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Permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 1). Banyaknya pelaku usaha
mikro yang kekurangan modal usaha. 2). Sulitnya prosedur dalam meminjam
modal usaha kepada bank dikarenakan pelaku mikro tidak memilki agunan
sebagai jaminan di bank. 3). Tingginya suku bunga dalam pengembalian modal
usaha. 4). Proposal pengajuan pinjaman modal usaha sering di tolak dikarenakan
pelaku usaha mikro tidak mengerti prosedur dalam melakukan pinjaman modal
usaha kepada bank. 5). Masih banyak pelaku usaha mikro di Kelurahan Pekan
Kuala yang belum berkembang. Tujuan dari penelitian ini yaitu: 1).
Mendeskripsikan gambaran keberadaan usaha mikro d kelurahan pekan kuala. 2).
Mendeskripsikan cara pemberian modal usaha oleh koperasi terhadap
perkembangan usaha mikro di kelurahan pekan kuala. 3). Mengetahui pengaruh
pemberian modal usaha oleh koperasi terhadap perkembangan usaha mikro di
kelurahan pekan kuala
Teori yang diangkat dari Riyanto (2001:18), yaitu: Liitge mengartikan
modal hanyalah dalam artian uang (geldkapital). Menurut Kementrian Menteri
Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menegkop dan UKM) bahwa yang
dimaksud dengan Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UMI), adalah :
Entitas usaha yang mempunyai memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp
200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, Dan memiliki
penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000.
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dengan sampel sebanyak
30 orang. Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data penelitian ialah
Bantuan Modal Usaha Terhadap
Keberhasilan Usaha Mikro, dengan
menggunakan angket. Untuk mencari pengaruh antara variabel X dan Y dengan
menggunakan rumus Uji regresi linier.
Temuan penelitian menunjukkan bahwa korelasi antara variabel
Pemberian Bantuan Modal Usaha (X) Terhadap Keberhasilan Usaha Mikro (Y)
sebesar = 0,37 dengan koefisien determinasi sebesar = 0,22. Melalui uji t
diperoleh harga thitung sebesar = 2,83. Sedangkan nilai ttabel sebesar = 1,70.
Ternyata perbandingan harga thitung dengan ttabel = 2,83 > 1,70, hal ini
membuktikan bahwa terdapat pengaruh antara pemberian bantuan modal usaha
terhadap keberhasilan usaha mikro di Kelurahan Pekan Kuala Kabupaten Langkat
.
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