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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERFIKIR 

 

A. Diskripsi Teori  

1. Pembiayaan  

a. Pengertian Pembiayaan  

Dalam Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang berdasarkan pola 

syari’ah untuk menyalurkan dana kepada nasabahnya sering disebut 

dengan pembiayaan. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 

Tahun 1998, pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau 

tagihan yang dapat 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.  

 

b. Hakikat Pembiayaan Tangung Renteng 

1) Pengertian Pembiayaan Tangung Renteng  

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (1991) Tanggung 

Renteng (TR) berasal dari kata Tanggung dan Renteng. Tanggung 

berarti memikul, menjamin, menyatakan kesediaan untuk 

membayar utang orang lain bila orang lain tidak menepati janjinya, 

sedangkan kata Renteng berarti rangkaian, untaian. Dalam dunia 

perkreditan TR dapat diartikan sebagai tanggung jawab bersama 

antara perminjam dan penjaminnya atas hutang yang dibuatnya.  
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Menurut Koperasi Setia Bhakti Wanita Malang 

(Andriani,2003:47) mengartikan Tanggung Renteng sebagai 

berikut:   

TR dimaksudkan sebagai memikul,  menjamin, menyatakan 

kesediaan untuk menunaikan kewajiban anggotanya, baik 

sementara ataupun permanen, bila anggota dalam satu 

wilayah tertentu bertindak atau berperilaku tidak sesuai 

dengan aturan yang disepakati karena berbagai alasan. 

     

Sedangkan menurut Suharni (2003:56) didalam penelitiannya 

menyatakan bahwa sistem tanggung renteng adalah tanggung 

jawab bersama dalam satu kelompok guna memenuhi kewajiban 

pembayaran kredit kepada bank dan apabila ada salah satu atau 

beberapa anggota kelompok yang tidak dapat memenuhi kewajiban 

kredit maka satu kelompok tersebut maka satu kelompok tersebut 

menutup kewajiban tersebut.  

 

2) Nilai dan Konsep Tanggung Renteng 

a) Nilai yang Terkandung dalam Sistem Tanggung Renteng  

Adapun nilai yang terkandung dalam sistem Tanggung 

Renteng tersebut adalah (Andriani,2003:51-56):  

(1) Strategi Kebudayaan 

Adanya transformasi dari masyarakat komunal menjadi 

masyrakat yang individu yang bersikap sosial. 

Diharapkan Tanggung Renteng dapat membawa 

transformasi ini ketika seseorang, karena kesadarannya 

sendiri serta kemanfaatan dari kerja samanya dengan 

orang lain-menanggung bersama resiko serta 

mengembangkan kemampuannya atau keunikannya. 

(2) Hidup Rasional dengan Mengendalikan Diri  
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Melalui Tanggung Renteng anggota dapat menghitung 

sendiri batas kemampuannya meminjam, hidup 

menjadi terencana dan realitis. 

(3) Musyawarah Menentukan Prioritas dan Berempati 

Melalui Tanggung Renteng, anggota belajar 

bermusyawarah dan belajar menentukan prioritas.  

(4) Disiplin  

Tanggung Renteng dapat diterapkan karena disiplin, 

tapi dengan Tanggung Renteng pula seseorang belajar 

berdisiplin. Awalnya anggota berdisiplin menunaikan 

kewajibannya, kemudian disiplin dalam hal kehadiran. 

Awalnya hadir tepat waktu, kemudian disiplin 

melaksanakan tugas. Nilai dibalik disiplin, 

memungkinkan anggota, PJ, Pengurus dan Pengawas 

belajar mengendalikan kehidupan secara teratur, 

terencana, sistematis, dan saling berbagi dalam 

kebersamaan atau lebih dikenal dengan istilah gotong 

royong, tolong menolong. 

(5) Mengenali Hak dan Kewajiban.  

Tanggung Renteng mengajar anggota untuk mengenali 

hak dan kewajiban. Jika ada anggota yang tidak 

memenuhi kewajibannya, maka seluruh kelompok 

akan menanggung kewajiban anggota tersebut.  

(6) Bekerja Sistematis  

Administrasi Tanggung Renteng mengajar PJ dan PPL 

berkerja sistematis, membuat kategorisasi dan 

menganalisis terutama yang berkaitan dengan aspek 

financial.  

 

Menurut Syaiful Arifin (2008:520), Tanggung renteng 

merupakan jaminan social yang didalamnya terdapat nilai 

kebersamaan, tolong menolong dan kepercayaan antar anggota 

serta saling bekerjasama dalam menringankan beban. 

Sedangkan menurut Riana Panggabean (2007:61) “ Inti dari 

sistem tanggung renteng adalah kebersamaan, kesepakatan, 

saling percaya, dan saling mengenal anggota dalam kelompok.” 
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b) Konsep Pembiayaan Tanggung Renteng  

Menurut Yayuk (2009:10), Konsep Tanggung Renteng 

yang diterapkan oleh Koperasi Setia Bhakti Wanita Malang 

sebagai berikut :  

(1) Tanggung Renteng dalam proses pengambilan 

keputusan  

(2) Tanggung Renteng dalam masalah financial 

(simpanan dan pengelolaan keuntungan) 

(3) Tanggung Renteng dalam menghadapi resiko usaha  

(4) Tanggung Renteng dalam memikul beban 

organisasi terutama menyangkut masa depan 

lembaga keuangan.  

 

Hampir sama dengan konsep tangung renteng diatas, 

menurut Suharni (2003:56) tanggung renteng akan menjadi 

efektif diterapkan apabila kelompok memenuhi beberapa atau 

seluruh persyaratan sebagai berikut :  

(1) Kelompok memiliki ikatan pemersatu yang sangat 

kuat, memiliki solidaritas, kebanggaan kelompok dan 

telah teruji untuk jangka waktu yang cukup lama.  

(2) Kelompok memiliki pemimpin dengan karakter yang 

baik, berpengaruh dan tegas untuk menegakkan 

aturan kelompok yang telah disepakati.  

(3) Anggota-anggota kelompok memperoleh pinjaman 

dengan jumlah yang relatif sama besarnya, kalaupun 

berbeda tidak terlalu jauh satu terhadap lainnya.  

(4) Anggota kelompok telah memiliki atau bersedia 

menyetor sejumlah tabuangan dangan rasio sesuai 

dengan jumlah pinjaman yang diminta sebagai mana 

syarat di bank.  

(5) Semua anggota kelompok memiliki usaha dengan 

tingkat laba yang memadahi (ada bank yang 

mensyaratkan per periode paling sedikit tiga kali 

lipat dari jumlah kewajiban angsuran dan bunga yang 

harus dibayar).  
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(6) Kelompok memiliki ketua, pengurus, atau anggota 

yang bersedia dan memenuhi syarat untuk menjadi 

avails bagi anggota lain yang membut  uhkan kredit 

namum tidak menmiliki agunan. 

(7) Para anggota kelompok bersedia menjamin harta 

pribadinya sebagai agunan kredit dengan menanda 

tangani dokumen pengikatan jaminan.  

(8) Anggota kelompok memiliki kegiatan usaha terkait 

kepentingan satu sama lain, baik dalam penyediaan 

bahan baku, penjualan produk, sumber modal kerja, 

investasi ber sama atu keterkaitan lainnya.  

  

Dari Konsep dan nilai diatas dapat kita ketahui manfaat 

pembiayaan  dengan sistem Tanggung Renteng ini dalam 

pengembangan usaha yaitu:  

1) Memberikan kemudahan bagi pelaku usaha kecil dalam 

peminjaman.  

2) Anggota mampu mengenali batas kemampuan dalam 

peminjaman. 

3) Adanya kerjasama dan kebersamaan dalam menanggung atau 

mengangsur pinjaman.  

4) Keputusan dalam memberi pinjaman kepada anggota dilakukan 

secara musyawarah dalam kelompok karena anggota 

kelompoklah yang mengetahui kebutuhan dan kesanggupan 

dari masing-masing anggota kelompok tersebut.  

5) Adanya perkumpulan kelompok secara rutin sehingga anggota 

mendapatkan akses perkembangan usaha dan hasil dari usaha 

setiap anggota.  



15 
 

 
 

6) Saling membantu dan bekerja sama dalam mengatasi resiko 

usaha. 

Menurut Suharni (2003:56), dalam peklaksanaan tanggung 

renteng memberikan manfaat  yang besar bagi anggota maupun 

pihak lembaga keuangan yang meminjamkan pinjaman kepada 

kelompok. Bagi anggota tanggung renteng bermanfaat karena 

dapat memperkokoh kekompakan kelompok dan kepercayaan dari 

pihak luar kepada para anggota. Bagi bank, sistem tanggung 

renteng mempertinggi tingkat keamanan kredit yang diberikan 

kepada usaha mikro.  

Dan menurut Yayuk (2009:13) dalam penelitiannya 

menyatakan bahwa tanggung renteng memberikan manfaat bersifat 

materiil dan moril antara lain: kemudahan dalam peminjaman 

modal usaha, kemudahan dalam akses usaha, berada dalam 

jaringan usaha (koperasi) yang terpercaya, memiliki banyak relasi, 

bisa bersosialisasi dengan orang banyak, bias mendapatkan hak 

pemberdayaan SDM dsb.    

 

2. Hakikat Pendampingan dalam Pengembangan Usaha 

Dalam pengembangan dan pengelolaan usaha perlu lah suatu 

pendampingan agar dalam pengembangan dan pengelolaan sutau dapat 

berhasil dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Peran pemerintah 

dalam pengembangan usaha tidak kalah pentingnya, mungkin tidak secara 

langsung pemerintah membantu pengembangan usaha akan tetapi dapat 
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melalui dinas-dinas terkait ataupun berkerja sama dengan lembaga-

lembaga yang memiliki peran cukup besar dalam pengembangan usaha.  

Menurut Tohar (1999:32-33), Pembinaan dan pengembangan usaha kecil 

oleh pemerintah dapat ditujukan pada aspek-aspek sebagai berikut  :  

1) Produk dan Pengolahan  

Pembinaan dan pengembangan usaha kecil dibidang produksi 

dan pengolahan dilakukan dengan cara :  

(a) Meningkatkan kemampuan manajemen serta teknik 

produksi dan pengelolaan; 

(b) Meningkatkan kemampuan rancang bangun dan 

perekayasaan;  

(c) Memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan 

prasarana produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan 

penolong, dan kemasan. 

2) Pemasaran 

 Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di bidang 

pemasaran dengan cara-cara sebagai berikut:  

(a) Melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran. 

(b) Meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik 

pemasaran.  

(c) Menyediakan sarana serta dukungan promosi dan uji coba 

pasar. 

(d) Mengembangkan lembaga pemasaran dan jaringan 

distribusi.  

(e) Memasarkan produk usaha kecil  

3) Sumber Daya Manusia  

Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di bidang sumber 

daya manusia dengan cara-cara sebagai berikut: 

(a) Memasyaraktakan dan membudayakan kewirausahaan.  

(b) Meningkatkan ketrampilan teknis dan manajerial.  

(c) Membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan, 

pelatihan, dan konsultasi usaha kecil.  

(d) Menyediakan tenaga penyuluh dan konsultasi usaha kecil.  

4) Teknologi  

 Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di bidang teknologi 

dengan cara-cara sebagai berikut:  

(a) Meningkatkan kemampuan di bidang teknologi produksi 

dan pengemdalian mutu.  

(b) Meningkatkan kemampuan di bidang penelitian untuk 

mengembangkan desain dan teknologi baru.  

(c) Memberikan insentif kepada usaha kecil yang menerapkan 

teknologi baru dan melestarikan lingkungan hidup.  
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(d) Meningkatkan kerja sama dan alih teknologi. 

(e) Meningkatkan  kemampuan memenuhi standarisasi 

teknologi.  

(f) Menumbuhkembangkan lembaga penelitian dan 

pengembangan di bidang desain dan teknologi bagi usaha 

kecil.  

 

Kegiataan pembianaan atau pendampingan mencakup tiga hal (Umar 

M.H.S,2007:53) yaitu: pembianaan sasaran, cara pembinaan dan 

keterlibatan pihak lain. 

a. Pembianaan sasaran yang meliputi subyek yang dibina, aspek yang 

dibina dan materi pembinaan. Subyek yang dibina adalah 

pengurus, anggota dan lingkungan kelompok. Sedangkan aspek 

pembinaan meliputi ketrampilan, kualitas produk, pemasaran dan 

manajemen. 

b. Cara pembinaan, merupakan strategi untuk memberikan materi 

pembinaan hal ini dapat dilakukan dengen cara pertemuan 

bimbingan teknis, lomba, pemeran dan studi banding. 

c. Keterlibatan pihak lain, pihak lain ini dapat dari pemerintah 

maupun swasta yang dapat mengatasi kebutuhan dan kesulitan baik 

berupa manajemen, bimbingan teknis maupun bantuan modal 

kerja. 

Sedangkan menurut Karsidi (dikutip Ravik Karsidi, 2007:141) Dalam 

praktek untuk menggugah partisipasi masyarakat sasaran langkah-

langkah yang dilakukan adalah:  
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a. Identifikasi potensi, kegiatan ini meliputi mengetahui karakteristik 

Sumber Daya Manusia (SDM), lingkungan sosial dan ekonomi serta 

sumber Daya Alam (SDA) yang terkait dengan usaha mereka. 

b. Analisis kebutuhan, tahapan ini dilakukan oleh instansi terkait yang 

menganalisis berbagai kebutuhan yang kecenderungan produk dan 

pasar.  

c. Membuat rencana program kerjasama untuk mencapai kondisi yang 

diinginkan berdasarkan skala prioritas yang ditetapkan bersama.  

d. Pelaksanaan program kerja bersama, untuk mencapai rencana 

program kerjasama yang telah dibuat maka perlu adanya 

pelaksanaan program kerja bersama dengan langkah yang telah 

disepakati.  

e. Monitoring dan evaluasi, dalam berbagai kegiatan diperlukan 

monitoring agar kegiatan tersebut dapat mencapai tujuan dan 

evaluasi dilakukan untuk melihat kekurangan maupun hambatan 

yang dialami oleh UKM.   

 

3. Tahapan Pengembangan Usaha 

    Pada pertumbuhan suatu usaha terdapat beberapa fase atau tahapan. 

Menurut Arif Rahman, ”dalam pendekatan yang saya lakukan dengan 

mengadopsi beberapa teori dan aplikatif dari Neil, fase pertumbuhan 

sebuah usaha skala kecil pada dasarnya dapat dilihat dalam 4 tahapan yang 

disajikan dalam bentuk sebagai berikut (2011:66) : 
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         Kecil  

 

 

Gambar  1. Tahapan Perkembangan Usaha 

 

                  Tahap1- Konsepsi/Keberadaan  

      Di tahap ini perusahaan masih berupa konsep, belum ada atau 

berdiri. Di tahapan inilah perntayaan yang haru dijawab: 

 Bisakah mendapatkan pelanggan yang cukup dan memberikan 

layanan yang baik sehingga menjadi bisnis yang giat? 

 Bisakah kita memperluas dari satu pelanggan utama ke penjualan 

yang jauh lebih besar? 

 Bisakah mengembangkan produk dari proses produksi ke basis 

produksi? 

 Apakah ada cukup uang untuk mengatasi setiap kebutuhan di tahap 

permulaan ini? 

I 
Konsepsi/Keberadaan 

II 
Kemampuan Bertahan 

III 
Profitabilitas 

IV 
Tinggal landas 
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  Di tahap ini, organisasi perusahaan masih sanggat sederhana, 

hanya terdiri dari Anda dan beberapa karyawan. Pemilik masih 

melakukan banyak hal termasuk mengawasi operasi kerja usaha.  

Tahap 2 – Kemampuan Bertahan  

                   Topik utama di tahap ini adalah :  

 Dalam jangka pendek apaka perusahaan bisa mendapatkan uang 

tunai untuk melakukan transaksi serta pergantian aset-aset modal.  

 Pada tingkat yang minimum, bisakah menghasilkan cash flow 

yang cukup untuk mempertahankan binis dan membiayai 

pertumbuhan pada skala yang cukup luas serta menghasilkan 

keuntungan ekonomi yang didukung aset dan tenaga kerja. 

     Disini orientasinya perusahaan masih pada upaya untuk menutupi 

semua biaya, sekalipun belum pada tahap mendapatkan keuntungan 

namun setidaknya perusahaan mampu meng-cover segala 

pengeluaran. 

Tahap 3 – Profitabilitas  

  Di tahap ini, perusahaan seharusnya sudah mampu meraih 

keuntungan dan berhasil melakukan penetrasi pasar. Di tahap inilah 

kebanyakan pemilik usaha berfikir ketika jumlah dana yang mereka 

terima mampu menutupi semua pengeluaran dan menyisakan saldo 

keuntungan bagi kas perusahaan, maka segalanya sudah baik-baik 

saja. Tahap ini memang pada umumnya merupakan tahapan yang 
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paling lama dirasakan oleh sebuah pemilik bisnis. Kemudia kerap 

dirasakan sebagai suatu keberhasilan.  

Tahap 4 – Tinggal Landas  

    Ditahap ini perusahaan selayaknya sudah berorientasi pada proses 

persiapan untuk berkembang, bertransformasi tidak sebatas sebagai 

usaha kecil namum terus bertumbuh sehingg omzet bertambah dan 

sanggup membiayai project jangka panjang yang lebih agresif. 

Walaupun proses ini tidak haru dilakukan dengan tergesa-gesa. 

  

           Menurut Soeharto Prawirokusumo (2010: 185-188), tahap 

perkembangan usaha dapat dibedakan menjadi 5 tahapan, yaitu tahap 

conceptual, start up, stabilisasi, pertumbuhan (growth stage), dan 

kedewasaan. Dikajian ini akan membahas perkembangan usaha dilihat dari 

tahapan conceptual, yaitu:  

a. mengenal peluang potensial 

Mengetahui peluang potensial sebuah usaha akan lebih penting 

daripada konsep berupa ide besar yang belum tentu dapat 

dipraktekan. Hal yang penting harus diketahui adalah masala-

masalah yang ada di pasar, kemudian mencari solusi dari 

permasalahan yang telah terdeteksi. Solusi inilah yang akan 

menjadi gagasan yang dapat direalisasikan.  

b. analisa peluang 

Mendirikan sebuah bisnis perlu perencanaan yang matang. 

Tindakan yang bisa dilakukan untuk merespon peluang bisnis 

adalah dengan melakukan analisa peluang berupa market research 

kepada calon pelanggan potensial. Analisa ini dilakukan untuk 

melihat respon pelanggan terhadap produk, proses, dan 

pelayanannya. 

c. mengorganisasi sumber daya 

Ketika suatu usaha sudah dinyatakan berdiri maka hal lain yang 

perlu dilakukan adalah memenejemen sumber daya manusia dan 

uang. Pada tahap inilah yang sering disebut sebagai tahap memulai 
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usaha. Pada tahap ini dikatakan sangat penting karena merupakan 

kunci keberhasilan pada tahap selajutnya. Tahap ini bisa disebut 

sebagai tahap warming up. 

d. langkah mobilisasi sumber daya 

Langkah memobilisasi sumber daya dan menerima resiko adalah 

langkah terakhir sebelum ke tahap start up. Masa konseptual 

disebut juga masa gestasi suatu usaha yang waktunya dapat 

berlangsung sejak 6 bulan sampai dengan 2 tahun.  
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B. Penelitian yang Relevan  

No. Peneliti Judul Hasil 

1. Joyokin 

Tampubolon 

dkk. (2006)   

“ Pemerdayaan 

Masyarakat melalui 

Pendekatan 

Kelompok (Kasus 

Pemerdayaan 

Masyarakat Miskin 

melalui Pendekatan 

Kelompok Usaha 

Bersama)”    

 Jumlah Sampel 224 orang diambil dari 2 

pengurus dan 2 anggota Kelompok 

Usaha Bersama (KUBE) untuk wilayah 

Sumatra Utara, Jawa Timur dan 

Kalimantan Timur.  

 Keberhasilan KUBE pada : 

1. Aspek Sosial :  

a. Kategori Sangat Rendah 0% 

b. Kategori Rendah 4 %  

c. Ketegori Cukup Berhasil 93,8% 

d. Kategori Sanggat Tinggi 2,2%  

2. Aspek Ekonomi  

a. Kategori sangat rendah 95,5%  

b. Kategori rendah 4,5% 

c. Ketegori cukup 0% 

d. Kategori sangat tinggi  0%  

  Terjadi peningkatan yang cukup 

signifikan pada aspek ekonomi dimana 

rata-rata modal awal yang dimiliki 

KUBE hanya Rp 6.170.000,00 

(termasuk bantuan) setelah adanya 

pemerdayaan rata-rata modal akhir 

menjadi Rp 18.138.360,00 atau naik 1,5 

kali lipat.  

 Rata-rata pendapatan responden Rp 

747.522,00 dengan jumlah tangungan 

rata-rata 3-4 orang. Sedangkan rata-rata 

pendapatan anggota yang diperoleh dari 

KUBE adalah RP 345.000,00.  

2. Umar M.H.S 

(2007) 

“Efektifitas Dana 

Bergulir Bantuan 

BUMN/APBD 

dalam Pemerdayaan 

Wanita Kelompok 

UPPKS” 

 Secara umum faktor usaha, organisasi, 

pendidikan, ketrampilan, dan pembinaan 

memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap perkembangan UPPKS bantuan 

BUMN/APBD/BUMD di Kecamatan 

Sumbersari Jember. 

 Strategi pengembangan usaha kelompok 

UPPKS dilakukan melalui peningkatan 

peran PLKB di bidang pembinaan dan 

pendidikan /pelatihan secara terus-

menerus, baik pemagangan maupun 

pembangunan jaringan usaha dengan 

perusahaan atau lembaga pembiayaan. 
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3. Nurul 

Imamah 

(2008)  

“ Peranan Business 

Devolopment 

Service dalam 

Pengembangan 

Usaha Kecil 

Menenggah di 

Wedoro Centre 

Waru Sidoarjo”  

 Business Devolopment Service dalam 

menfasilitasi Usaha Kecil Menengah 

untuk memperoleh modal dan 

memperluas pangsa pasar merupakan 

variabel yang secara nyata mempunyai 

peranan dalam pengembangan Usaha 

Kecil Menengah.  

 Business Devolopment Service memiliki 

peranan yang signifikan dalam 

pengembangan Usaha Kecil Menengah 

Sepatu sandal di Wedoro Centre 

Sidoarjo. 

 Business Devolopment Service dalam 

menfasilitasi Usaha Kecil Menengah 

untuk penguasaan teknologi dalam 

pengembangan Usaha Kecil Menengah 

Sepatu sandal di Wedoro Centre Waru 

Sidoarjo secara stastiksik tidak 

signifikan.   

4. Syaiful 

Arifin 

(2008) 

“ Dinamika 

Inplementasi 

Konsep Sistem 

Tanggung Renteng 

dan Kontribusinya 

pada Tercapainya 

Zero Bad Debt”  

 Terbukti 31,25 % diantaranya selalu 

komit pada norma-norma sistem 

tanggung renteng. Komitmen tersebut 

Nampak dari dinamika pengelolaannya 

yang selalu menjujung tinggi asas 

kebersamaan, utamanya dalam 

menentapkan keputusan bersama.  

 Dari temuan hasil penelitian ini adalah 

ternyata tingkat dinamika pengelolaan 

sistem tanggung renteng memiliki 

linieritas terhadap peningkatan hasil 

usaha (SHU), bahkan ternyata juga 

berdampak positif terhadap hasil usaha 

yang dibagikan.  

 Sebuah fakta empiric membuktikan 

bahwa sistem tanggung renteng 

merupakan modal social yang tidak bias 

diabaikan. Lebih-lebih dalam mengelola 

sebuah entitas ekonomi seperti koperasi.  

5. Suharni, SH . 

M. Hum 

(2003) 

“Analisis 

Pengembangan 

Usaha Mikro 

melalui Kredit Bank 

dengan Sistem 

Tanggung Renteng” 

 Pengembangan usaha mikro melalui 

kredit, dilakukan dengan membentuk 

Kelompok Pengusaha Mikro (KPM) 

yang beranggotakan 25 orang. 

Kelompok merupakan institusi yang 

dapat menjembatani pelayanan kredit 

bank, kepada anggota kelompok yang 

memiliki keterkaitan berdasarkan ikatan-
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ikatan kesamaan dan kedekatan 

hubungan social dalam usaha tertentu 

(kekerabatan, lokasi usaha, ikatan 

kepentingan usaha, tempat tinggal dan 

sebagainya).  

 Pelaksanaan sistem tanggung renteng 

dilakukan dengan cara mencapai 

kesepakatan dalam pertemuan anggota, 

dan seluruh aturan serta konsekuensinya 

harus diterima secara sukarela.  

6. Yayuk Sri 

Rahayu 

“ Penerapan Sistem 

Tanggung Renteng 

pada Koperasi 

Wanita Serba Usaha 

Setia Budi Wanita 

Malang”  

 Koperasi Setia Budi Wanita Malang, 

telah menerapkan Tanggung Renteng 

sejak awal berdirinya. Penerapan sistem 

tanggung renteng meliputi tanggung 

renteng dalam proses pengambilan 

keputusan, tanggung renteng dalam 

menghadapi resiko usaha, dan tanggung 

renteng dalam memikul beban 

organisasi terutama menyangkut masa 

depan  koperasi. Keberhasilan penerapan 

sistem tanggung renteng tersebut 

ditunjukkan dengan peningkatan jumlah 

anggota,asset,omzet usaha dan 

keuntungan koperasi.  

 Wanita mempunyai peranan penting 

dalam kemajuan koperasi wanita Setia 

Budi Wanita dan kesejahteraan keluarga 

dan masyarakat sehingga wanita ikut 

andil dalam pembangunan ekonomi 

masyarakat.   

 7. Ravik 

Karsidi 

(2007)  

“Pemerdayaan 

Masyarakat untuk 

Usaha Kecil dan 

Mikro (Pengalaman 

Empiris di Wilayah 

Surakarta Jawa 

Tenggah)”  

 Dari dua pengalaman empiris tersebut 

pelajaran yang dapat diambil yaitu 

bahwa kerjasama antar stakeholder akan 

menghasilkan kinerja yang lebih baik 

untuk pengembangan UKM. Untuk itu, 

maka program-program yang 

menyangkut pengembangan UKM baik 

bersifat technical assistant (TA) maupun 

yang non TA harus diupayakan adanya 

koordinasi dan berbagai peran antar 

stakeholder agar optimal hasilnya.  
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C. Kerangka Berfikir  

 Dalam mengembangkan UKM mengalami beberapa masalah dimana 

masalah-masalah tersebut akan menjadi penghambat dalam pengembangan 

UKM. Masalah utama dalam pengembangan UKM adalah keterbatasan modal 

dan kurangnya SDM yang dimiliki masyarakat dalam mengelola suatu usaha. 

Agar UKM dapat berkembang dengan baik dikalangan masyarakat maka 

diperlukan kemudahan dalam segi finansial dan pendampingan dalam 

mengelola usaha mereka.   

 Pembiayaan merupakan penyaluran dana yang dilakukan oleh 

lembaga keuangan syari’ah dengan berbagai prinsip pengelolaan yang ada. 

Pembiayaan dengan sistem Tanggung Renteng memberikan kemudahan bagi 

pelaku usaha yang dimana mengalami masalah dalam permodalannya. 

Keterbatasan modal inilah yang menjadi penghambat terbesar dalam 

mengembangkan usaha. Pembiayaan Tanggung Renteng akan memberikan 

dampak positif bagi pelaku usaha dalam mengatasi masalah keterbatasan 

modal dan dapat mengembangkan usahanya dengan lebih baik. Dengan adanya 

kemudahan dalam proses pembiayaan diharapkan masyarakat memiliki minat 

dan keinginan untuk membuka usaha sehingga dapat memacu berkembangan 

UKM di lingkungan masyarakat.  

 Dalam pengembangan usaha diperlukan suatu pendampingan 

mengingat keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki masyarakat dalam 

bidang usaha. Pendampingan ini dilakukan oleh LKM KUBE Sejahterah 10 

Bimomartani,Sleman guna pengembangkan usaha anggota LKM tersebut.  
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Dengan adanya pendampingan yang dilakukan akan berdampak baik terhadap 

pengembangan usaha. Sehingga pembiayaan berpengaruh terhadap 

pengembangan usaha dan pendampingan yang dilakukan LKM juga 

berpengaruh pada pengembangan usaha. Untuk lebih mudahnya dapat dilihat  

Dalam gambar berikut : 

  

 

             

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Gambar 2. Kerangka Berfikir 

 

 

Pembiayaan dengan Sistem 

Tanggung Renteng 

Nilai & Konsep Tanggung 

Renteng 

Manfaat Pembiayaan 

Tanggung Renteng 
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Konsep Pendampingan :  

1. Produk dan Pengolahan 

2. Pemasaran  

3. Sumber Daya Manusia 

4. Teknologi  

 

Pendekatan :  

1. Sosial & Motivasi  

2. Pendidikan & pelatihan 

3. Bimbingan & Konsultasi 

4. Pelayanan Pengembangan 

Usaha     

Pengembangan Usaha 

Tahapan Perkembangan Usaha 



28 
 

 
 

D. Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah, kajian teoritis, kerangka berpikir dan 

penelitian-penelitian yang relevan di atas, dapat dikemukakan hipotesis 

penelitian sebagai jawaban permasalahan yang telah dirumuskan pada bagian 

pendahuluan, sebagai berikut: 

1. Diduga adanya pengaruh positif dan signifikan dari pembiayaan Tanggung 

Renteng terhadap pengembangan usaha anggota LKM KUBE Sejahtera 10 

Bimomartani, Ngemplak, Sleman.   

2. Diduga adanya pengaruh positif dan signifikan dari pendampingan 

terhadap pengembangan usaha anggota LKM KUBE Sejahtera 10 

Bimomartani, Ngemplak, Sleman.    

3. Diduga adanya pengaruh positif dan signifikan dari pembiayaan Tanggung 

Renteng dan pendampingan secara bersamaan terhadap pengembangan 

usaha anggota LKM KUBE Sejahtera 10 Bimomartani, Ngemplak, 

Sleman.   

      


