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ABSTRAK 

 Penelitian dengan judul : ― Determinan Penyaluran Kredit UMKM Pada Bank Umum Di 

Provinsi Kalimantan Barat‖ bertujuan untuk  menguji dan menganalisis  pengaruh 

Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Inflasi,  DPK dan NPL terhadap Penyaluran Kredit 
UMKM di Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan data time Series 
Triwulan I tahun 2009 sampai triwulan IV tahun 2017 yang diperoleh dari laporan 
berkala yang dikeluarkan  Bank Indonesia Kajian Ekonomi Keuangan Regional 
Kalimantan Barat.  Variabel dalam penelitian ini terdiri dari Variabel Dependen 
yaitu  data jumlah kredit yang disalurkan pada sektor UMKM, dan variabel independen 
terdiri dari  Variabel Pertumbuhan Ekonomi , Variabel Tingkat Inflasi, Variabel DPK dan 
Variabel NPL.  Alat analisis yang digunakan  adalah persamaan Regresi Berganda 
dengan metode  Ordinary Least (OLS). Dan untuk menguji  pengaruh signifikan variabel 
independen  terhadap variabel dependen secara simultan dan secara parsial digunakan uji  
F ( F-Stat) dan uji t (t-Stat), sedangkan  uji (R2) untuk menguji  besarnya variasi 
perubahan variabel independen terhadap variabel dependen secara keseluruhan.  Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa dengan tingkat  Signifikansi pada  α = 0,05, Pertumbuhan 
Ekonomi berpengaruh tidak Signifikan terhadap penyaluran kredit UMKM. Tingkat 
Inflasi, Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Non Performing Loan (NPL) berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap penyaluran kredit UMKM pada Bank Umum di Provinsi 
Kalimantan Barat. 

Kata Kunci  : Kredit UMKM, Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, DPK dan NPL. 
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Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)  mempunyai peran penting dan 
strategis dalam pembangunan ekonomi nasional.  Selain berperan dalam 
pertumbuhan ekonomi  dan penyerapan tenaga kerja , UMKM juga berperan  
dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan.  Salah satu agen pembangunan  
ekonomi, UMKM dinilai mempunyai potensi untuk memiliki kontribusi  yang 
besar  karena ketahanan terhadap fluktuasi ekonomi.  

Di Indonesia jumlah UMKM dari tahun ketahun mengalami peningkatan 
dan jumlahnya cukup banyak,  demikian pula  jumlah tenaga kerja yang terserap  
serta kontribusinya terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) .  Menurut data 
Kementrian Perindustrian  Republik Indonesia  jumlah pelaku UMKM  di 
Indonesia  pada tahun 2015  sekitar 99% dan hanya 1% pelaku usaha Besar.  
Serapan tenaga kerja  pada sektor  UMKM  sekitar 97%  dan kontribusi  sektor 
UMKM  terhadap PDB sekitar  56% - 60%. 

Apabila  dilihat perkembangan  UMKM di Provinsi Kalimantan Barat, 
jumlah unit atau pelaku UMKM selalu bertambah  setiap tahunnya.  Berdasarkan 
data  yang diperoleh dari  RKPD Provinsi Kalimantan Barat  tahun 2011 sebanyak 
72.117 unit, tahun 2012 meningkat sebesar 6,18% menjadi  76,575 unit. Pada 
tahun  2013 meningkat sebesar 13,75% menjadi 87.107 unit dan pada tahun 2014 
meningkat sebesar 20,925  menjadi 105.334 unit.   

Agar UMKM yang ada dapat berkembang maka, sebagaimana lazimnya 
suatu usaha pasti memerlukan modal atau tambahan modal. Untuk itu  melalui  
Bank Umum di Kalimantan Barat  telah disalurkan Kredit kepada para pelaku 
UMKM. 

Jumlah Kredit yang disalurkan Bank Umum pada UMKM di Kalimantan 
Barat berfluktuasi kadang-kadang meningkat dan kadang kala menurun.  
Demikian juga  persentase peningkatannya cenderung menurun.  Pada tahun 2010 
terjadi penurunan yang cukup besar  yaitu sebesar 54,8% dari tahun 2009. 
Sedangkan pada tahun 2011 terjadi peningkatan yang cukup besar yaitu sebesar 
49,67%. Namun pada tahnn 2012 sampai dengan tahun 2017 walaupun terjadi 
peningkatan  tetapi peningkatannya  lebih kecil dari tahun sebelumnya.  
Sedangkan jumlah unit UMKM di Kalimantan Barat  setiap tahun terjadi 
peningkatan dan  persentase peningkatannya selalu  lebih besar dari peningkatan 
tahun sebelumnya. 

Volume kredit ysng disalurkan oleh Bank kepada debitur memiliki 
beberapa faktor internal dan eksternal. Faktor internal antara lain  Dana Pihak 
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Ketiga (DPK) dan Non Performing Loan (NPL).  Sedangkan faktor eksternal 
antara lain Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Inflasi. 

Menurut Dendawijaya (2005), DPK merupakan sumber dana tersbesar 
yang diandalkan oleh Bank.  Sumber dana berasal dari Giro, Tabungan dan 
Deposito. Semakin besar  dana yang dihimpun oleh Bank, maka semakin besar 
pula jumlah kredit yang disalurkan.  

Perkembangan volume  DPK yang berhasil dihimpun Bank Umum di 
Kalimantan Barat dari triwulan I tahun 2019 sebesar Rp 18.125 Milyar menjadi 
Rp 51.866 Milyar pada triwulan  IV tahun 2017 dan persentase peningkatannya 
selalu bertambah dari tahun ketahun. Hal ini menunjukkan bahwa dana yang 
disalurkan kepada UMKM hanya merupakan bagian kecil saja  dimana pada tahun 
2017 hanya sebesar 36,07 %  (Rp 18,904 Trilyun) dari  Dana DPK yang dihimpun 
Bank Umum (Rp 51,866 Trilyun) atau secara rata-rata sebesar  36,07%.  

Dalam meyalurkan kredit, diperlukan prinsip kehati-hatian  oleh pihak 
Bank untuk menghindari risiko kredit macet. Unsur kehati-hatian ini di deteksi 
dengan menggunakan rasio Non Performing Loan (NPL).  Nilai NPL yang tinggi 
akan menyebabkan dana yang disalurkan melalui kredit juga akan semakin 
berkurang  karena Bank harus membentuk penghapusan yang lebih besar.  
Besarnya NPL menjadi salah satu  penyebab sulitnya perbankan  dalam 
menyalurkan kredit.  Data NPL khusus UMKM di Kalimantan Barat. 

Perkembangan  NPL  khusus  untuk  UMKM bervariasi dari triwulan 
ketriwulan       dengan nilai NPL terendah o,8% dan NPL tertinggi 6,56%  dengan 
rata-rata nilai  NPL UMKM adalah sebesar 3,2%.  Data ini menunjukkan bahwa 
sebagian besar NPL UMKM adalah tergolong rendah yaitu dibawah batas  
maksimal yang ditentukan sebesar 5%. 

Dalam menyalurkan kredit atau pembiayaan, selain mempertimbangkan 
kondisi internal,  Bank juga mempertimbangkan faktor eksternal yaitu kondisi 
ekonomi makro antara lain tingkat inflasi. Ketika inflasi meningkat  daya beli 
masyarakat akan menurun sehingga mengurangi permintaan barang dan jasa  yang 
dihasilkan dalam perekonomian, akibatnya pendapatan atau penghasilan debitur  
menurun.  

Dalam kondisi ini Bank akan menunda  untuk  menyalurkan kredit kepada 
debitur. Perkembangan inflasi di Kalimantan Barat bervariasi dari triwulan 
ketriwulan dengan nilai minimum 3,66%  sampai nilai maksimum 9,52% dengan 
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rata-rata 6,58% yang berarti termasuk inflasi  kategori ringan. Variabel makro 
lainnya yang dapat mempengaruhi penyaluran kredit adalah Pertumbuhan 
Ekonomi.  

Teori Klasik tentang uang meyakini bahwa semakin besar jumlah uang 
yang dipegang seseorang, maka semakin banyak pula ia belanjakan dn semakin 
besar pula pendapatan nasional (Widayatsari dan Mayes 2009).  Hal ini berarti 
Produk Domestik Bruto atau Pertumbuhan Ekonomi akan memberikan pengaruh 
yang positif terhadap permintaan dan penyaluran kredit. 

Beberapa penelitian sebelumnya mengenai pengaruh variabel 
Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, DPK dan NPL terhadap penyaluran kredit 
menemukan hasil yang berbeda-beda. 

Penelitian Dewi Anggraini (2005) dan penelitian Togi M. Siregar (2000) 
menemukan hasil bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif dan 
signifikan terhadap  Penyaluran Kredit, sedangkan penelitian Mahayoga dan 
Yuliarni (2012) memperoleh hasil Pertumbuhan Ekonomi /PDRB tidak 
berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit. 

Mengenai variabel Inflasi, hasil penelitian Hasanudin dan Prihartiningsih, 
2010 menghasilkan Inflasi berpengaruh positif tidak signifikan. Sedangkan  
penelitian Saputra 2008,  menemukan hasil Inflasi berpengaruh secara  signifikan 
dan positif. 

Variabel DPK berdasarkan penelitian Ni Made (2016) dan Hasanudin 
(2010) adalah berpengaruh positif dan signifikan. 

Variabel NPL menurut hasil penelitian Fransisca & Siregar (2009) tidak 
berpengaruh signifikan dan positif,  sedangkan  menurut hasil penelitian 
Meydianawathi (2007) NPL berpengaruh  positif dan signifikan. 

Berdasarkan  latar belakang dan hasil penelitian tersebut, maka peneliti 
melakukan penelitian dengan judul ―Determinan Penyaluran Kredit UMKM Pada 
Bank Umum Di Provinsi Kalimantan Barat” dengan tujuan untuk menguji  dan 
menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, DPK dan NPL terhadap 
penyaluran kredit UMKM di Kalimantan Barat.  

2. KAJIAN LITERATUR 

Menurut Sukirno, (2012)  pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan 
fiskal produksi dan jasa yang berlaku disuatu Negara, seperti pertambahan dan 
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jumlah produksi  barang dan jasa , perkembangan infrastruktur, pertambahan 
pembangunan  sekolah, pertambahan produksi sektor jasa dan pertambahan  
produksi barang modal.  Fakror-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi 
yaitu : (i) tanah dan kekayaan alam lainnya,   (ii) jumlah dan mutu dari penduduk 
dan mutu tenaga kerja, (iii) barang-barang modal dan tingkat teknologi, (iv) 
sistem sosial dan sikap masyarakat. 

Secara garis besar ada empat kelompok teori mengenai inflasi, 
dikemukakan oleh para ahli bahwa proses inflasi mencakup aspek penting tentang 
proses kenaikan harga, yaitu antara  lain : 

1. Teori Kuantitas 
        Teori ini dikemukakan  oleh Irving Fisher  yang tergolong dalam ekonomi  

klasik.    Teori ini menekankan pada peranan jumlah uang beredar dan 
harapan (ekspektasi) masyarakat mengenai kenaikan harga terhadap 
timbulnya inflasi.  Inti dari teori ini adalah sebagai berikut : 

2. Keynesian Model 
        Dasar pemikiran model inflasi menurut Keynes adalah inflasi terjadi karena 

ingin meningkatkan kemampuan ekonominya atau keinginan terhadap 
barang-barang dan jasa yang sangat tinggi, sehingga menyebabkan 
permintaan efektif masyarakat terhadap barang-barang (permintaan agregat) 
melebihi jumlah barang-barang yang tersedia (penawaran agregat), akibatnya 
akan terjadi inflationary gap.  

3. Mark-up Model 
       Dasar pemikiran teori model inflasi ini ditentukan oleh dua hal, yaitu  biaya 

produksi (cost production) dan nilai keuntungan (profit margin).   
Apabila terjadi kenaikan harga pada komponen-komponen yang menyusun  
cost of production  dan atau kenaikan pada profit margin akan menyebabkan 
terjadinya kenaikan pada harga jual komoditi dipasar. 

4. Teori Struktural : Model Inflasi di Negara Berkembang 
        Model inflasi di beberapa negara berkembang menunjukkan bahwa inflasi 

bukan hanya mengenai fenomena moneter, tetapi juga merupakan fenomena  
struktural atau cost push inflation.  Hal ini disebabkan karena struktur 
ekonomi negara-negara berkembang pada umumnya yang masih  bercorak 
agraris (pertanian).   

 
Menurut Kasmir (2012) mengatakan credit risk ratio merupakan rasio 

yang digunakan untuk mengukur resiko terhadap  kredit yang disalurkan dengan 
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membandingkan kredit macet dengan jumlah kredit yang disalurkan. Rasio ini 
dapat di rumuskan sebagai berikut : 

                                           Kredit bermasalah 

NPL     =    __________________________  x 100% 
        Total Kredit yang diberikan 

Menurut Kasmir (2012) pengertian sumber dana bank adalah  usaha bank 
dalam menghimpun dana dari masyarakat. Perolehan dana ini tergantung dari 
bank itu sendiri, apakah dari simpanan masyarakat atau dari lembaga lainnya. 

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 pasal 3 tentang UMKM, 
tujuan dari adanya usaha mikro, kecil, dan menengah adalah untuk menumbuhkan 
dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional 
berdasarkan ekonomi keadilan. UMKM memiliki peran yang penting  dalam 
perekonomian nasional. 

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998,  kredit adalah 
penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,  berdasarkan 
persetujuan atau kesepakatan  pinjam meminjam  antara pihak bank  dengan pihak 
lain yang mewajibkan pihak peminjam  untuk melunasi uangnya setelah jangka 
tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.  

Menurut Simorangkir (2004), fungsi kredit ada tujuh, antara lain : 

(1) Kredit pada hakikinya dapat meningkatkan daya guna uang. Kredit dapat 
dijadikan sebagai modal atau tambahan modal untuk berinvestasi, sehingga dapat 
meningkatkan kelancaran proses produksi dan dapat menningkatkan output. (2) 
Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. (3) Kredit dapat 
meningkatkan daya guna dan peredaran barang.  (4) Kredit merupakan salah satu 
alat stabiltas ekonomi (5) Kredit dapat menigkatkan kegairahan berusaha.  (6) 
Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan. (7) Kredit merupakan alat 
untuk meningkatkan hubungan internasional. 

 

2.1.   Hubungan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penyaluran Kredit 

 Model Harrod-Domar menunjukkan betapa pentingnya tabungan (saving) 
untuk mendukung investasi guna menciptakan pertumbuhan.  Menurut Domar 
peningkatan tabungan akan meningkatkan kapital stok, yang berarti tersedianya 
dana untuk mendukung investasi. Penyaluran dana kepada dunia usaha maka akan 
dapat meningkatkan output yang dihasilkannya. 
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 Secara teori, kredit perbankan memiliki hubungan kausalitas yang positif 
dengan pertumbuhan ekonomi.  Hubungan timbal balik tersebut terjadi karena 
semakin tinggi kredit disalurkan oleh pihak perbankan, maka akan memacu 
pertumbuhan ekonomi pada sektor yang disalurkan kredit dan akhirnya dapat 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi.   Kredit di gunakan sebagai penggerak 
pertumbuhan ekonomi, dimana kredit sebagai fungsi pertumbuhan ekonomi.  
Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menyebabkan permintaan  
kredit yang semakin tinggi juga. 

 Menurut teori Klasik tentang uang menyakini bahwa semakin besar 
jumlah uang dipegang  seseorang maka semakin banyak pula ia berbelanja dan 
semakin besar pula pendapatan nasional yang berarti akan meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi. Dengan meningkatnya permintaan akan barang akan 
berpengaruh pada meningkatnya permintaan/penyaluran kredit. Hal ini berarti 
pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang positif terhadap 
permintaan/penyaluran kredit (Widayatsari dan Mayes 2009).  

H1 Pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap 
penyaluran kredit UMKM di Provinsi Kalimantan Barat 

 

2.2.   Hubungan Inflasi Dengan Penyaluran Kredit 

  Menurut Mankiew  (2007) tingkat bunga yang dibayar oleh debitur kepada 
Bank disebut sebagai suku bunga nominal . Tingkat bunga nominal adalah 
penjumlahan antara tingkat bunga riil dengan inflasi . Dengan demikian ketika 
inflasi naik maka suku bunga nominal (suku bunga pinjaman) juga akan naik  
sehinga mengurangi permintaan kredit masyarakat. 

Pada saat inflasi tinggi Bank Indonesia akan meresponnya  dengan 
menaikkan suku bunga, acuannya yaitu BI rate. Pada saat BI rate naik maka akan 
diikuti oleh perbankan  untuk menaikkan suku bunga pinjaman dan suku bunga 
simpanannya.  Suku bunga yang tinggi akan mengurangi  minat masyarakat untuk 
memperoleh pembiayaan.  

Inflasi juga menyebabkan melemahnya fungsi tabungan (saving) karena 
beban yang ditanggung masyarakat terhadap harga-harga barang yang tinggi. Saat 
melemahnya fungsi tabungan suatu bank maka sumber pendanaan bank pun 
berkurang dan menyebabkan gangguan pada pembiayaan yang diberikan oleh 
bank.  
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Menurut Budiono (2000) dengan menggunakan asumsi suku bunga riil 
jika terjadi inflasi naik maka expected profit akan mengalami kenaikan dan 
permintaan kredit turut juga mengalami  kenaikan, tetapi jika inflasi naik yang 
diakibatkan dengan kenaikan nominal interest rate, sehingga permintaan kredit 
juga akan naik. Inflasi sangat berpengaruh dengan permintaan  kredit perbankan, 
dikarenakan  inflasi berarti juga  kenaikan harga.  Semakin naiknya harga maka, 
seseorang akan berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan, dan dalam 
pemenuhan kebutuhan tersebut bisa dengan cara  mengajukan permintaan kredit 
dengan menggunakan asumsi  suku bunga  riil.   

H2 Inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap penyaluran kredit 
UMKM di Provinsi Kalimantan Barat 

 

2.3.   Hubungan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Penyaluran Kredit 

 Dana Pihak Ketiga merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan 
operasional Bank.  Dana tersebut dimanfaatkan  untk digunakan pada Pos-Pos 
yang menghasilkan pendapatan, diantaranya melalui penyaluran kredit. 

 Menurut pendekatan  Pool of funds, yang dikemukakan Taswan (2010 ), 
dana pihak ketiga yang terdiri atas  demand deposit, time deposit, dan saving 
deposit mendominasi sumber dana bank, dana tersebut dikumpulkan untuk 
kemudian disalurkan dari prioritas pertama dan selanjutnya kedua, kemudian 
disalurkan menjadi kredit bank.  

 Menurut teori yang dikemukakan Melitz dan Pardue yang telah 
disempurnakan oleh Warjiyo dalam Binangkit (2014 ) Dana Pihak Ketiga (DPK) 
merupakan sumber terbesar yang dimilki oleh bank.  Sumber dana ini selanjutnya 
di kelola Bank untuk mendapatkan keuntungan dari jasa pemberian kredit 
sehingga semakin besar jumlah dana pihak ketiga yang dimiliki Bank, semakin 
besar pula jumlah dana yang akan disalurkan menjadi kredit.  

H3     DPK berpengaruh secara signifikan terhadap Penyaluran Kredit UMKM 
di Provinsi Kalimantan Barat. 

         

2.4.   Hubungan NPL, dengan Penyaluran Kredit 

 Menurut Pratama (2010) NPL mencerminkan  risiko kredit, semakin tinggi 
tingkat NPL, maka semakin besar pula risiko kredit yang ditanggung oleh pihak 
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Bank. Besarnya NPL menjadi salah satu penyebab sulitnya perbankan dalam 
menyalurkan kredit. 

 Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor : 15/2/PBI/2013 besarnya NPL 
yaitu 5%,  jika suatu Bank mempunyai NPL lebih dari 5%, maka Bank tersebut 
kredit yang tidak sehat.  Hal ini juga ada kaitannya dengan  penyaluran kredit di 
Bank tersebut, karena penyaluran kredit yang sehat tercermin dari lebih besarnya 
kredit yang disalurkan kepada debitur dibandingkan dengan kredit yang 
bermasalah.  Semakin tinggi NPL akan menurunkan jumlah  kredit yang 
disalurkan demikian pula sebaliknya, karena semakin tinggi NPL maka semakin 
besar  risiko kredit yang ditanggung oleh Bank.  Hal ini menunjukkan hahwa NPL  
mempunyai hubungan yang negatif terhadap penyaluran kredit.   

H4 NPL berpengaruh secara signifikan terhadap penyaluran kredit UMKM 
di Provinsi Kalimantan Barat 

 

3.    METODE  PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis diskriptif dengan 
menggunakan data time Series pertriwulan dari triwulan I tahun 2009 sampai 
dengan triwulan IV tahun 2017 di Kalimantan Barat.  Data sekunder yang 
digunakan diperoleh dari  instansi terkait, KEKR Kalimantan Barat serta dari 
jurnal yang terkait dengan penelitian ini 

Variabel yang diteliti terdiri dari Variabel  dependen yaitu jumlah 
penyaluran kredit UMKM pada Bank Umum di Kalimantan Barat, (variabel Y), 
sedangkan variabel independen terdiri dari  Pertumbuhan Ekonomi (X1), Tingkat 
Inflasi (X2), Dana Pihak Ketiga (X3) dan Non Performing Loan (X4). 

Penelitian ini menggunakan metode  analisis Regresi berganda dengan metode 
Ordinary Least Square (OLS) yang secara umum persamaan modelnya adalah 
sebagai berikut : (Gujarati, 2006) 

Y   =  β0 + β1X1 + β2X2 + ... + βpXp + ϵ 

       Dalam penelitian ini persamaan regresinya adalah : 

      Y =   β0 +  β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + ϵ 

Dimana : 

Y   =  Jumlah penyaluran kredit UMKM 
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X1   =  Pertumbuhan ekonomi 

X2   =  Inflasi  

X3   =  NPL 

X4
                       =  DPK 

β0   =  Konstanta 

β1,   β2,   β3, β4 =  Koefisien estimasi 

ϵ   =  Error 

 

Dan untuk menguji  pengaruh signifikan variabel independen  terhadap variabel 
dependen secara simultan dan secara parsial digunakan uji  F ( F-Stat) dan uji t (t-
Stat), sedangkan  uji (R2) untuk menguji  besarnya variasi perubahan variabel 
independen terhadap variabel dependen secara keseluruhan 

 

4.     HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1.  Diskripsi Variabel Penelitian 

             Adapun statistik deskriptif dari hasil pengolahan data melalui program 
Eviews menggambarkan  data variabel  independen yang terdiri dari Pertumbuhan 
Ekonomi, Tingkat Inflasi, Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Non Performing Loan 
(NPL).  Sedangkan data variabel  dependen adalah data Penyaluran Kredit 
UMKM pada Bank Umum di Kalimantan Barat. Hasil statistik deskriptif  
ditampilkan dalam Tabel 4.1 berikut : 

Tabel 4.1 
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 

 KREUMKM PE INFLASI DPK NPL 

 Mean  11142.61  5.317500  6.588056  34104.25  3.198611 

 Median  10015.50  5.255000  6.375000  34114.50  3.080000 

 Maximum  18945.00  6.730000  9.520000  51866.00  6.560000 

 Minimum  4462.000  3.010000  3.660000  18125.00  0.800000 

 Std. Dev.  4285.070  0.885136  1.789696  10539.12  1.902016 

4.2.  Uji Asumsi Klasik 
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4.2.1.  Normalitas 

           Salah satu syarat dilakukan uji statistik parametik adalah apabila telah 
memenuhi uji normalitas data, berikut Gambar  4.1.  akan menunjukkan hasil 
pengujian normalitas data pada model pertama. 
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Series: Residuals
Sample 2009Q1 2017Q4
Observations 36

Mean       1.79e-16
Median   0.007403
Maximum  0.436212
Minimum -0.215446
Std. Dev.   0.122363
Skewness   0.917029
Kurtosis   6.005307

Jarque-Bera  4.116940
Probability  0.127649

 

Gambar 4.1 
Hasil Pengujian Normalitas 

Berdasarkan hasil pengujian normalitas didapatlah nilai probabilitasnya 
sebesar 0,127649 atau lebih besar dari tingkat kesalahan yang digunakan 5% atau 
0,05 dimana artinya hasil regresi linier berganda yang dilakukan memenuhi syarat 
kelayakan untuk lulus dari uji normalitas dan dapat disimpulkan bahwa data yang 
digunakan dalam penelitian berdistribusi normal.  

4.2.2. Uji Heterokedasitas 

Uji heterokedasitas bertujuan untuk melihat apakah ada gangguan 
residual pada data, berikut akan menunjukan hasil pengujian heterokedasitas pada 
model pertama. Berdasarkan Tabel 4.2 dapat kita ketahui nilai probabilitas Chi-
Square pada Obs*R-squared yaitu sebesar 0,5145 atau lebih besar dari taraf 
signifikan 5% atau 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi linier 
berganda pada penelitian ini memenuhi syarat untuk dinyatakan lulus uji 
heterokedasitas dan dapat dikatakan tidak terdapat masalah gangguan residual 
pada data penelitian ini. 

Tabel 4.2 
Hasil Uji Heterokedasitas dengan Breush Pagan Godfrey Test 
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4.2.3.  Uji Autokorelasi 

Berikut akan menunjukkan hasil uji Autokorelasi pada model regresi linier 
berganda penelitian ini.  

Tabel 4.3 
Uji Autokorelasi dengan Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 1.609294     Prob. F(2,29) 0.2174 

Obs*R-squared 3.596345     Prob. Chi-Square(2) 0.1656 
     
      

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat kita ketahui nilai probabilitas F-Statistic 
yaitu sebesar 0,2147 atau lebih besar dari taraf signifikan 5% atau 0,05, maka 
dapat bahwa pada model regresi linier berganda pada penelitian ini memenuhi 
syarat untuk dinyatakan lulus uji autokorelasi.  

 

4.2.4. Uji Multikoleniaritas 

Hubungan linier antara variabel independen di dalam regresi berganda 
disebut multikolinieritas.  Salah satu cara yang digunakan untuk mendeteksi ada 
tidaknya masalah multikoliniertias dalam persamaan regresi adalah dengan cara 
mencari korelasi antara variabel indenpenden jika korelasinya melebihi 0,80 maka 
terjadi multikolinieritas antara variabel independen. Berdasarkan hasil pengujian 
correlation pada Tabel 4.4 dapat diketahui nilai korelasi antar variabel bebas yaitu 
pertumbuhan ekonomi, inflasi, dana pihak ketiga (DPK) dan non performing loan 
(NPL) memiliki nilai korelasi masih di bawah 0,80 dan dapat disimpulkan pada 
model regresi linier berganda dinyatakan memenuhi syarat untuk dinyatakan lulus 
pada uji multikoleniaritas, dimana tidak terdapat masalah multikoleniaritas antar 
variabel bebasnya.  

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 
     
     F-statistic 0.772943     Prob. F(4,31) 0.5512 

Obs*R-squared 3.264829     Prob. Chi-Square(4) 0.5145 
Scaled explained SS 6.058700     Prob. Chi-Square(4) 0.1948 
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Tabel 4.4 
Uji Multikoleniaritas 

 PE INFLASI DPK NPL 
PE 1 -0.000362 -0.062776 -0.443643 

INFLASI -0.000362 1 -0.129729 -0.277480 
DPK -0.062776 -0.129729 1 -0.333466 
NPL -0.443643 -0.277480 -0.333466 1 
 

4.3.  Hasil Pengujian Hipotesis 

4.3.1.  Model Regresi Linier Berganda,  Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, 
Inflasi, Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Non Performing Loan (NPL) 
Terhadap Penyaluran Kredit pada Bank Umum di Kalimantan Barat Tahun 
2009 - 2017 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dengan Eviews 8 
maka didapatlah hasil seperti tabel 4.5. Dari hasil estimasi pada model regresi 
linier berganda di atas maka didapatlah persamaan sebagai berikut : 

Kre UMKM = 4.355 + 0,047PE + 0,039Inflasi+ 1,207 DPK + 0,172NPL + e 

 

 

 

 

Tabel 4.5 
Hasil Estimasi Regresi Linier Berganda  

Variabel Coefficient t-statistic Prob. 

C 4,354897 4,801871 0,0000 

PE (X1) 0,046662 1,591823 0,1216 

INFLASI  (X2) 0,038936 2,882120 0,0071 

DPK (X3) 1,207551 15.93597 0,0000 

NPL (X4) 0,171707 11,16879 0,0000 
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4.3.2.  Uji Statistik  F 

Berdasarkan hasil regresi linier berganda dapat diketahui nilai F-statistic 
sebesar 79,14193dengan nilai probabilitasnya sebesar 0,000000 atau lebih kecil 
dari taraf signifikan 5 % atau sebesar 0,05 . artinya variabel pertumbuhan 
ekonomi, inflasi, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Non Performing Loan (NPL) 
secara bersama-sama berpengaruh terhadap Penyaluran Kredit UMKM pada Bank 
Umum di Kalimantan Barat. 

 

4.3.3.  Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Uji koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur seberapa besar 
kemampuan model yang dibangun dalam menjelaskan variasi variabel dependen. 
Rentang nilai R2adalah antara nol sampai 1, semakin R2 mendekati nilai 1 artinya 
semakin besar variabel-variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. 

Berdasarkan hasil regresi linier berganda dengan model  fixed effect 
diperoleh nilai R2 sebesar 0.910809.  Artinya variabel Pertumbuhan Ekonomi, 
Inflasi, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Non Performing Loan (NPL) dapat 
menjelaskan variabel penyaluran Kredit UMKM pada Bank Umum di Provinsi 
Kalimantan Barat sebesar 91,08%, sedangkan 8,92% sisanya dijelaskan oleh 
faktor-faktor lainnya yang tidak termasuk di dalam model penelitian ini. 

 

 

4.3.4.  Uji Statistik – t 

 Uji Statistik t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing 
variabel independen terhadap variabel dependen,dengan tingkat kepercayaan 
sebesar 95 % (α = 0,05). Berikut merupakan tabel hasil uji statistik t pada Regresi 

Linier Berganda . 

Tabel 4.6 
Hasil Estimasi Uji statistik t 

Variabel Independen Koefisien Prob α Keputusan 

PE 0,046662 0,1216 0,05 Tidak Signifikan 
INFLASI 0,038936 0,0071 0,05 Signifikan 
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4.4.  Pembahasan 

4.4.1.   Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyaluran Kredit 
UMKM Pada Bank Umum di Provinsi Kalimantan Barat 

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan diperoleh hasil, bahwa 
Pertumbuhan Ekonomi (X1) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 
penyaluran kredit  UMKM (Y) pada Bank Umum di Provinsi Kalimantan Barat.  
Hal ini ditunjukkan nilai probabilitas  signifikan sebesar 0,1216 yang lebih besar 
dari taraf signifikan yang ditentukan sebesar 5% atau 0,05.  Ini berarti 
Pertumbuhan Ekonomi tidak mempengaruhi  besar kecilnya volume kredit yang 
disalurkan pada UMKM. Keadaan tersebut dikarenakan UMKM merupakan bisnis 
yang perkembangannya  tidak terlalu bersandar pada kebijakan/indikator makro 
negara dibanding usaha konglomerasi  yang sangat tergantung pada kebijakan 
makro.  Hal ini dapat dibuktikan  dari kemampuan UMKM  tetap bertahan 
meskipun kondisi ekonomi nasional mengalami pelemahan/penurunan.  Demikian 
pula kalau dilihat dari jumlah dana yang disalurkan kepada UMKM terutama 
untuk usaha kecil dan mikro yang cukup kecil tidak sebanding dengan jumlah unit 
usaha dan jumlah tenaga kerja yang cukup banyak terserap pada sektor ini yang 
berarti produktivitas pertenaga kerja menjadi cukup kecil sehingga kontribusinya 
pada PDRB Provinsi Kalimantan Barat juga masih kecil. Hal ini menunjukkan 
bahwa Pertumbuhan Ekonomi yang dihasilkan tidak dibarengi dengan 
peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.  Kondisi ini pula sebagai 
salah satu penyebab Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan 
terhadap penyaluran kredit UMKM pada Bank Umum di Provinsi Kalimantan  
Barat.  

Hasil penelitian tidak sesuai dengan teori Klasik, dalam  Widayatsari dan 
Mayes tentang Uang yang meyakini bahwa semakin besar jumlah uang dipegang 
seseorang maka semakin banyak pula ia belanjakan dan semakin besar pula 
pendapatan nasional yang berarti akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan 
dengan meningkatnya permintaan akan barang  akan berpengaruh pada 
meningkatnya permintaan/penyaluran kredit.  Hal ini berarti pertumbuhan 
ekonomi memiliki pengaruh yang positif terhadap permintaan/penyaluran kredit.  

DPK 1,207551 0,0000 0,05 Signifikan 
NPL 0,171707 0,0000 0,05 Signifikan 
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Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Dwi 
Anggrahini dan penelitian yang dilakukan  Togi-T.M yang menghasilkan  bahwa 
Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh  Signifikan dan negatif terhadap kredit 
perbankan. Namun hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan 
Mahayoga dan  Yuliarni yang menghasilkan Variabel PDRB tidak berpengaruh 
Signifikan terhadap penyaluran kredit. 

      

4.4.2. Pengaruh  Inflasi Terhadap Penyaluran Kredit UMKM Pada Bank 
Umum Di Provinsi Kalimantan Barat. 

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan didapatkan hasil bahwa  
Inflasi (X2) berpengaruh secara signifikan terhadap penyaluran kredit UMKM (Y) 
di Provinsi  Kalimantan Barat pada taraf signifikan  α = 0,05.  Hal ini ditunjukkan 
oleh nilai probabilitas signifikan sebesar 0,0071  yang lebih kecil  dari taraf  
signifikan  yang ditentukan sebesar       α = 0,05. 

 Koefisien  Inflasi yang positif sebesar 0,0389  menunjukkan bentuk 
hubungan yang searah.  Hubungan yang searah ini antara lain disebabkan kredit 
yang disalurkan kepada UMKM di Kalimantan Barat dimana masih banyak 
pelaku usaha kategori kecil dan mikro  dalam memanfaatkan kredit yang 
diperolehnya tidak hanya dimanfaatkan untuk kegiatan produktif., namun 
kadangkala digunakan juga untuk konsumtif sehari-hari. Inflasi menyebabkan 
daya beli menurun baik untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif, akibatnya 
mereka terpaksa mengajukan permohonan kredit untuk memenuhi kebutuhan 
dimaksud.  

Apabila dilihat dari tingkat inflasi yang terjadi pada periode penelitian ini 
adalah  tergolong  Inflasi Ringan yaitu dibawah 10%.  Demikian pula apabila 
ditinjau dari nilai NPL kredit UMKM yang cukup rendah yaitu dibawah batas 
maksimal yang  ditentukan 5%, serta apabila dilihat perbandingan jumlah Dana 
Pihak Ketiga yang dihimpun dengan jumlah kreditnyang disalurkan  kepada 
UMKM  yang masih cukup kecil yaitu sebesar  36,07 %.   

Sehubungan dengan itu semua, walaupun inflasi meningkat, Bank Umum 
tetap menyalurkan kredit kepada UMKM sesuai dengan komitmen Pemerintah 
untuk meningkatkan perkembangan UMKM melalui bantuan modal, pembinaan 
dan lain sebagainya.  

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori yang diungkapkan Menkiew 
yang menyatakan bahwa  tingkat bunga yang dibayar oleh debitur kepada Bank 
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disebut  suku bunga nominal.   Tingkat bunga nominal adalah penjumlahan antara 
tingkat bunga riil dengan inflasi. Ketika inflasi naik maka suku bunga nominal 
(suku bunga pinjaman) juga akan naik sehingga mengurangi permintaan kredit 
masyarakat.  

Hasil penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan 
Hasanudin  dan Prihartiningsih (2010) serta penelitian yang dilakukan Ni Made 
(2016) yang menemukan hasil bahwa Inflasi berpengaruh positif dan tidak 
signifikan terhadap penyaluran kredit.  Inflasi sangat berpengaruh dengan 
permintaan kredit perbankan karena inflasi berarti juga kenaikan harga. Semakin 
naik harga, seseorang akan berusaha memenuhi kebutuhan dengan cara 
mengajukan permintaan kredit dengan menggunakan asumsi suku bunga riil. 

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Saputra, 
(2008), Kusnandar (2012)  yang menemukan hasil bahwa Inflasi berpengaruh 
positif dan Signifikan terhadap pemberian kredit UMKM oleh Perbankan di 
Indonesia.   

 
4.4.3. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Penyaluran Kredit 

UMKM Di Provinsi Kalimantan Barat. 
 

Berdasarkan hasil estimasi yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa 
Dana Pihak Ketiga (X3) berpengaruh positf  dan signifikan terhadap penyaluran 
kredit UMKM (Y) di Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini ditunjukkan dari nilai 
probabilitas  signifikan sebesar 0,0000 atau lebih kecil dari taraf  signifikansi  
yang ditentukan 5% atau 0,05. 

Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun dari dana masyarakat yang 
terdiri dari giro, tabungan dan deposito merupakan input bagi bank dalam 
menyalurkan kredit. Semakin banyak Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun,  
maka akan semakin mudah bank dalam menyalurkan kredit kepada pihak yang 
membutuhkan diantaranya UMKM.   

   Hasil Penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Melitz dan 
Pardue yang disempurnakan  oleh Warjiyo yang menyatakan semakin besar Dana 
Pihak Ketiga (DPK) yang dimiliki  Bank, semakin besar  pula jumlah dana yang 
akan disalurkan menjadi kredit dan seterusnya akan menambah jumlah dana 
melalui keuntungan yang diperoleh dari jasa/bunga kredit yang disalurkan.  Hasil 
penelitian ini juga sejalan dengan  penelitian yang dilakukan oleh Dewi 
Anggarahini (2005) yang menunjukkan bahwa  simpanan masyarakat bepengaruh 
positif  dan signifikan terhadap kredit  perbankan pada Bank Umum di Indonesia 
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periode 1994 – 2003. Dan sejalan pula dengan penelitian Hasanudin dan 
Prihartiningsih (2010) yang memperoleh hasil  bahwa DPK berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap penyaluran kredit Bank Perkreditan Rakyat di Jawa 
Tengah.  Demikian pula dengan hasil penelitian yang dilakukan  Ni Made (2016) 
yang diperoleh hasil bahwa DPK berpengaruh signifikan terhadap Penyaluran 
Kredit pada Bank Umum di Indonesia periode 2011 – 2015. 

 
4.4.4. Pengaruh Non _Performingn Loan (NPL) Terhadap Penyaluran 

Kredit Pada Bank Umum Di Provinsi Kalimantan Barat. 
 

Berdasarkan hasil uji Statistik yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa 
NPL (X4) berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap penyaluran kredit 
UMKM (Y) di Provinsi Kalimantan Barat.  Hal ini dapat dilihat dari data hasil 
pengujian dimana nilai probabilitas signifikan sebesar  0,0000 yang lebih kecil  
dari taraf signifikan yang ditentukan 5%. 

Ini berarti  walaupun terjadi peningkatan pada NPL UMKM namun jumlah 
kredit yang disalurkan Bank Umum kepada UMKM di Kalimantan Barat juga 
terjadi  peningkatan.       Hal ini dikarenakan dalam rangka  mendorong 
pertumbuhan sektor  UMKM, Pemerintah mengambil kebijakan dengan 
memberikan subsidi bunga kredit terhadap kredit yang disalurkan pada UMKM 
melalui Bank Pelaksana yang menyalurkan kredit  kepada UMKM, sehingga apa 
bila dilihat nilai NPL dari triwulan ketriwulan selama periode penelitian nilai NPL 
khusus kredit UMKM  dibawah nilai batas maksimal yang ditentukan sebesar 5%. 
          Selain  nilai NPL UMKM yang tergolong rendah rata-rata dibawah batas 
maksimal 5%, hubungan yang positif NPL dengan penyaluran kredit  UMKM 
juga dikarenakan tersedianya Dana Pihak Ketiga (DPK) yang cukup besar dan 
dari tahun ketahun selalu meningkat, dimana pada triwulan IV tahun 2009 jumlah 
DPK yang dapat dihimpun Bank Umum di Kalimantan Barat sebesar Rp 18,995 
triliyun meningkat menjadi sebesar Rp 51,866 triliyun pada triwulan IV tahun 
2017 atau dengan rata-rata peningkatan  sebesar 13,5% pertahun.  Sedangkan dana 
yang disalurkan pada UMKM berfluktuasi naik turun  dari tahun ketahun.  Dana 
yang disalurkan pada UMKM  pada tahun 2017 hanya sebesar 36,45% (Rp 18,904 
triliyun) dari dana DPK yang dihimpun Bank Umum (Rp 51,866 triliyun), atau  
secara rata-rata perbandingan realisasi  dana yang disalurkan pada UMKM dengan 
DPK yang berhasil dihimpun adalah sebesar 36,07%.   
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Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Meidianawati (2007) 
dan penelitian yang menunjukkan NPL berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap penyaluran kredit. 

Namun hasil penelitian yang bernilai positif ini tidak sesuai dengan teori 
yang dikemukakan Kuncoro & Suharjono (2011) yang menjelaskan semakin 
tinggi NPL akan menurunkan  jumlah kredit yang disalurkan, begitu pula 
sebaliknya samakin tinggi NPL maka semakin besar pula resiko kredit yang 
ditanggung oleh Bank.  Hal ini menunjukkan bahwa NPL mempunyai hubungan 
yang negatif terhadap penyaluran kredit.   

 
5. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat diambil beberapa 
kesimpulan 
1. Variabel Pertumbuhan Ekonomi tidak bepengaruh secara Signifikan terhadap 

penyaluran kredit UMKM pada Bank Umum di Provinsi Kalimantan Barat. 
       Hal ini dikarenakan UMKM merupakan bisnis yang perkembangannya tidak 

terlalu tergantung pada  kebijakan moneter.  Pertumbuhan Ekonomi  yang 
dihasilkan tidak dibarengi dengan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan 
masyarakat.  Dan juga kredit yang disalurkan pada UMKM masih cukup kecil 
yaitu hanya 37,3% untuk usaha kecil dan untuk usaha mikro hanya 17,46% 
dari DPK yang dihimpun Bank Umum sehingga kontribusinya terhadap 
PDRB masih kecil. 

2. Variabel Inflasi berpengaruh positif dan Signifikan terhadap penyaluran 
kredit UMKM pada Bank Umum di Provinsi Kalimantan Barat. 

       Koefisien Inflasi yang positif disamping disebabkan Inflasi yang terjadi 
tergolong Inflasi ringan, juga disebabkan pada saat Inflasi meningkat terjadi 
peningkatan harga barang/bahan baku untuk produksi maupun barang 
konsumsi sehingga untuk menutupi biaya operasional dan kebutuhan 
konsumsi mereka memilih untuk mengambil kredit. 

3. Variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif dan Signifikan 
terhadap penyaluran kredit UMKM pada Bank Umum di Provinsi Kalimantan 
Barat.  

       Semakin besar DPK yang dapat dihimpun Bank Umum, maka akan semakin 
besar kredit yang dapat disalurkan kepada UMKM. 

4. Variabel Non Performing Loan (NPL) berpengaruh positif dan Signifikan 
terhadap penyaluran kredit UMKM pada Bank Umum di Provinsi Kalimantan 
Barat. 
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       Koefisien NPL yang positif disebabkan nilai NPL untuk kredit UMKM cukup 
rendah yaitu rata-rata dibawah batas maksimal NPL 5%. Disamping itu juga 
disebabkan realisasi dana yang disalurkan pada UMKM masih cukup kecil 
yaitu hanya sebesar 36,07% dari  Dana Pihak Ketiga yang berhasil dihimpun 
Bank Umum di Provinsi Kalimantan Barat. 

 
6. REKOMENDASI 
1. Dalam rangka meningkatkan volume DPK yang sangat berpengaruh terhadap 

volume penyaluran kredit UMKM, maka pihak Bank Umum di Kalimantan 
Barat diharapkan lebih inovatif dalam menghimpun dana dari masyarakat 
melalui strategi pemasaran yang menjadi daya tarik masyarakat untuk 
menyimpan dana mereka di Bank Umum. 

2. Mengingat walaupun terjadi peningkatan inflasi tetapi penyaluran kredit 
UMKM juga meningkat disebabkan oleh inflasi yang tergolong ringan serta 
diimbangi NPL yang cukup rendah, maka Pemerintah diharapkan melalui 
kebijakannya dapat selalu mengawasi dan mengendalikan tingkat inflasi agar 
tetap tergolong Ringan. 

3. Dengan nilai NPL sektor UMKM yang cukup rendah yaitu rata-rata di bawah 
batas maksimal 5% maka, Bank Umum di Kalimantan Barat diharapkan 
dapat meningkatkan penyaluran kredit kepada sektor UMKM sepanjang DPK 
memungkinkan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian agar NPL 
tetap berada di bawah batas maksimal. 

4. Pertumbuhan Ekonomi yang tidak berpengaruh terhadap penyaluran kredit 
UMKM antara lain disebabkan Pertumbuhan Ekonomi yang dihasilkan tidak 
dibarengi dengan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. 
Sehubungan dengan itu Pemerintah Daerah harus lebih focus untuk 
meningkatkan perannya dalam usaha mempercepat perkembangan UMKM 
yang jumlahnya cukup banyak dan bertambah melalui kebijakan Pemerintah 
dalam hal permodalan, pembinaan, pemasaran, akses kemitraan serta akses 
informasi dan teknologi, agar kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB 
Kalimantan Barat semakin meningkat.  
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