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Peningkatan pendapatan usaha mikro seringkali mengalami kendala, salah satu 
kendalanya adalah masalah permodalan. Besar kecilnya usaha yang dilakukan seseorang sangat 
dipengaruhi oleh besar kecilnya modal dan kredit yang dipergunakan karena kekurangan modal 
yang dapat membatasi ruang gerak aktivitas usaha bagi para usaha mikro untuk mencapai tingkat 
pendapatan yang optimal guna menjaga kelangsungan hidup usahanya banyak usaha mikro yang 
sudah mendapat tambahan modal dari pihak luar (PT. BPR Gunung Riski) tetapi belum 
dimanfaatkan secara optimal oleh pedagang, banyak pedagang yang tidak dapat memanfaatkan 
kredit untuk memperluas usahanya bahkan mereka mengalami kesulitan dalam pengembalian 
kredit pinjaman. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pengaruh modal dan kredit terhadap 
pendapatan nasabah PT. BPR Gunung Rizki Semarang baik secara simultan maupun secara 
parsial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh modal dan kredit terhadap 
pendapatan nasabah PT. BPR Gunung Rizki Semarang baik secara simultan maupun parsial. 

Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah PT. BPR Gunung Rizki Semarang dengan 
jumlah responden sebanyak 85 nasabah dengan teknik pengambilan sampel melalui Random 
Sampling. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas yaitu Modal (X1), Kredit (X2) 
serta variabel terikat yaitu Pendapatan Nasabah (Y). Metode pengumpulan data yang digunakan 
adalah metode kuesioner (angket). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode analisis deskripsi persentase dan regresi berganda.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa modal sendiri berpengaruh secara positif terhadap 
pendapatan, artinya setiap bertambahnya modal sendiri akan terjadi kenaikan pendapatan. Kredit 
juga berpengaruh positif terhadap pendapatan, artinya setiap bertambahnya kredit akan terjadi 
kenaikan pendapatan. 
Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut, maka dapat diambil simpulan bahwa ada pengaruh 
modal sendiri dan kredit terhadap pendapatan nasabah. Saran yang dapat diberikan dalam 
penelitan ini adalah sebaiknya nasabah menerapkan manajemen keuangan dalam usahanya 
dengan membuat pembukuan keuangan dan sumber daya lainnya  walaupun secara sederhana. 
Sehingga dengan manajemen yang bagus, baik keuangan dan manusianya maka usaha akan 
berjalan lancar dan tercapai tujuannya. Saran untuk peneliti selanjutnya sebaiknya peneliti 


