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ABSTRACT 
The influence of incentive and capital access policy on the economic business 

growth (Case study on the entrepreuneurs sponsored by the Business 
Management Promotion Board/BPPKU in Bandung City) 

 

The incentive policy implementation is an effort process on transforming policy 

into a real action. Capital access is the ability and the possibility of the entrepreneurs 

to have the chance of earning the working capital liability. Economic business growth 

is the ability of the entrepreneurs measured economically. 

incentive and capital access policy on the economic business growth of the 

entrepreuneurs sponsored by (the Business Management  Promotion Agency in  

. 

The method of the study used is a descripitive quantitative approach, which is 

expected to give a representative and factual data about the object of the study..   

The instrumen used in gathering data consists of the questionaire, documents study 

.Data is analyzed by thestatistical methods to prove the hypothesis. 

The conclusion of the research are as follow: 

1. The correlation between the incentive policy and the capital accumulation is 

sufficient; 

2. The influence of the incentive policy on the capital accumulation is low; 

3. The influence of the capital accesson the economic business growth is sufficient; 

4. The influence of the incentive policy implementation and the  capital 

accesssimultaneaously is high. 

 

Keywords: The implementation of incentive regulation, the capital access, and 

the economic growth effort. 

 

A. PENDAHULUAN 
Pola pengelolaan program pada 

umumnya diarahkan untuk menemukan 
bentuk yang tepat dalam rangka 
memecahkan berbagai permasalahan 
dalam kehidupan masyarakat, juga 
dalam penyelenggaraan pemerintahan, 
pembangunan dan pelayanan publik. 
Satu diantaranya adalah yang 
dikemukakan dalam Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 
2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah (UMKM) mengenai pemberian 
insentif dan akses permodalan pada 
usaha mikro dan kecil. 

Pertumbuhan ekonomi Kota Bandung 
mengalami kenaikan yang cukup 
signifikan hal ini terlihat pada tabel 
berikut: 

Tabel 1. 
Perkembangan Indikator PDRB dan LPE 

Kota Bandung Tahun 2008  2012 

Indikator 2008 2009 2010 2011 2012 

LPE Kota 
BDG (%) 

8,17 8,34 8,45 8,73 9,4 

LPE Nasional 
(%) 

5,5 4,6 6,1 6,59 6,23 

PDRB (jt Rp.) 
(harga 

berlaku) 

60.44
4,487 

70.281,
163 

82.00
2,176 

97.45
1,902 

110.6
69,83

7 

PDRB (jt Rp.) 
(harga  

konstan 
2000) 

26.97
8,909 

29.228,
272 

31.69
7,282 

34.41
5,522 

37.70
1,954 
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Sumber:  RPJMD Kota Bandung 2014  2018, 

(2013:10). 

 
Pada tabel 1 memperlihatkan bahwa 

pertumbuhan ekonomi Kota Bandung 
tahun 2012 sebesar 9,4% diatas 
pertumbuhan ekonomi nasional yang 
hanya sebesar 6,23%. Hal ini 
menunjukkan bahwa keberhasilan dalam 
mengelola semua sumber daya Kota 
Bandung oleh Pemerintah Kota Bandung 
dalam pembangunan sektor ekonomi 
cukup berhasil. 

Peranan usaha mikro dan kecil di Kota 
Bandung diperlihatkan pada tabel 
berikut: 

Tabel 2. 
Jumlah Usaha di Kota Bandung 

Menurut Skala Usaha dan Lapangan 
Usaha Tahun 2012 

Lapangan 
Usaha 

Skala Usaha 
Jml 

Mikro Kecil 
Mene
ngah 

Besa
r 

Pertanian 998 28 2 0 
1.02

8 
Tambang 0 0 0 0 0 

Industri 
Pengolahan 

5.011 2.011 274 77 
7.37

3 

Listrik, Gas, Air 
Bersih 

153 34 5 3 195 

Konstruksi 323 75 30 4 432 
Perdagangan, 
Hotel-Rest. 

71.34
8 

22.59
7 

5.211 688 
99.8
44 

Pengangkutan & 
Kom. 

9.356 544 307 17 
10.2
24 

Keuangan, 
Persewaan & 
Jasa Persh. 

9.981 1.087 441 100 
11.6
09 

Jasa-jasa 
14.45

8 
2.476 325 35 

17.2
94 

Total 
111.6

28 
28.85

2 
6.595 924 

147.
999 

Sumber:  Identifikasi UKM di Kota Bandung Tahun 
2012, (2013:335). 

 
Pada tabel 2 memperlihatkan bahwa 

jumlah usaha mikro dan kecil di Kota 
Bandung adalah 111.628 + 28.852 = 
140.480, jikalau dibandingkan dengan 
jumlah penduduk Kota Bandung pada 
tahun 2012 sebanyak 2.655.160 jiwa 
(dalam RPJMD Kota Bandung 2014  
2018, 2013:9), maka jumlah usaha 
mikro dan kecil di Kota Bandung 
dibandingkan jumlah penduduk Kota 
Bandung mencapai 5,3%. Hal ini 
memperlihatkan peranan usaha mikro 
dan kecil pada pertumbuhan ekonomi 
Kota Bandung. 

Kenyataan lain menunjukkan bahwa 
tingkat pengangguran terbuka Kota 
Bandung walaupun mengalami 

penurunan yang signifikan dari tahun 
2008 sebesar 15,27% ke tahun 2012 
sebesar 9,17%, jika dibandingkan 
dengan provinsi Jawa Barat sebesar 
9.08% dan Nasional sebesar 6,14% 
(RPJMD Kota Bandung Tahun 2014  
2018, 2013:17). Sebagaimana 
disebutkan di atas, bahwa usaha mikro 
dan kecil di Kota Bandung yang 
mencapai 5,3% dari jumlah 
penduduknya, jika dibandingkan tingkat 
pengangguran di Kota Bandung, hal ini 
memperlihatkan adanya masalah 
penyerapan tenaga kerja oleh usaha 
mikro dan kecil di Kota Bandung.  

Data lain memperlihatkan tingkat 
kemiskinan di Kota Bandung pada tahun 
2008 mencapai 379.255 jiwa (15,97%), 
dan pada tahun 2012 ini mencapai 
360.578 jiwa (9,09%) dalam RPJMD Kota 
Bandung Tahun 2014  2018, (2013:12), 
hal ini memperlihatkan masih besar 
persentase kemiskinan, jika 
dibandingkan dengan jumlah usaha 
mikro kecil di Kota Bandung, sehingga 
diindikasikan pelaksanaan kebijakan 
insentif bagi pelaku usaha mikro dan 
kecil Kota Bandung masih jauh dari 
harapan. 

Permasalahan yang menjadi faktor 
penghambat dalam pelaksanaan 
kebijakan insentif dapat dilihat dari 2 
faktor, yaitu 1) faktor internal: masalah 
klasik dari UMKM yaitu lemah dalam segi 
permodalan dan segi manajerial 
(kemampuan manajemen, produksi, 
pemasaran, dan sumber daya manusia); 
dan 2) faktor eksternal: masalah yang 
muncul dari pihak pengembang dan 
pembina UMKM, misalnya solusi yang 
diberikan tidak tepat sasaran, tidak 
adanya monitoring dan program yang 
tumpang tindih (Primiana, 2009:55).  

Pemerintah Kota Bandung menyadari 
dan menyebutkan dalam naskah resmi 
Pemerintah Kota Bandung pada RPJMD 
Kota Bandung 2014  2018 (2013:17) 
bahwa kendala utama usaha mikro dan 
kecil di Kota Bandung adalah 
keterbatasan modal dan masih sulitnya 
mengakses permodalan ke perbankan.  

Hal ini didukung dengan data yang 
menunjukkan penyerapan permodalan 
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berupa fasilitas kredit bagi Usaha Mikro, 
Kecil dan Menengah (UMKM) Kota 
Bandung dibandingkan dengan provinsi 
Jawa Barat pada Bank Umum dan BPR 
Kota Bandung berdasarkan data yang 
dikemukakan oleh Bank Indonesia 
(Kajian Skema Pembiayaan DPE Kota 
Bandung, 2013:25) hanya sebesar 19,2% 
pada tahun 2012, ini jelas 
memperlihatkan masih rendahnya 
penyerapan akses permodalan oleh 
usaha mikro dan kecil di Kota Bandung.  

Harapan dari pelaku usaha mikro dan 
kecil di Kota Bandung dalam mengatasi 
situasi ekonomi sekarang ini, maka 
Pemerintah Kota Bandung dituntut untuk 
memberikan akses permodalan yang 
dapat diakses oleh pelaku usaha, 
sehingga bisa mempertahankan dan 
meningkatkan usahanya tersebut. 

 
B. TINJAUAN TEORITIS DAN 

KONSEPTUAL 
1. Implementasi Kebijakan Insentif 
Manajemen kebijakan publik menurut 

LAN (2008:15) mendefinisikan sebagai 
berikut: 

untuk merencanakan kegiatan 
formulasi, implementasi, dan evaluasi 
kebijakan publik dengan 
memanfaatkan sumber daya secara 
efektif dan efisien serta 
memperhatikan lingkungan internal 
dan eksternal, dalam rangka 
mencapai suatu tujuan yang telah 

 
 
Definisi di atas menerangkan bahwa 

dalam proses kebijakan publik adalah 
hal yang rumit dan kompleks, karena di 
dalamnya banyak membutuhkan sumber 
daya, waktu dan keterlibatan orang, oleh 
karena itu memerlukan manajemen 
kebijakan publik. Hal ini yang mendasari 
dalam penelitian ini bahwa dalam 
implementasi kebijakan insentif 
pengelolaan organisasi yang terlibat 
dalam implementasi kebijakan tersebut. 

Seiring hal tersebut Lembaga 
Administrasi Negara dalam Tachjan 
(2006:17) membagi kebijakan publik ke 
dalam lingkup nasional dan ke dalam 

lingkup wilayah/daerah, disetiap lingkup 
kebijakan publik ada kebijakan umum, 
kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan 
teknis. 

Implementasi kebijakan publik 
menurut Sharkansky, Ripley dan Franklin 
dalam Tachjan (2006:63) 
mengemukakan bahwa: 

sebagai salah satu aktivitas dari 
administrasi publik sebagai suatu 
institusi, dimaksudkan sebagai salah 
satu proses kegiatan yang dilakukan 
oleh unit-unit administratif atau unit-
unit birokratik pada berbagai tingkat 
pemerintahan baik bersifat vertikal 
maupun horizontal dalam proses 

 
 

Implementasi pada sisi yang lain 
merupakan fenomena yang kompleks 
yang mungkin dapat dipahami sebagai 
proses, keluaran (output) maupun 
sebagai hasil. Batasan implementasi 
kebijakan menurut Mater dan Va dalam 
Widodo (2009:86) dirumuskan sebagai 
berikut: 

"Policy implementation encompasses 

those actions by public and private 

individuals (or groups) that are 

directed at the achivement of 

objectives set forth in prior policy 

decisions. This include both one time 

efforts to transform decisions into 

operational terms, as well as 

continuing efforts to achieve the large 

and small changes mandated by 

 

 
Definisi tersebut menjelaskan bahwa 

implementasi kebijakan menuntun 
tindakan yang dilakukan oleh pihak 
pemerintah maupun individu (atau 
kelompok) swasta, yang mana diarahkan 
untuk mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan sebelumnya.Hal ini termasuk 
semua usaha mentransformasikan 
kebijakan untuk dapat dioperasionalkan, 
sebagai usaha lanjutan untuk mencapai 
yang telah disepakati dalam kebijakan 
tersebut.Definisi inilah yang menjadi 
landasan yang dipakai dalam penelitian 
ini mengenai implementasi kebijakan 
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insentif yang menjadi fokus dalam 
penelitian ini. 

Hal ini didukung berdasarkan dari 
Widodo (2009:85) yang mengemukakan 
bahwa: 

merupakan salah satu tahapan proses 
dari proses kebijakan publik (public 

policy process) sekaligus studi yang 
sangat crucial  

 
Hal tersebut jelas bahwa 

implementasi merupakan satu tahapan 
proses kebijakan publik dan hal ini 
menjadi sangat penting karena jikalau 
tidak dipersiapkan dan direncanakan 
secara baik dalam implementasinya, 
maka tujuan kebijakan tidak akan bisa 
diwujudkan. 

Widodo (2009:88) menyimpulkan 
mengenai implementasi bahwa: 

yang melibatkan sejumlah sumber 
yang termasuk manusia, dana, dan 
kemampuan organisasional yang 
dilakukan oleh pemerintah maupun 

 
 

Proses tersebut di atas maksudnya 
dilakukan untuk mencapai tujuan yang 
telah ditetapkan sebelumnya oleh 
pembuat kebijakan. Maka Widodo 
(2009:88) menyimpulkan bahwa: 

suatu proses usaha untuk 
mewujudkan suatu kebijakan yang 
masih bersifat abstrak ke dalam 
realita nyata. Pelaksanaan kebijakan 
merupakan suatu kegiatan untuk 
menimbulkan hasil, dampak, dan 
manfaat serta akibat yang dapat 

 
 

Widodo (2009:91) 
mengidentifikasikan pelaksana kebijakan 
(policy implementators), antara lain: 

1) Dinas, badan, kantor, unit 
pelaksana teknis (UPT) di 
lingkungan pemerintah daerah; 

2) Sektor swasta; 
3) Lembaga swadaya masyarakat 

(LSM); 
4) Komponen masyarakat. 

 
Sehubungan identifikasi pelaksana 

kebijakan tersebut, maka terkait 
penelitian ini adalah implementasi 
kebijakan publik berupa kebijakan 
insentif yang dilakukan oleh kerjasama 
antara pemerintah Kota Bandung dengan 
sektor swasta. 

Edwards III dan Sharkansky 
(1978:295) mengemukakan bahwa 
implementasi kebijakan publik 

Communication, 

 

Komunikasi menurut Edwards III 
dalam Agustino (2008:157-158) 
menentukan pada keberhasilan 
pencapaian tujuan implementasi 
kebijakan. Dikemukakan 3 faktor 
komunikasi yaitu: 1) 
Transmisi/komunikasi yang baik; 2) 
Kejelasan; dan 3) Konsistensi. 

Adapun indikator Sumber daya 
(Resources) terpenting dalam 
implementasi kebijakan menurut 
Edwards III dalam Agustino (2008:151-
152), terdiri dari: 1) Staf; 2) Informasi; 3) 
Wewenang; 4) Fasilitas.  

Faktor yang harus diperhatikan dalam 
disposisi (dispositions) menurut Edwards 
III dalam Agustino (2008:152-153) 
adalah: 1) Komitmen Pelaksana; 2) 
Penghargaan. 

Dalam struktur birokrasi 
(Bureaucratic Structure) menurut 
Edwards III dalam Winarno (2005:150) 
terdapat 2 karakteristik utama dari 
birokrasi yakni: 1) Standard Operational 

Prosedure (SOP) dan 2) fragmentasi. 
Empat faktor menurut Edwards III 

tersebut menjadi dimensi dan indikator 
implementasi kebijakan insentif yang 
kemudian menjadi fokus dalam 
penelitian ini. 

Bentuk insentif yang dikemukakan 
oleh Luthans (2006:153) mengenai 
sistem penghargaan (reward) atau 
insentif adalah: 

anisasi memiliki 
sejumlah bentuk yang berbeda 
meliputi uang (gaji, bonus), 
penghargaan/insentif, dan 
benefit.Sistem penghargaan paling 
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Hal tersebut yang dikemukakan 
mengenai sistem penghargaan seperti 
bentuk insentif kepada pelaku usaha 
jelas memegang peranan penting bagi 
perkembangan negara Indonesia yang 
ingin menumbuhkembangkan 
kewirausahaan. 

Insentif adalah suatu tindakan 
pemberian motivasi/dorongan bagi 
individu/kelompok dalam bentuk 
pemberian fasilitas, baik finansial/non 
finansial yang bertujuan untuk 
mensejahterakan (welfare) 
individu/kelompok, insentif dapat 
berupa: 
1) Finansial, yaitu pemberian 

pengurangan pembayaran kewajiban 
berupa pajak, dan retribusi lainnya; 

2) Non Finansial, yaitu pemberian 
kemudahan, fasilitasi, kebijakan, 
intermediasi dan lainnya yang dapat 
memberikan keuntungan bagi yang 
diberi insentif.  
(DPE Kota Bandung, 2010:8-9).  

 
2. Akses Permodalan 

Modal didefinisikan oleh Kasmir 
(2006:91) adalah: 

diperlukan untuk membiayai operasi 
perusahaan mulai dari berdiri sampai 
beroperasi.Modal terdiri dari uang 

 
 

Pengertian tersebut menjelaskan 
bahwa modal dalam bentuk uang 
diperlukan untuk membiayai segala 
keperluan usaha, mulai dari biaya 
prainvestasi, pengurusan ijin, biaya 
investasi untuk pembelian aktiva tetap, 
sampai dengan modal kerja.Sementara 
modal keahlian diperlukan untuk 
mengelola atau menjalankan usaha 
tersebut. 

Modal kewirausahaan menurut 
Suryana (2011:5) adalah: 

selalu identik dengan modal yang 
berwujud (tangible) seperti uang dan 
barang, tetapi juga modal yang tidak 
berwujud (intangible) seperti modal 
intelektual, modal sosial, modal 

moral, dan modal mental yang 
dilandasi agama. Secara garis besar, 
modal kewirausahaan dapat dibagi ke 
dalam empat jenis, yaitu modal 
intelektual, modal sosial dan moral, 

 
 

Modal Intelektual dapat diwujudkan 
dalam bentuk ide-ide sebagai modal 
utama yang disertai pengetahuan, 
kemampuan, keterampilan, komitmen, 
dan tanggung jawab sebagai modal 
tambahan. Ide merupakan modal utama 
yang akan membentuk modal lainnya. 

Dalam kewirausahaan, kompetensi 
inti (core competency) adalah kreativitas 
dan inovasi dalam rangka menciptakan 
nilai tambah untuk meraih keunggulan 
dengan berfokus pada pengembangan 
pengetahuan dan keunikan (seperti 
citra).Keterampilan, pengetahuan, dan 
kemampuan merupakan kompetensi inti 
wirausaha untuk menciptakan daya saing 
khusus agar memiliki posisi tawar-
menawar yang kuat dalam persaingan. 

Suryana (2011:6-7) 
mengklasifikasikan modal sebagai 
berikut: 
a. Modal Sosial dan Moral; 
b. Modal Mental; 
c. Modal Material. 
 

Klasifikasi modal maksudnya adalah 
modal sosial dan moral diwujudkan 
dalam bentuk kejujuran dan 
kepercayaan, sehingga dapat terbentuk 
citra. Seorang wirausaha yang baik 
biasanya memiliki etika wirausaha 
seperti: (1) kejujuran, (2) memiliki 
integritas, (3) menepati janji, (4) 
kesetiaan, (5) kewajaran, (6) suka 
membantu orang lain, (7) menghormati 
orang lain, (8) warga negara yang baik 
dan taat hukum, (9) mengejar 
keunggulan, dan (10) bertanggung 
jawab.  

Dalam konteks ekonomi maupun 
sosial kejujuran, integritas, dan 
ketepatan janji merupakan modal sosial 
yang dapat menumbuhkan kepercayaan 
dari waktu ke waktu.Modal mental 
adalah kesiapan mental berdasarkan 
landasan agama, diwujudkan dalam 
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bentuk keberanian untuk menghadapi 
risiko dan tantangan.Modal Material 
adalah modal dalam bentuk uang atau 
barang.Modal ini terbentuk apabila 
seseorang memiliki jenis-jenis modal di 
atas. 

Istilah modal pinjaman dari bank 
konvensional (barat) sering disebut 
dengan kata kredit. Sedangkan dalam 
bank Islam pinjaman sering disebut 
pembiayaan. Berbagai lembaga 
keuangan yang dapat dijadikan tempat 
untuk meminjam modal antara lain dunia 
perbankan dan lembaga keuangan 
nonbank, seperti leasing dan 
penggadaian atau asuransi.  

Dalam setiap pemberian pinjaman 
atau untuk mengakses permodalan 
usaha menurut Kasmir (2006:113-114) 
diperlukan hal-hal sebagai berikut: 
1) Kepercayaan; 
2) Kesepakatan; 
3) Jangka waktu; 
4) Risiko; 
5) Balas jasa. 

 
Kepercayaan didasarkan pada latar 

belakang usaha dan pengalaman usaha 
yang akan dibiayai, dan prospek 
usahanya. Kesepakatan mempunyai 
maksud adalah kreditur terlebih dahulu 
membuat perjanjian dengan calon 
peminjam.Perjanjian ini dituangkan 
dalam akad kredit.Isi perjanjian ini 
memuat hak dan kewajiban masing-
masing pihak yang harus ditaati 
bersama. 

Jangka waktu mengadung arti bahwa 
setiap kredit yang diberikan memiliki 
jangka waktu tertentu.Jangka waktu 
artinya batas waktu pengembalian suatu 
pinjaman, hal ini ditentukan berdasarkan 
kesepakatan. 

Adapun mengenai risiko yang mana 
kredit yang disalurkan memiliki risiko 
untuk tidak terbayar pada saatnya. 
Tingkat risiko ini dapat dipengaruhi oleh 
dua hal, yaitu: pertama, adalah faktor 
kesengajaan; kedua, adalah faktor tidak 
sengaja. 

Balas jasa mengandung maksud 
bahwa nasabah sebagai peminjam 
disebut debitur dan mempunyai 

kewajiban untuk mengembalikan 
pinjaman berikut bunga sesuai jangka 
waktunya. 

Berdasarkan yang dikemukakan 
Kasmir (2006:113-114) mengenai faktor 
yang harus diperhatikan untuk 
mengakses permodalan usaha dari 
berbagai pihak terutama perbankan, hal 
inilah yang menjadi fokus dalam 
penelitian ini. 

 
3. Pertumbuhan Ekonomi 

Teori dasar dalam ilmu ekonomi 
dibedakan menjadi dua kumpulan teori, 
yaitu teori mikroekonomi dan 
makroekonomi.Perbedaan keduanya 
terlihat pada corak dari setiap analisis 
yang dibuatnya.Analisis mikroekonomi 
meliputi bagian kecil dari keseluruhan 
kegiatan ekonomi, sedangkan 
makroekonomi lebih menyeluruh 
sifatnya. (Sukirno, 2007:4). 

Mikroekonomi dan makroekonomi 
juga berbeda dalam ruang lingkup dan 
titik berat/fokus analisisnya. Sukirno 
(2007:4) mengenai perbedaan 
mikroekonomi dan makroekonomi 
mengemukakan: 

kepada analisis mengenai masalah 
membuat pilihan untuk (i) 
mewujudkan efisiensi dalam 
penggunaan sumber-sumber, dan (ii) 
mencapai kepuasan yang 
maksimum.Sedangkan analisis-
analisis dalam makroekonomi 
menerangkan tentang (i) pentingnya 
segi permintaan dalam menentukan 
tingkat kegiatan dalam perekonomian 
dan (ii) pentingnya kebijakan dan 
campurtangan pemerintah untuk 
mewujudkan prestasi kegiatan 
ekonomi di tingkat yang 
dikehenda  

 
Dalam pernyataan di atas terkait 

mengenai makroekonomi pada point (ii) 
mengenai pentingnya kebijakan dan 
campur tangan pemerintah untuk 
mewujudkan perekonomian yang 
diharapkan adalah merupakan benang 
merah untuk penelitian ini dikaitkan 
dengan ekonomi pembangunan. 
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Kemitraan dikemukakan oleh 

Sedarmayanti (2012:1) adalah: 

untuk melakukan transformasi dan 
reformasi disegala bidang, dewasa ini 
di Indonesia dituntut untuk dapat 
membentuk kemitraan antara 
pemerintah dengan swasta dan 
masyarakat madani secara nyata yang 
terlibat dalam berbagai upaya 
kolaborasi dalam segala bidang, 
antara lain dalam penyusunan 
peraturan perundang-undangan, 
pengendalian program pembangunan 
dan pelayanan publik, maupun dalam 
rangka pengelolaan bersama 

 
 

Negara memiliki tugas yang berat 
dalam membangun Negara Republik 
Indonesia ini, hal ini terkait dengan 
membangun daya saing negara sesuai 
yang dikemukakan Institute of 

Management Development dalam 
Sedarmayanti (2010:2) bahwa: 

empat faktor: 1) Kinerja Ekonomi, 2) 
Efisiensi Pemerintah, 3) Efisiensi 

 
 

Kuznets dalam Jhingan (2002:72) 
mendefisinikan pertumbuhan ekonomi 
adalah: 

dalam 
kemampuan suatu negara untuk 
menyediakan semakin banyak jenis 
barang-barang ekonomi kepada 
penduduknya, kemampuan ini 
tumbuh sesuai dengan kemajuan 
teknologi dan penyesuaian 
kelembagaan dan ideologis yang 

 
 

Pertumbuhan ekonomi menurut 
Sukirno (2007:10) bahwa: 

perkembangan kegiatan dalam 
perekonomian menyebabkan barang 
dan jasa yang diproduksikan dalam 
masyarakat bertambah dan 

 
 

Hal tersebut menunjukkan bahwa 
kemampuan yang meningkat disebabkan 
oleh faktor-faktor produksi baik dalam 
jumlah maupun kualitasnya harus 
diiringi dengan perkembangan 
penduduk, dan pengalaman kerja, 
pendidikan menambah keterampilan 
penduduknya. 

Faktor yang mempengaruhi 
pertumbuhan ekonomi modern menurut 
Subandi (2011:69) meliputi: 
1) Akumulasi modal; 
2) Pertumbuhan penduduk; 
3) Kemajuan teknologi. 

 
Adapun yang termasuk akumulasi 

modal adalah semua investasi baru yang 
berwujud tanah (lahan), peralatan fiskal, 
dan sumber daya manusia (human 

resources).Pertumbuhan penduduk yang 
berhubungan dengan kenaikan jumlah 
tenaga kerja (labor forces) yang secara 
umum dianggap sebagai faktor positif 
dalam merangsang pertumbuhan 
ekonomi.Sedangkan mengenai kemajuan 
teknologi adalah faktor yang paling 
terpenting bagi pertumbuhan ekonomi. 
Kemajuan teknologi dapat 
dikelompokkan dalam 3 macam, yaitu: 
netral, hemat tenaga kerja (labor saving), 
dan hemat modal (capital saving). 
Definisi ini kemudian digunakan sebagai 
landasan dalam melihat pertumbuhan 
ekonomi usaha dari pelaku usaha yang 
diteliti dalam penelitian ini. 

 
C. METODOLOGI PENELITIAN 

Pendekatan yang dilakukan dalam 
penelitian ini adalah metode 
kuantitatif.Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini untuk menjawab 
rumusan masalah dan hipotesis yang 
diajukan adalah dengan menggunakan 
metode penelitian survei, sedangkan 
eksplanasi yang untuk menjelaskan hasil 
penelitian adalah metode deskriptif. 

Sehingga dalam penelitian ini metode 
yang digunakan adalah jenis penelitian 
survei, tingkat eksplanasi adalah 
deskriptif, dengan pendekatan secara 
kuantitatif, sehingga metode survei 
deskriptif adalah suatu metode 
penelitian yang mengambil sampel dari 
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suatu populasi dan menggunakan 
kuesioner sebagai alat pengumpulan 
data. Setelah data diperoleh kemudian 
dianalisis menggunakan analisis statistik 
untuk menguji hipotesis yang diajukan 
pada awal penelitian ini dan hasilnya 
dipaparkan secara deskriptif pada akhir 
penelitian. 

Populasi dalam penelitian ini adalah 
para pelaku usaha mikro dan kecil yang 
telah terdaftar atau mengikuti program 
inkubator bisnis BPPKU Kota Bandung 
sebanyak 137 pelaku usaha mikro dan 
kecil, yang terbagi dalam 5 kelompok 
inkubator bisnis. 

Dalam penelitian ini, ukuran sampel 
ditentukan oleh bentuk uji statitik yang 
digunakan. Uji statistik yang akan 
digunakan adalah analisis jalur (path 

analysis), dimana koefisien jalur 
dasarnya adalah koefisien korelasi. 
Ukuran sampel minimal untuk analisis 
jalur ini, dapat ditentukan melalui rumus 
ukuran sampel minimal untuk koefisien 
yang dilakukan secara 
iteratif.(Kismantoroadji & Al Rasyid, 
1994:105). 

Sampel yang diambil dalam penelitian 
ini, dengan menggunakan  = 0,6 untuk 
taraf nyata ( ) = 0,05 dengan pengujian 
dua arah dan kuasa uji (1  ) = 0,95 , 
maka dari tabel dist. Normal diperoleh 

1Z  = 1,96 dan 1Z  = 1,645. 

  
Oleh karena nilai numerik pada iterasi 

kedua dan ketiga adalah sama, maka 
iterasi berhenti dan ukuran sampelnya 
(n) adalah sebanyak 29 pelaku usaha 
mikro dan kecil. 

Diketahui sebelumnya bahwa populasi 
adalah pelaku usaha kecil dan mikro 
yang pernah mengikuti program 
Inkubator BPPKU Kota Bandung sebanyak 
137 orang yang terbagi pada 5 
kelompok Inkubator, yaitu N

1
 = 16, N

2 
= 

28, N
3
 = 30,N

4
 = 30,N

5
 = 33,maka untuk 

ukuran sampel yaitu n = 29, penentuan 
Sampel Proporsional untuk Stratifikasi 
adalah sebagai berikut : 

n
N

N
n i

i
, i adalah statifikasi ke  i 

387,3

29
137

16
1n  

927,5

29
137

28
2n

 350,6

29
137

30
3n

350,6

29
137

30
4n

985,6

29
137

33
5n  

 
Berdasarkan hasil perhitungan 

tersebut, maka n
1
 = 4 orang, n

2
 = 6 

orang, n
3
 = 6 orang, n

4
 = 6 orang dan n

5
 

= 7 orang. 
Metode pengumpulan data adalah 

teknik atau cara-cara yang dapat 
digunakan oleh peneliti untuk 
mengumpulkan data (Riduwan, 
2005:97), sehingga untuk mendapatkan 
data yang akan dianalisis dalam 
penelitian ini menggunakan teknik dan 
instrumen yang dinamakan angket 
(questionnaire). 

Sehingga dalam penelitian ini tujuan 
penyebaran angket/kuesioner adalah 
untuk mendapatkan data primer atau 
dari yang merupakan respon/tanggapan 
langsung responden mengenai 
implementasi kebijakan insentif dan 
akses permodalan serta pertumbuhan 
ekonomi pelaku usaha. 

Untuk mendukung pada deskripsi 
hasil analisis pengolahan data kuantitatif 
yang didapat dari angket/kuesioner 
tersebut, maka diperlukan data sekunder 
yang didapatkan melalui teknik 
dokumentasi dan studi literatur yang 
terkait kepada implementasi kebijakan 
insentif, akses permodalan dan 
pertumbuhan ekonomi pelaku usaha 
mikro dan kecil. 

Data primer yang didapatkan dari 
hasil angket/kuesioner adalah berupa 
skala tingkat ordinal berjenis skala 
Likert. 

Untuk keperluan analisis kuantitatif, 
maka jawaban dalam kuesioner/angket 
perlu diberi skor, misalnya: 

Jawaban (1) = Sangat Rendah/Sangat 
Tidak Setuju/Tidak Pernah 
Jawaban (2) = Rendah/Tidak 
Setuju/Jarang 
Jawaban (3) = Cukup/Ragu-
Ragu/Kadang-Kadang 
Jawaban (4) = Tinggi/Setuju/Sering 
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Jawaban (5) = Sangat Tinggi/Sangat 
Setuju/Selalu 
(Sugiyono, 2013:94) 
 
Uji Validitas yaitumenggambarkan 

bagaimana kuesioner (pertanyaan atau 
item) sungguh-sungguh mampu 
mengukur apa yang ingin diukur. Jadi 
dapat dikatakan semakin tinggi validitas 
suatu tes, maka alat tes tersebut 
semakin tepat mengenai sasarannya. 

Berdasarkan perhitungan maka 28 
item pernyataan dinyatakan sah atau 
valid, hal ini dapat disimpulkan bahwa 
semua item pernyataan yang dimintakan 
untuk ditanggapi oleh responden dalam 
kuesioner/angket ini sudah bisa dipakai 
untuk mendapatkan data primer, atau 
dalam kata lain item pertanyaan yang 
merupakan indikator dari dimensi 
masing-masing variabel yang dilibatkan 
dalam penelitian ini yaitu variabel 
implementasi kebijakan insentif, variabel 
akses permodalan dan variabel 
pertumbuhan ekonomi pelaku usaha 
yang diturunkan dari teori ternyata 
sudah sah/valid untuk 
digunakan/dioperasionalisasikan dalam 
penelitian ini. 

Penggujian instrumen yang dipakai 
dalam penelitian ini yaitu 
kuesioner/angket adalah uji reliabilitas 
atau kesesuaian/reliabel antara angket 
dengan penelitian yang dilakukan. 

Nilai korelasi pada tabel di atas, 
didapatkan dari korelasi Guttman Split-

Half Coefficient terlihat pada lampiran, 
sedangkan kriteria untuk memutuskan 
reliabel atau tidaknya diujikan dengan 
menggunakan uji-t atau dibandingkan 
dengan nilai tabel r, yang hasilnya 
terlihat bahwa instrumen penelitian ini 
berupa angket/kuesioner ternyata 
sesuai/reliabel, artinya bahwa 
angket/kuesioner yang terdiri dari 
pernyataan yang diambil dari indikator-
indikator variabel yang terlibat dalam 
penelitian ini yaitu variabel implementasi 
kebijakan insentif, variabel akses 
permodalan, variabel pertumbuhan 
ekonomi pelaku usaha telah 
sesuai/reliabel dalam penelitian ini, atau 
dapat dikatakan bahwa 

angket/kuesioner dapat digunakan 
dalam penelitian ini atau penelitian lain 
yang sejenis dengan lokus yang berbeda. 

Data ordinal dari kuesioner untuk 
dapat digunakan dalam analisis statistik 
untuk membuktikan hipotesis, maka 
harus dinaikkan skala datanya menjadi 
skala data interval, dengan 
menggunakan Metode Susesif Interval 
(MSI). 

Analisis jalur (path) adalah teknik 
analisis yang digunakan dalam menguji 
besarnya sumbangan (kontribusi) yang 
ditunjukkan oleh koefisien jalur pada 
setiap diagram jalur dari hubungan 
kausal antara variabel eksogenus dengan 
variabel endogenus (Riduwan & Kuncoro, 
2011:115). Sehingga analisis jalur tepat 
untuk digunakan dalam menjawab 
rumusan masalah dan hipotesis yang 
diajukan dalam penelitian ini. 

Adapun persamaan linier dari analisis 
jalur (path analysis), adalah sebagai 
berikut: 

2211 XPyxXPyxY  

Untuk memudahkan dalam melakukan 
perhitungan analisis data secara 
statistik, dalam hal ini dibantu proses 
perhitungannya menggunakan software 
statistik yang dikenal dengan Statistical 

Product and Service Solutions (SPSS) versi 
17.0 dan MINITAB for Windows versi 
13.0 dan Macro Minitabnya. 

 
D. PEMBAHASAN 

Badan Promosi dan Pengelola 
Keterkaitan Usaha (BPPKU) Kota Bandung 
dibentuk berdasarkan Surat Keputusan 
Walikota Bandung Nomor: 510/SK-573-
Bag.Ek/1997 tentang Pembentukan 
Badan Promosi dan Pengelola Keterkaitan 
Usaha (BPPKU) Kota Bandung, yang 
kemudian diubah melalui SK Walikota 
Bandung Nomor: 500/Kep.1095-
Ek/2001, tentang Pembentukan Badan 
Promosi dan Pengelola Keterkaitan Usaha 
(BPPKU) dan Pos Ekonomi Rakyat 
(PER)/Klinik Konsultasi Bisnis (KKB). 
Kemudian SK Walikota Bandung Nomor: 
510.1/Kep.404-Huk/2006, tentang 
Pembentukan Badan Promosi dan 
Pengelola Keterkaitan Usaha (BPPKU) 
adalah wadah untuk membantu 
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Pengembangan usaha Kecil, Menengah 
dan Koperasi agar menjadi pengusaha 
yang tangguh, kuat dan mandiri. Dan 
terakhir diperpanjang dengan Keputusan 
Walikota Bandung Nomor: 500/Kep.132-
Bag.Ek/2012. 

Maksud dan tujuan didirikannya 
BPPKU Kota Bandung adalah sebagai 
berikut: 
1) Meningkatkan peranan UMKM dalam 

perekonomian makro, yaitu kontribusi 
terhadap Produk Domestik Bruto 
(PDB), penyerapan tenaga kerja dan 
selanjutnya peningkatan produksi dan 
pemasaran; 

2) Terwujudnya UMKM yang kuat, 
tanggung dan mandiri. Dalam 
mewujudkan struktur perekonomian 
nasional yang kokoh berazaskan 
kerakyatan, kemartabatan dan 
kemandirian; 

3) Memberikan keterampilan teknis dan 
pemahaman dalam mengembangkan 
kreativitas usaha; 

4) Meningkatkan jumlah masyarakat luas 
yang menjadi wirausaha; 

5) Mempercepat pertumbuhan UMKM di 
Kota Bandung; 

6) Mewujudkan berbagai kemudahan 
bagi koperasi, UMKM dalam 
meningkatkan kinerja usaha; 

7) Menyebarluaskan dan menciptakan 
kerjasama usaha serta hubungan anak 
dan bapak angkat usaha kecil dan 
usaha besar, serta mewujudkan 
kemitraan usaha. 

 
Sasaran didirikannya BPPKU Kota 

Bandung adalah: 
1)  Peningkatan kemampuan pengusaha 

kecil khususnya di Kota Bandung 
dalam mengembangkan usahanya 
sebagai model pengembangan yang 
ditindaklanjuti oleh pembina 
setempat. 

2)  Meningkatkan kualitas manajemen 
usaha kecil dengan parameter 
terlaksananya sistem informasi 
menajemen berupa: 
a)  Rencana Usaha (Business Plan); 
b)  Sistem manajemen; 
c)   Sistem pelaporan;  

d)  Peningkatan kemudahan dalam 
mengakses sumber daya; 

e)  Sumber daya keuangan; 
f)  Sumber modal dari lembaga-

lembaga keuangan baik dari Bank 
maupun dari non Bank; 

g)  Peningkatan usaha;  
h)  Sumber daya Teknologi. 

3)  Peningkatan kemudahan dalam 
mengakses pasar baik lokal maupun 
pasar ekspor, melalui cara 
konvensional maupun melalui 
jaringan internet. 

 
Berbagai lingkup dan jenis kegiatan 

yang telah dan masih terus dilakukan 
oleh BPPKU Kota Bandung yang 
didapatkan dari studi dokumentasi 
adalah sebagai berikut: 
 Berbagai pelatihan baik pelatihan 

kemampuan manajemen usaha, 
perencanaan usaha, pengembangan 
usaha, peluang usaha, pemasaran, 
disain produksi, keuangan, dan lain-
lain. 

 Konsultasi usaha baik yang dilakukan 
secara rutin di sekretariat BPPKU Kota 
Bandung, maupun konsultasi on the 

spot yang telah dilakukan di seluruh 
wilayah Kota Bandung.  

 Pendalaman dan pembekalan tentang 
ekonomi usaha kecil dan menengah 
bagi Kepala Seksi Perekonomian di 
Kecamatan se-Kota Bandung dan bagi 
Kepala Seksi Ekbang Kelurahan di 
Kota Bandung. 

 Mengundang UKM untuk mengikuti 
presentasi pameran dalam dan luar 
negeri bekerja sama dengan Kadin 
Kota Bandung. 

 Melakukan pertemuan dengan Kepala 
Bagian PUK/PKBL BUMN/BUMD untuk 
mengkoordinasikan tentang bantuan 
kredit lunak BUMN bagi UKM, dimana 
BPPKU berperan sebagai fasilitator.  

 Program Unggulan Inkubator Bisnis 
UMKM 

 Konsultan Lapangan. 
 Resume workshop Diagnosa. 
 Assessment. 
 Technical Assistant. 
 Action Plan. 
 Workshop. 
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 Rencana Tindak Lanjut. 
 Bottom Up Process. 
 Tenant Inkubator. 
 Case Conference. 
 Progress report.  

 
Hasil wawancara dengan Manajer 

BPPKU Kota Bandung memberikan 
informasi dan gambaran awal mengenai 
BPPKU Kota Bandung adalah sebagai 
berikut:  

ota 
Bandung dalam pemberian pelayanan 
sudah memiliki sistem manajemen 
kerja yang baku/diakui secara 
nasional maupun internasional 
dengan masuk dalam sub kegiatan 
KADIN Kota Bandung, yang sudah 
mendapatkan Sertifikat ISO 
9000:2000 dari TUV (organisasi 
standarisasi Jerman). Hal ini jelas 
menunjukkan kinerja Manajemen 
BPPKU terukur jelas dan terlaporkan 
kepada Pimpinan. 
Sumber Daya Manusia yang dimiliki 
oleh BPPKU adalah sejumlah 4 orang 
semua adalah sarjana dari universitas 
terkemuka, dan sudah mempunyai 
pengalaman dalam bidang pembinaan 
UMKM, selain itu mereka sudah ada 
yang dibekali sertifikat TOT dari 
lembaga ILO, dan lembaga 

Wawancara dengan Manajer BPPKU, 2 
Januari 2014). 

 
Berdasarkan hasil pengamatan 

langsung ke Sekretariat BPPKU Kota 
Bandung terlihat bahwa teknologi dan 
informasi, BPPKU Kota Bandung sudah 
dapat dikatakan mengikuti 
perkembangan jaman, hal ini 
ditunjukkan dengan adanya website 
BPPKU Kota Bandung dengan alamat 
website (www.kadinbandung.org), setiap 
konsultan atau SDM BPPKU sudah dapat 
berkomunikasi melalui sarana 
komunikasi online/internet, misalnya: 
Blackberry Messenger, Facebook, 
Twitter, dan Blogspot. Sarana dan 
Prasarana di BPPKU Kota Bandung dari 
orang tersebut sudah memegang 
notebook masing-masing, dan 

dilengkapi PC Server yang berkedudukan 
di Kantor/Sekretariat BPPKU Kota 
Bandung. 

Kemudian dari hasil studi 
dokumentasi form ISO yang ada di BPPKU 
Kota Bandung, didapatkan data 
mengenai pelayanan BPPKU KADIN Kota 
Bandung, dengan melihat data tahun 
2010 sampai dengan tahun 2013, tidak 
terdapatnya keterangan adanya keluhan 
dari para pelaku usaha mikro dan kecil 
(mitra binaan) di Kota Bandung 
mengenai lingkup jasa yang disediakan 
BPPKU Kota Bandung. Kemudian catatan 
data pelaku usaha binaan yang terdaftar 
di BPPKU KADIN Kota Bandung adalah 
sebanyak 250 pelaku usaha (dimasukkan 
sebagai mitra binaan BPPKU Kota 
Bandung, dan termasuk Anggota KADIN 
Kota Bandung tercatat). Catatan dari 
laporan daftar isian (form) ISO 
9000:2000 untuk BPPKU Kota Bandung 
menunjukkan tahun 2012 sebanyak 703 
kali melakukan konsultasi (mitra yang 
datang langsung ke BPPKU) ataupun Tim 
BPPKU yang melakukan on the spot ke 
kelurahan/kecamatan.  

Bandung, terlihat pada kegiatan 
berupa program pelatihan yang 
melibatkan para pelaku usaha mikro 
dan kecil (mitra binaan) BPPKU, 
kalaupun hal itu memerlukan subsidi 
bagi kegiatan tersebut, dan mereka 
dibebankan nilai sejumlah nilai rupiah 
tertentu, ternyata mereka bukannya 
mundur, namun mereka selalu ingin 
ikut dan tidak keberatan walaupun 
berbayar, karena hal ini berguna bagi 
usaha mereka ke depannya. 
Kemudian para pelaku usaha (mitra 
binaan) banyak selalu yang ingin ikut 
kegiatan, sedangkan BPPKU Kota 
Bandung memiliki keterbatasan 
fasilitas baik berupa materiil /non 
materiil (misal: kegiatan) yang 
diberikan dari: 
1) Pemerintah Kota Bandung melalui 

Dinas Koperasi, UKM dan Perindag 
Kota Bandung; melalui Bagian 
Perekonomian pada Setda Kota 
Bandung bersumber pada dana 
APBD Kota Bandung;  
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2) BUMN atau BUMD bersumber pada 

dana CSR/PKBL; 
3) Lembaga/Instansi Pemerintah baik 

Pusat, Provinsi, maupun 
Kota/Kabupaten, misal: Dirjen 
HAKI, Dinas Kesehatan PIRT, 
MUI Produk Halal; 

4) Pihak Perbankan dan Non-Bank 
penyedia dana pinjaman modal 
kerja/investasi; 

5) Pihak-pihak lain seperti baik dalam 
negeri maupun luar negeri, misal 
DIHK (KADIN setingkat provinsi 

 
(Hasil Wawancara dengan Manajer 
BPPKU, 2 Januari 2014). 

 
Pada intinya kegiatan BPPKU Kota 

Bandung dikategorikan dalam beberapa 
kegiatan, yaitu: 
1) Konsultasi usaha; 
2) Pelatihan; 
3) Pendampingan; 
4) Advokasi usaha; 
5) Akses: Permodalan, Pasar, Teknologi 

Tepat Guna (TTG), Legalitas Usaha, 
 

(Sumber: BPPKU, 2013). 
 
Data yang didapatkan dianalisis 

dengan menggunakan analisis data 
statistik menggunakan analisis jalur 
(path analysis).Untuk menjawab 
hipotesis yang diajukan dalam penelitian 
ini. 

Adapun persamaan jalurnya adalah 
sebagai berikut: 

21 565,0305,0 XXY  

Lebih jelas nilai-nilai perhitungan 
analisis jalur diterapkan dalam 
diagram/gambar analisis jalur dibawah 
ini. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Hasil pengujian hipotesis yang 

didapatkan menggunakan perhitungan 
analisis data pada analisis statistik 
inferensial yaitu analisis jalur (path 

analysis). 
Hasil analisis jalur (path analysis) 

dalam penelitian ini yang 
mengemukakan pengaruh antar variabel 
yang diteliti, yaitu implementasi 
kebijakan insentif (X1), akses 
permodalan (X2) dan pertumbuhan 
ekonomi usaha (Y) dideskripsikan 
berikut ini. 

 
1. Analisis Hubungan Implementasi 

Kebijakan Insentif Dengan Akses 
Permodalan 

Hipotesis yang diajukan mengenai 
hubungan implementasi kebijakan 
insentif dan akses permodalan  adalah 
sebagai berikut: 
Ho : 

X1X2
  = 0   Implementasi kebijakan 

insentif tidak 
berhubungan dengan 
akses permodalan pada 
pelaku usaha. 

Ha : 
X1X2

   Implementasi kebijakan 
insentif berhubungan 
dengan akses 
permodalan pada 
pelaku usaha. 

 
Hasil perhitungan menggunakan 

software Minitab versi 13 didapatkan 
hasil sebagai berikut: 

"MATRIK KORELASI X" 
  1.00000   0.66044  
  0.66044   1.00000  

 
Hubungan antara variabel 

implementasi kebijakan insentif dan 
akses permodalan adalah sebesar 0,66. 
Menggunakan pengujian individual atau 
uji student-t, dalam pengujian koefisien 
korelasi antara implementasi kebijakan 
insentif dan akses permodalan yang 
sebesar 0,66 tersebut, dihitung adalah 
T

hit
 = 4,565 jika dibandingkan dengan 

T
tabel

 = 2,048 maka nilai tersebut 
memberikan keputusan bahwa Ho 
ditolak, yang artinya dengan 
kepercayaan 95% diyakini bahwa nilai 

X1 

 

0,305 

X2 

Y 

0,565 

0,660 

0,360 

0,640 
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koefisien 

X1X2 
adalah tidak sama dengan 

nol atau sebesar 0,66, atau dengan kata 
lain bahwa secara signifikan adanya 
hubungan antara implementasi 
kebijakan insentif dengan akses 
permodalan. 

 Berdasarkan hal tersebut, maka dapat 
diputuskan bahwa hubungan antara 
implementasi kebijakan insentif dengan 
akses permodalan adalah sebesar 0,66 
atau jikalau dimasukkan dalam 
persentase keeratan antara variabel 
implementasi kebijakan insentif dan 
akses permodalan adalah sebesar R2 = 
(0,66)2 X 100% = 43,56%. Nilai ini 
memberi pengertian bahwa persentase 
keeratan antara implementasi kebijakan 
insentif dan akses permodalan adalah 
sebesar 43,56% (dikategorikan cukup 
erat). 

Cukup erat hubungan antara 
implementasi kebijakan insentif dan 
akses permodalan seiring yang 
dikemukakan oleh Wibowo dan Artati 
(2012:42) bahwa penguatan UMKM tidak 
hanya dilakukan pada bidang produksi 
dan sumber daya manusia serta 
pemasaran, namun diperlukan juga 
penguatan pada aspek permodalan yang 
merupakan hambatan utama UMKM di 
Indonesia. Langkah yang diperlukan oleh 
Pemerintah dalam hal ini adalah 
menciptakan infrastruktur keuangan 
yang kondusif dan didukung dengan 
perbankan dan UMKM yang capable. 

Hal ini juga didukung oleh pendapat 
Alma (2013:12) bahwa faktor 
environment yang mendorong 
implementasi dan pertumbuhan bisnis 
satu diantaranya adalah adanya 
kebijaksanaan pemerintah yang 
menunjang berupa peraturan bidang 
ekonomi yang menguntungkan, 
kebijaksanaan pemerintah tersebut 
dapat berupa kemudahan-kemudahan 
dalam lokasi berusaha ataupun fasilitas 
kredit, dan bimbingan usaha yang 
dilakukan pemerintah. 

 
 
 

2. Analisis Pengaruh Implementasi 
Kebijakan Insentif Terhadap 
Pertumbuhan Ekonomi Usaha 

Hipotesis yang dikemukakan 
sebelumnya mengenai pengaruh 
implementasi kebijakan insentif terhadap 
pertumbuhan ekonomi usaha adalah 
sebagai berikut: 
Ho : P

YX1
  = 0   Implementasi kebijakan 

insentif tidak 
berpengaruh terhadap 
pertumbuhan ekonomi 
pelaku usaha. 

Ha :  P
YX1

   Implementasi kebijakan 
insentif berpengaruh 
terhadap pertumbuhan 
ekonomi pelaku usaha. 

 
Menggunakan pengujian individual 

atau uji student-t, hal ini digunakan 
untuk menguji koefisien jalur untuk 
implementasi kebijakan insentif 
didapatkan nilai T

hit
 = 1,95 jika 

dibandingkan dengan T
tabel

 = 1,7056 
maka memberikan keputusan bahwa Ho 
ditolak, yang artinya dengan 
kepercayaan 95% diyakini bahwa nilai 
koefisien P

YX1
 adalah tidak sama dengan 

nol atau sebesar 0,305, atau dengan 
kata lain bahwa secara signifikan 
implementasi kebijakan insentif 
berpengaruh terhadap pertumbuhan 
ekonomi usaha. 

Hasil pengujian individual 
menggunakan uji student-t di atas, 
memberikan kesimpulan bahwa adanya 
pengaruh dari implementasi kebijakan 
insentif terhadap pertumbuhan ekonomi 
usaha, dengan nilai koefisien (P

YX1
) 

adalah sebesar 0,305. 
Hal ini mengindikasikan bahwa 

implementasi kebijakan insentif 
mempunyai pengaruh yang positif 
terhadap pertumbuhan ekonomi pelaku 
usaha. Sedangkan berdasarkan output 
sofware Minitab for windows versi 13 
yang dieksekusi pada macro 
berdasarkan prosedur/langkah 
perhitungan analisis jalur (path analysis), 
yang memperlihatkan hasil sebagai 
berikut: 

"PYX1" 
 Sum of C30 = 0.30496 
"KAUSAL-X1" 
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 K16    0.0930020 
 K17    0.113860 
'TOTAL PENGARUH LANGSUNG & TAK 
LANGSUNG X1' 
 K21    0.206862 

 
Hasil tersebut menyatakan bahwa 

pengaruh langsung dan tidak langsung 
dari variabel penyebab yaitu 
implementasi kebijakan insentif adalah 
sebesar 0,207 (jika dipersentasekan 
adalah 20,7%).  

Pengujian yang menggunakan analisis 
jalur (path analysis), untuk menjelaskan 
penyebab dari variabel implementasi 
kebijakan insentif terhadap 
pertumbuhan ekonomi pelaku usaha 
dilihat pula pengaruh tidak langsungnya 
variabel yang diteliti dalam penelitian ini 
yaitu akses permodalan sehingga jelas 
bahwa pengaruh langsung dan tak 
langsung dari implementasi kebijakan 
insentif baik langsung maupun melalui 
akses permodalan terhadap 
pertumbuhan ekonomi usaha adalah 
sebesar 20,7%. 

Pengaruh implementasi kebijakan 
insentif terhadap pertumbuhan ekonomi 
usaha yang sebesar 20,7% ini sesuai apa 
yang dikemukakan oleh Sukirno (2007:4) 
bahwa analisis-analisis dalam makro-
ekonomi menerangkan satu diantaranya 
adalah mengenai pentingnya kebijakan 
dan campurtangan pemerintah untuk 
mewujudkan prestasi kegiatan ekonomi 
di tingkat yang dikehendaki. Dalam hal 
ini pelaksanaan kebijakan insentif adalah 
bentuk kebijakan dan campurtangan 
pemerintah untuk meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi dan pendapatan 
masyarakat. 

Kebijakan insentif yang ditegaskan 
dalam Undang-undang Republik 
Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 
tentang Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah (UMKM) pada Bab I, Pasal 1 
ayat 13, mengemukakan bahwa 
kemitraan adalah kerjasama dalam 
keterkaitan usaha, baik langsung 
maupun tidak langsung, atas dasar 
prinsip saling memerlukan, 
mempercayai, memperkuat, dan 
menguntungkan yang melibatkan pelaku 

usaha mikro, kecil dan menengah 
dengan usaha besar.  

Pasal 15 pada UU No. 20 Tahun 2008 
tentang UMKM, dikemukakan bahwa 
aspek dukungan kelembagaan 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 
ayat (1) huruf h ditujukan untuk 
mengembangkan dan meningkatkan 
fungsi inkubator, lembaga layanan 
pengembangan usaha, konsultan 
keuangan mitra bank, dan lembaga 
profesi sejenis lainnya sebagai lembaga 
pendukung pengembangan usaha mikro, 
kecil dan menengah.   

Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 20 Tahun 2008 mengenai UMKM 
secara eksplisit mengemukakan 
mengenai pemberian insentif yaitu pada 
Pasal 14, 20, dan secara jelas pada Bab 
VII mengenai Pembiayaan dan 
Penjaminan pada bagian kesatu 
Pembiayaan dan Penjaminan Usaha Mikro 
dan Kecil, Pasal 21 ayat (5) 
mengemukakan bahwa: Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah dapat memberikan 
insentif dalam bentuk kemudahan 
persyaratan perizinan, keringanan tarif 
sarana prasarana, dan bentuk insentif 
lainnya yang sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan kepada 
dunia usaha yang menyediakan 
pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil.  

Adapun pelaksanaan kebijakan 
insentif yang terdiri dari 4 dimensi yaitu: 
1) Komunikasi, 2) Sumber Daya, 3) 
Disposisi, dan 4) SOP (menurut Edwards 
III dan Sharkansky, 1978:295), yang 
kemudian dioperasionalkan dalam 
indikator masing-masing yaitu: 1) 
Komunikasi: a) penyaluran, b) kejelasan, 
c) konsistensi; 2) Sumber Daya: a) SDM 
pelaksana, b) informasi, c) wewenang, d) 
fasilitas fisik; 3) Disposisi: a) komitmen 
pelaksana, b) penghargaan bagi 
pelaksana; dan 4) SOP: a) prosedur kerja, 
b) koordinasi yang efektif. 

Maka implementasi kebijakan insentif 
yang dilaksanakan oleh BPPKU Kota 
Bandung melalui program inkubator 
bisnisnya, yang telah dijelaskan 
sebelumnya merupakan bentuk 
pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2008 
tentang UMKM, adalah bentuk kemitraan 
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dan pendampingan oleh Pemerintah Kota 
Bandung, menunjukkan bahwa 
pelaksanaan kebijakan insentif 
memberikan persentase sebesar 66,33% 
(dikategorikan tinggi), tingginya 
implementasi kebijakan insentif ini 
didukung oleh persentase dari 4 dimensi 
yang ada pada implementasi kebijakan 
insentif, secara berurut persentase 
masing-masing dimensi adalah: 1) 
Struktur Birokrasi sebesar 72,41% 
(dikategorikan tinggi), 2) Komunikasi 
sebesar 67,59% (dikategorikan tinggi), 3) 
Disposisi sebesar 65,52% (dikategorikan 
tinggi) dan 4) Sumber Daya sebesar 
62,76% (dikategorikan tinggi). 

Terlihat bahwa struktur birokrasi 
memberikan persentase tertinggi, hal ini 
menurut Tachjan (2006:85) bahwa 
organisasi dibentuk sebagai media untuk 
mencapai tujuan atau merealisasikan 
kepentingan/kebutuhan, maka BPPKU 
Kota Bandung sebagai organisasi yang 
dibentuk atas kerjasama swasta dalam 
hal ini Kamar Dagang dan Industri 
(KADIN) Kota Bandung dengan 
Pemerintah Kota Bandung sudah dapat 
dikatakan mencapai tujuan atau 
merealisasikan kepentingan dan 
kebutuhan pelaku usaha mikro dan kecil 
di Kota Bandung, dilihat dari kebutuhan 
pelaku usaha/wirausaha (entrepreneur), 
menurut Alma (2013:89) hal ini 
berhubungan dengan motivasi, dan 
kebutuhan adalah merupakan satu 
diantaranya motif untuk pemenuhan 
kebutuhannya tersebut. 

Berdasarkan 11 indikator yang 
ditetapkan dalam penelitian ini mengenai 
pelaksanaan kebijakan insentif, terlihat 
bahwa indikator yang memberikan 
persentase tertinggi adalah indikator 
mengenai prosedur kerja (73,79%) 
dikategorikan tinggi, koordinasi (71,03%) 
dan konsistensi dalam komunikasi 
(71,03%).  

Tingginya indikator prosedur kerja, 
koordinasi dan konsistensi dalam 
komunikasi, dikarenakan BPPKU sebagai 
bagian dari KADIN Kota Bandung yang 
telah dikemukakan sebelumnya sudah 
memiliki sertifikat ISO 9001 dari TUV 

Rheinland yang merupakan sistem 

standar manajemen mutu untuk 
organisasi, jelas dalam menjalankan 
pekerjaan yang diamanatkan pada BPPKU 
dilaksanakan dengan menggunakan 
sistem atau prosedur kerja yang telah 
dibakukan dan disahkan oleh yang 
berkepentingan.  

Tingginya penilaian indikator 
efektivitas koordinasi dari BPPKU Kota 
Bandung, hal ini di dukung oleh berbagai 
organisasi yang terkait pada pembinaan 
dan pendampingan usaha serta bentuk 
kemitraan antara BPPKU Kota Bandung 
dengan beberapa stakeholder terkait hal 
tersebut, misalnya Dirjen Haki, MUI 
untuk Produk Halal, ketua PKBL BUMN 
yang ada di Kota Bandung adalah juga 
merupakan tim pengarah dari BPPKU, 
belum lagi dengan asosiasi yang ada 
dalam KADIN (dunia usaha), hal ini jelas 
memperlihatkan besarnya dukungan 
hasil dari koordinasi BPPKU Kota 
Bandung dalam pembinaan usaha mikro 
dan kecil di Kota Bandung. 

Tingginya konsistensi komunikasi 
BPPKU sebagai pembina dikarenakan 
setiap ada program/kegiatan baik dari 
Pemerintah Kota Bandung lewat Dinas 
KUKM & Perindag Kota Bandung maupun 
luar misalnya adanya bantuan seperti 
pameran atau pelatihan selalu 
diberitahukan atau disampaikan kepada 
pelaku usaha binaan BPPKU, hal ini jelas 
seiring apa yang dikemukakan Edwards 
III dalam Agustino (2006:152) akan 
pentingnya konsistensi komunikasi bagi 
pelaksana implementasi kebijakan yang 
memberikan pelayanan kepada publik 
dalam hal ini BPPKU memberikan 
pelayanan jasa pembinaan kepada 
pelaku usaha mikro dan kecil di Kota 
Bandung.  

Adapun indikator yang dikategorikan 
cukup terlihat pada indikator Fasilitas 
(Sarana Prasarana & Anggaran) sebesar 
57,2%; kemudian ada Wewenang 
(61,38%), Penghargaan bagi pelaksana 
(62,76%) dan Penyaluran dalam 
komunikasi (62,76%) walaupun ketiga 
indikator ini masih dikategorikan tinggi. 
Dalam hal terindikasikan anggaranlah 
yang dimungkinkan menjadi perhatian 
bagi usaha mikro dan kecil binaan 
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BPPKU, karena kemungkinan keinginan 
mereka adanya anggaran yang besar, 
yang berdampak pada kegiatan 
pembinaan dan pendampingan akan 
lebih banyak kegiatan/programnya yang 
pada akhirnya memenuhi kebutuhan 
pelaku usaha di Kota Bandung. Hal ini 
sesuai yang dikemukakan Edwards III 
dalam Agustino (2006:151) mengenai 
pentingnya dukungan keuangan dalam 
pelaksanaan kebijakan publik. 

 
3. Analisis Pengaruh Akses 

Permodalan Terhadap Pertumbuhan 
Ekonomi Usaha 

Hipotesis yang dikemukakan 
sebelumnya mengenai pengaruh akses 
permodalan terhadap pertumbuhan 
ekonomi usaha adalah sebagai berikut: 
Ho : P

YX2
  = 0   Akses permodalan 

tidak berpengaruh 
terhadap pertumbuhan 
ekonomi pelaku usaha. 

Ha :  P
YX2

   Akses permodalan 
berpengaruh terhadap 
pertumbuhan ekonomi 
pelaku usaha. 

 
Pengujian dilakukan dengan 

menggunakan uji individual atau uji 
student-t, pengujian koefisien jalur 
untuk akses permodalan didapatkan T

hit
 

= 3,61 jika dibandingkan dengan T
tabel

 = 
1,7056 maka memberikan keputusan 
bahwa Ho ditolak, yang artinya dengan 
kepercayaan 95% diyakini bahwa nilai 
koefisien P

YX2
 adalah tidak sama dengan 

nol atau sebesar 0,565, atau dengan 
kata lain bahwa secara signifikan akses 
permodalan berpengaruh terhadap 
pertumbuhan ekonomi usaha. 

Hasil pengujian individual 
menggunakan uji student-t, memberikan 
kesimpulan bahwa adanya pengaruh dari 
akses permodalan terhadap 
pertumbuhan ekonomi usaha, dengan 
nilai koefisien (P

YX2
) adalah sebesar 

0,565.Hal ini mengindikasikan bahwa 
akses permodalan mempunyai pengaruh 
yang positif terhadap pertumbuhan 
ekonomi pelaku usaha (Y). 

Sedangkan berdasarkan output 
sofware Minitab for windows versi 13 

yang dieksekusi pada macro 
berdasarkan prosedur/langkah 
perhitungan analisis jalur (path analysis), 
yang memperlihatkan hasil sebagai 
berikut: 

"PYX2" 
Sum of C31 = 0.56531 
"KAUSAL-X2" 
 K16    0.319580 
 K17    0.113860 
'TOTAL PENGARUH LANGSUNG & TAK 
LANGSUNG X2' 
 K21    0.433440 

 
Hasil tersebut memperlihatkan 

pengaruh langsung dan tidak langsung 
dari variabel penyebab yaitu akses 
permodalan atau adalah sebesar 0,433 
(jika dipersentasekan adalah 43,3%). 
Dalam analisis jalur (path analysis), 
maka untuk menjelaskan penyebab dari 
variabel akses permodalan terhadap 
pertumbuhan ekonomi usaha dilihat pula 
pengaruh tidak langsungnya variabel 
yang diteliti dalam penelitian ini yaitu 
implementasi kebijakan insentif, 
sehingga jelas bahwa pengaruh langsung 
dan tak langsung dari akses permodalan 
baik langsung maupun melalui 
implementasi kebijakan insentif terhadap 
pertumbuhan ekonomi usaha adalah 
sebesar 43,3%. 

Pengaruh akses permodalan terhadap 
pertumbuhan ekonomi usaha yang 
sebesar 43,3% ini seiring yang 
dikemukakan oleh Shrap, et.al dalam 
Kuncoro (Subandi, 2011:78) yang 
mengidentintifikasikan ada tiga 
penyebab kemiskinan dipandang dari 
sisi ekonomi, yang satu diantara 
penyebabnya adalah perbedaan akses 
dalam modal. Hal ini mengandung 
penjelasan, bahwa adanya 
keterbelakangan, ketidaksempurnaan 
pasar dan kurangnya modal 
menyebabkan rendahnya 
produktivitas.Rendahnya produktivitas 
mengakibatkan rendahnya pendapatan 
yang mereka terima. Rendahnya 
pendapatan akan berakibat pada 
rendahnya tabungan dan investasi. 
Rendahnya investasi mengakibatkan 
pada keterbelakangan, dan seterusnya 
seperti lingkaran kemiskinan (vicious 

circle of poverty). 
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Terkait akses permodalan atau 

pembiayaan dalam Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha 
Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), 
bahwa pembiayaan adalah penyediaan 
dana oleh Pemerintah, Pemerintah 
Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat 
melalui bank, koperasi, dan lembaga 
keuangan bukan bank, untuk 
mengembangkan dan memperkuat 
permodalan usaha mikro, kecil dan 
menengah.  

Aspek pendanaan pada Pasal 8, Aspek 
pendanaan sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 7 ayat (1) huruf a ditujukan 
untuk: a) memperluas sumber 
pendanaan dan memfasilitasi usaha 
mikro, kecil dan menengah untuk dapat 
mengakses kredit perbankan dan 
lembaga keuangan selain bank; b) 
memperbanyak lembaga pembiayaan 
dan memperluas jaringannya sehingga 
dapat diakses oleh usaha mikro, kecil 
dan menengah; c) memberikan 
kemudahan dalam memperoleh 
pendanaan secara cepat, tepat, murah, 
dan tidak diskriminatif dalam pelayanan 
sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; dan d) membantu 
para pelaku usaha mikro dan usaha kecil  
untuk mendapatkan pembiayaan dan 
jasa/produk keuangan lainnya yang 
disediakan oleh perbankan dan lembaga 
keuangan bukan bank, baik yang 
menggunakan sistem konvensional 
maupun sistem syariah dengan jaminan 
yang disediakan oleh Pemerintah. 

Kemudian pada Bab VII Pembiayaan 
dan Penjaminan, pada Bagian Kesatu 
Pembiayaan dan Penjaminan Usaha Mikro 
dan Kecil pada Pasal 21 menyebutkan 
bahwa: 
1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah 

menyediakan pembiayaan bagi usaha 
mikro dan kecil; 

2) Badan usaha milik negara dapat 
menyediakan pembiayaan dari 
penyisihan bagian laba tahunan yang 
dialokasikan kepada usaha mikro dan 
kecil dalam bentuk pemberian 
pinjaman, penjaminan, hibah dan 
pembiayaan lainnya; 

3) Usaha besar nasional dan asing dapat 
menyediakan pembiayaan yang 
dialokasikan kepada usaha mikro dan 
kecil dalam bentuk pemberian 
pinjaman, penjaminan, hibah, dan 
pembiayaan lainnya; 

4) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan 
dunia usaha memberikan hibah, 
mengusahakan bantuan luar negeri, 
dan mengusahakan sumber 
pembiayaan lain yang sah serta tidak 
mengikat untuk usaha mikro dan 
kecil. 
 
Pasal 22, menyebutkan dalam rangka 

meningkatkan sumber pembiayaan 
usaha mikro dan kecil, Pemerintah 
melakukan upaya: 
a) Pengembangan sumber pembiayaan 

dari kredit perbankan dan lembaga 
keuangan bukan bank; 

b) Pengembangan lembaga modal 
ventura; 

c) Pelembagaan terhadap transaksi 
anjak piutang; 

d) Peningkatan kerjasama antara usaha 
mikro dan usaha kecil melalui 
koperasi simpan pinjam dan koperasi 
jasa keuangan konvensional dan 
syariah; dan 

e) Pengembangan sumber pembiayaan 
lain sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 23, menyebutkan: 

(1) Untuk meningkatkan akses usaha 
mikro dan kecil terhadap sumber 
pembiayaan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 22, Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah: 
a. Menumbuhkan, mengembangkan, 

dan memperluas jaringan lembaga 
bukan bank; 

b. Menumbuhkan, mengembangkan, 
dan memperluas jangkauan 
lembaga penjamin kredit; dan 

c. Memberikan kemudahan dan 
fasilitasi dalam memenuhi 
persyaratan untuk memperoleh 
pembiayaan. 

(2) Dunia usaha dan masyarakat berperan 
serta secara aktif meningkatkan akses 
usaha mikro dan kecil terhadap 
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pinjaman atau kredit sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dengan cara: 
a. Meningkatkan kemampuan 

menyusun studi kelayakan usaha; 
b. Meningkatkan pengetahuan 

tentang prosedur pengajuan 
kredit atau pinjaman;  

c. Meningkatkan pemahaman dan 
keterampilan teknis serta 
manajerial usaha. 

 
Akses permodalan terdiri dari 5 

dimensi, yaitu: 1) Kepercayaan, 2) Jangka 
Waktu, 3) Kesepakatan, 4) Risiko dan 5) 
Balas Jasa (menurut Kasmir 2006:113-
115), yang kemudian dioperasionalkan 
dalam indikator masing-masing yaitu: 1) 
Kepercayaan: a) latar belakang, b) 
pengalaman, c) prospek usaha; 2) Jangka 
Waktu: a) jumlah kebutuhan, b) 
kemampuan pengembalian; 3) 
Kesepakatan: tingkat kesesuaian hak dan 
kewajiban; 4) Risiko: jaminan yang 
diberikan dan 5) Balas Jasa: tingkat 
bunga. 

Maka akses permodalan untuk pelaku 
usaha binaan BPPKU menunjukkan 
persentase sebesar 66,72% 
(dikategorikan tinggi), tingginya akses 
permodalan ini didukung oleh 
persentase dari 5 dimensi yang ada pada 
akses permodalan, secara berurut 
persentase masing-masing dimensi 
adalah: 1) Kepercayaan sebesar 69,89% 
(dikategorikan tinggi), 2) Jangka Waktu 
sebesar 63,10% (dikategorikan tinggi), 3) 
Kesepakatan sebesar 64,14% 
(dikategorikan tinggi), 4)  Risiko sebesar 
73,79% (dikategorikan tinggi) dan 5) 
Balas Jasa sebesar 60,00% (dikategorikan 
cukup tinggi). 

Terlihat bahwa risiko memberikan 
persentase tertinggi (73,79%), dalam ini 
berarti tingginya nilai jaminan/agunan 
yang harus disediakan oleh pelaku usaha 
mikro dan kecil binaan BPPKU. Hal ini 
membuktikan yang dikemukakan oleh 
Manajer BBPKU, bahwa pelaku usaha 
mikro dan kecil banyak yang layak untuk 
mendapatkan kredit permodalan, namun 
karena yang meminjamkan (pihak 
perbankan/non-perbankan) 

mensyaratkan adanya agunan/jaminan 
pada nilai rupiah tertentu (misalnya 
untuk meminjam modal lebih dari 10 
juta rupiah), hal ini jelas yang membuat 
pelaku usaha mikro dan kecil di Kota 
Bandung tidak bisa mengakses 
permodalan yang disediakan oleh pihak 
perbankan/non-perbankan. 

Walaupun terlihat lain pada dimensi 
kepercayaan yang pada 2 indikatornya 
yaitu: (1) kepercayaan memulai usaha 
(71,03%); dan (2) kepercayaan pada 
prospek usaha (71,03%) juga 
memberikan persentase tinggi. Hal ini 
mengindikasikan bahwa pihak yang 
memberikan permodalan usaha kepada 
pelaku usaha mikro dan kecil akan 
memberikan kredit/pinjaman modal 
usahanya kepada pelaku usaha yang 
layak (feasible) usahanya.  

Lain halnya dengan balas jasa dalam 
hal ini tingkat bunga yang ditetapkan 
(60,00%) oleh pihak yang memberikan 
pinjaman/kredit modal usaha, hal ini 
mengindikasikan terjangkaunya tingkat 
bunga yang ditetapkan kepada pelaku 
usaha mikro dan kecil di Kota Bandung. 
Data memperlihatkan beberapa 
perbankan di Kota Bandung menerapkan 
tingkat bunga yang rendah untuk 
pinjaman berkisar antara 5%  12%. 
Walaupun sudah baiknya pemberlakuan 
tingkat bunga oleh pihak perbankan atau 
non perbankan dalam memberikan 
pinjaman permodalan, namun masih 
harus dipikirkan sumber-sumber lain 
yang dapat memberikan bantuan 
permodalan kepada usaha mikro dan 
kecil yang potensial, contohnya sistem 
keterkaitan Bapak Angkat-Mitra Usaha 
yakni hubungan kerjasama bisnis 
dengan tujuan memberi bantuan 
peningkatan kemampuan usaha mikro, 
kecil dan menengah dalam aspek 
manajerial, keterampilan, teknologi, 
produksi, permodalan dan pemasaran 
(Primiana, 2009:22).  
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4. Analisis Pengaruh Implementasi 

Kebijakan Insentif dan Akses 
Permodalan Secara Simultan 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 
Usaha 

Hipotesis yang dikemukakan 
sebelumnya mengenai pengaruh 
implementasi kebijakan insentif dan 
akses permodalan secara simultan 
terhadap pertumbuhan ekonomi usaha 
adalah sebagai berikut: 
Ho : P

YX1X2
 = 0  Implementasi kebijakan 

insentif dan akses 
permodalan tidak 
berpengaruh terhadap 
pertumbuhan ekonomi 
pelaku usaha. 

Ha :  P
YX1X2

  Implementasi kebijakan 
insentif dan akses 
permodalan 
berpengaruh terhadap 
pertumbuhan ekonomi 
pelaku usaha. 

 
Uji Model analisis jalur (path 

analysis), menunjukkan bahwa F
hit

 = 
23,141 dibandingkan F

tabel
 = 3,369 maka 

Ho ditolak, hal ini artinya dengan 
kepercayaan 95% bahwa model yang 
dipakai secara signifikan dapat dipakai 
dalam penelitian ini, atau dengan kata 
lain bahwa secara signifikan 
implementasi kebijakan insentif dan 
akses permodalan secara simultan 
berpengaruh terhadap pertumbuhan 
ekonomi usaha. 

Telah dikemukakan juga bahwa dalam 
hasil pengujian uji model atau uji adanya 
pengaruh implementasi kebijakan 
insentif dan akses permodalan secara 
simultan adalah telah terbukti, bahwa 
ada pengaruh yang positif secara 
simultan dari implementasi kebijakan 
insentif dan akses permodalan terhadap 
pertumbuhan ekonomi usaha. 

Untuk menjelaskan besarnya 
pengaruh secara simultan dari 
implementasi kebijakan insentif dan 
akses permodalan terhadap 
pertumbuhan ekonomi usaha. Terlihat 
bahwa R-Kuadrat XY menunjukkan nilai 
sebesar 0,6403 (jika dipersentasekan 
sebesar 64%). Hal ini dapat dikatakan 

bahwa besarnya pengaruh implementasi 
kebijakan insentif dan akses permodalan 
secara simultan terhadap pertumbuhan 
ekonomi usaha adalah sebesar 64%. 

Hasil output software minitab versi 13 
memperlihatkan hasil sebagai berikut: 

"R-KUADRAT YX" 
Sum of C50 = 0.64030 
'TOTAL PENGARUH LANGSUNG & TAK 
LANGSUNG X1' 
 K21    0.206862 
'TOTAL PENGARUH LANGSUNG & TAK 
LANGSUNG X2' 
 K21    0.433440 

 
Hasil tersebut menjelaskan bahwa 

pengaruh sebesar 64% dari implementasi 
kebijakan insentif dan akses permodalan 
secara simultan terhadap pertumbuhan 
ekonomi usaha, persentase pengaruh 
simultan tersebut didapatkan dari kausal 
X1 dan X2 sebagaimana dijelaskan 
diatas, bahwa kausal X1 terhadap Y 
adalah sebesar 20,7% dan kausal X2 
terhadap Y adalah sebesar 43,3%, maka 
secara simultan jelas bahwa besarnya 
pengaruh X1 dan X2 secara simultan 
terhadap Y adalah sebesar 64%. 

Namun melihat besarnya pengaruh 
masing-masing yaitu variabel 
impelementasi kebijakan insentif 
terhadap variabel pertumbuhan ekonomi 
usaha yang sebesar 20,7% dibandingkan 
dengan besarnya pengaruh variabel 
akses permodalan terhadap variabel 
pertumbuhan ekonomi usaha yang 
sebesar 43,3% maka dapat dikatakan 
bahwa pertumbuhan ekonomi usaha 
mikro dan kecil di Kota Bandung 
dipengaruhi sebesar 64% oleh 
implementasi kebijakan insentif dan 
akses permodalan, namun yang terbesar 
pengaruh terhadap pertumbuhan 
ekonomi usaha adalah dari pemberian 
akses permodalan sebesar 43,3%.  

Pengaruh implementasi kebijakan 
insentif dan akses permodalan secara 
simultan terhadap pertumbuhan 
ekonomi pelaku usaha adalah sebesar 
64%, maka pengaruh variabel lain yang 
tidak dimasukkan/diteliti dalam 
penelitian ini adalah sebesar 36% atau 
dapat dikatakan bahwa besarnya 
pengaruh variabel selain implementasi 
kebijakan insentif dan akses permodalan 
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terhadap pertumbuhan ekonomi adalah 
sebesar 36%. 

Keadaan usaha mikro dan kecil binaan 
BPPKU, setelah mengikuti program 
inkubator bisnis BPPKU memberikan efek 
yang signifikan pada pertumbuhan 
ekonomi pelaku usaha. Hal ini terlihat 
pada 3 dimensi yaitu: 1) Akumulasi 
Modal, 2) Pertumbuhan Penduduk, 3) 
Kemajuan Teknologi. 3 dimensi tersebut 
kemudian dioperasionalkan dalam 
indikator masing-masing yaitu: 1) 
Akumulasi Modal: (1) penambahan 
investasi berwujud, (2) penambahan 
kelengkapan peralatan usaha, (3) 
peningkatan kemampuan manajerial, (4) 
peningkatan kemampuan administratif; 
2) Pertumbuhan Penduduk: (1) 
kemudahan mendapatkan tenaga kerja 
berkualitas, (2) peningkatan pasar lokal 
(domestik); 3) Kemajuan Teknologi: (1) 
tuntutan teknologi tepat guna, (2) 
penghematan tenaga kerja, (3) 
penghematan modal usaha. 

Maka pertumbuhan ekonomi pelaku 
usaha binaan BPPKU menunjukkan 
persentase sebesar 67,05% 
(dikategorikan tinggi), tingginya 
pertumbuhan ekonomi pelaku usaha ini 
didukung oleh persentase dari 3 dimensi 
yang ada pada pertumbuhan ekonomi 
pelaku usaha, secara berurut persentase 
masing-masing dimensi adalah: 1) 
Akumulasi Modal sebesar 70,17% 
(dikategorikan tinggi), 2) Pertumbuhan 
Penduduk sebesar 64,48% (dikategorikan 
tinggi), 3) Kemajuan Teknologi sebesar 
64,60% (dikategorikan tinggi). 

Terlihat bahwa akumulasi modal 
(70,17%) memberikan persentase paling 
tinggi dengan 2 indikatornya yaitu: (1) 
peningkatan kemampuan manajerial 
(76,55%) dan peningkatan kemampuan 
administratif (75,17%).  

Hal ini memperlihatkan sudah dapat 
dikatakan berhasil dalam melaksanakan 
kebijakan insentif dan akses permodalan 
melalui program inkubator bisnis BPPKU 
Kota Bandung yang merupakan 
kerjasama Pemerintah Kota Bandung 
dengan Kamar Dagang dan Industri 
(KADIN) Kota Bandung, sehingga sesuai 
apa yang dikatakan oleh Harris dalam 

Suryana (2011:5) bahwa wirausaha yang 
sukses adalah yang memiliki ilmu 
pengetahuan, keterampilan dan kualitas 
individu (sikap, motivasi, nilai-nilai 
pribadi) serta tingkah laku yang 
diperlukan untuk melakukan kegiatan 
usaha. 

Lain halnya dengan dimensi kemajuan 
teknologi dengan indikatornya yaitu 
penghematan tenaga kerja (59,31%), hal 
ini mengindikasikan bahwa kemajuan 
teknologi produksi usaha (teknologi 
tepat guna) kurang memberikan 
penghematan pada jumlah tenaga kerja. 
Dalam hal ini kemajuan teknologi tidak 
berakibat pada penghematan jumlah 
tenaga kerja, disisi lain untuk 
Pemerintah ada baiknya karena 
walaupun adanya kemajuan teknologi 
tepat guna untuk proses produksi usaha 
mikro dan kecil, namun tetap menyerap 
tenaga kerja. Hal ini tentu masih menjadi 
harapan bahwa usaha mikro dan kecil, 
seiring kemajuan teknologi namun masih 
dapat menyerap tenaga kerja dari 
sekitarnya. 

Diperlihatkan bahwa adanya pengaruh 
variabel lain yang tidak diteliti dalam 
penelitian ini yang sebesar 36%, adapun 
beberapa variabel itu dapat diidentifikasi 
dengan merujuk pada data sekunder 
dalam penelitian ini, yang diambil 
melalui studi dokumentasi dan studi 
literatur, serta melihat beberapa 
penelitian lain yang terkait dengan 
penelitian ini. 

Adapun variabel yang mempengaruhi 
namun tidak diteliti dalam penelitian ini 
yang menunjukkan nilai pengaruh 
sebesar 36% terhadap pertumbuhan 
ekonomi pelaku usaha, selain 
implementasi kebijakan insentif dan 
akses permodalan, adalah sebagai 
berikut: 
1) Dilihat dari kerangka pemikiran 

penelitian mengenai kebijakan publik, 
maka variabel lain tersebut adalah 
mengenai perencanaan kebijakan 
insentif dan evaluasi kebijakan 
insentif. Perencanaan kebijakan 
insentif harus merujuk pada pelibatan 
stakeholder dunia usaha dalam 
pembuatan kebijakan insentif bagi 
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pelaku usaha. Implementasi kebijakan 
insentif bagi pelaku usaha mikro dan 
kecil dalam upaya meningkatkan 
perekonomian Kota Bandung harus 
ada: 
a) Tata cara pemberian insentif; 
b) Kriteria pemberian insentif; 
c) Dasar penilaian pemberian insentif; 
d) Jenis usaha atau kegiatan yang 

diprioritaskan memperoleh 
insentif; 

e) Bentuk insentif yang dapat 
diberikan; 

f) Pengaturan, pembinaan, dan 
pengawasan. 

2) Variabel lain yang juga dapat 
mempengaruhi pada pertumbuhan 
ekonomi usaha dilihat unsur 
manajemen yang lainnya yaitu: 1) 
Sumber daya manusia (Man); 2) 
Metode pengelolaan usaha (Methode); 
3) Pasar dan Pemasaran (Market); 4) 
Infrastruktur fisik dan nonfisik 
(Materiil); 5) Informasi usaha 
(Information); juga faktor non-
ekonomi yang berupa: sikap budaya, 
nilai moral, kondisi politik dan 
kelembagaan (Bauer dalam Jhingan, 
2002:85). 
 

E. PENUTUP 
Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan tersebut di atas, maka ada 
beberapa hal yang dapat disimpulkan, 
sebagai berikut: 
1. Hubungan antara implementasi 

kebijakan insentif (komunikasi, 
sumber daya, disposisi dan SOP) 
dengan akses permodalan 
(kepercayaan, jangka waktu, 
kesepakatan, risiko dan balas jasa) 
mempunyai hubungan yang kuat, 
dengan tingkat keeratan yang cukup 
erat, hal ini mengindikasikan 
pelaksanaan implementasi kebijakan 
insentif dan akses permodalan cukup 
erat satu sama lain, sehingga dengan 
implementasi kebijakan insentif oleh 
pemerintah kota Bandung melalui 
BPPKU Kota Bandung berhubungan 
dengan akses permodalan yang bisa 
diakses oleh pelaku usaha mikro dan 
kecil di Kota Bandung, demikian juga 

sebaliknya dengan banyaknya akses 
permodalan bagi pelaku usaha cukup 
erat kaitannya dengan implementasi 
kebijakan insentif yang dilakukan. 

2. Pengaruh implementasi kebijakan 
insentif (komunikasi, sumber daya, 
disposisi dan SOP) terhadap 
pertumbuhan ekonomi usaha 
(akumulasi modal, pertumbuhan 
penduduk, dan kemajuan teknologi) 
dikategorikan kecil, namun tetap 
mempunyai pengaruh yang signifikan 
bagi pertumbuhan ekonomi pelaku 
usaha mikro dan kecil di Kota 
Bandung, hal ini juga membuktikan 
bahwa implementasi kebijakan 
insentif bukan faktor utama yang 
mempengaruhi pertumbuhan 
ekonomi pelaku usaha mikro dan 
kecil di Kota Bandung. 

3. Pengaruh akses permodalan 
(kepercayaan, jangka waktu, 
kesepakatan, risiko dan balas jasa) 
terhadap pertumbuhan ekonomi 
usaha (akumulasi modal, 
pertumbuhan penduduk, dan 
kemajuan teknologi) dikategorikan 
cukup besar, sehingga dapat 
dikatakan bahwa akses permodalan 
adalah satu diantara faktor utama 
yang mempengaruhi pada 
pertumbuhan ekonomi pelaku usaha 
mikro dan kecil di Kota Bandung. 

4. Besarnya pengaruh simultan 
implementasi kebijakan insentif 
(komunikasi, sumber daya, disposisi 
dan SOP) dan akses permodalan 
(kepercayaan, jangka waktu, 
kesepakatan, risiko dan balas jasa) 
terhadap pertumbuhan ekonomi 
usaha (akumulasi modal, 
pertumbuhan penduduk, dan 
kemajuan teknologi) dikategorikan 
besar, hal ini memperlihatkan bahwa 
implementasi kebijakan insentif dan 
akses permodalan bilamana 
dilaksanakan dan diberikan oleh 
pemerintah Kota Bandung besar 
pengaruhnya terhadap pertumbuhan 
ekonomi pelaku usaha mikro dan 
kecil di Kota Bandung. 
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Setelah melakukan penelitian ini, 

maka ada beberapa hal yang dapat 
dikemukakan sebagai saran, adalah: 
1. Dalam implementasi kebijakan publik 

dalam hal ini kebijakan untuk pelaku 
usaha mikro dan kecil yaitu kebijakan 
insentif sesuai yang diamanatkan 
dalam Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, 
Kecil dan Menengah (UMKM), 
sebaiknya untuk penerapan di 
lingkungan Kota Bandung diperjelas 
dengan adanya Peraturan Walikota 
Bandung tentang implementasi 
kebijakan insentif, yang isinya 
mengatur antara lain: prinsip, kriteria, 
tahapan/mekanisme dan sasaran 
yang jelas bagi pelaku usaha mikro 
dan kecil. 

2. Begitu juga mengenai akses 
permodalan kepada usaha mikro dan 
kecil, hendaknya ada kebijakan yang 
mana ada lembaga penjamin bagi 
pelaku usaha mikro dan kecil yang 
usahanya layak (feasible) atau 
memiliki prospek yang bagus untuk 
dapat mengkases bantuan 
permodalan usaha, kemudian 
diperbanyak juga sumber-sumber 
non perbankan untuk akses 
permodalan yang bermitra dengan 
Pemerintah, agar kredit permodalan 
tersebut berbunga rendah dan dapat 
diakses tanpa agunan/jaminan. 
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