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Abstrak
Peran pemerintah dalam perekonominan dapat dilihat melalui kebijakan fiskal dan
kebijakan moneter. Kebijakan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah melalui
kebijakan fiskal dan kebihakan moneter terhadap keberhasilan UMKM di Kota Surabaya.
Penelitian ini menggunakan metode kuantitative dengan analisis SEM-PLS. UMKM kota
Surabaya merupakan objek penelitian yang menggunakan 100 sampel UMKM. Hasil
penelitian menemukan bahwa pengaruh kebijakan moneter secara terhadap kesuksesan
UMKM Kota Surabaya nilaianya lebih kecil dibandingkan pengaruh kebijakan moneter yang
menggunakan kebijakan fiskal memediasi kesuksesan UMKM Kota Surabaya.
Kata Kunci: Kesuksesan UMKM, SEM-PLS, Kebijakan Fiskal, Kebijakan Moneter,
1.

Pendahuluan

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada
tahun 2016 sebesar 5,06 % dengan nilai total PDB tahun 2015 sebesar Rp.2.909.181,5.
Pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2017 sebesar 5,18% berdasarkan data BPS.
Pendapatan Domestik Bruto yang bersal dari Sembilan sektor ekonomi. Pertumbuhan
ekonomi Indonesia didukung oleh sembilan sektor/lapangan usaha diantaranya: 1) Pertanian,
peternakan kehutanan dan perikanan, 2) pertambangan dan penggalian, 3) industri
pengolahan, 4) listrik, gas, dan air bersih, 5) bangunan, 6) perdagangan, hotel dan restoran, 7)
pengangkutan dan komunikasi, 8) keuangan, persewaan & jasa perusahaan. dan 9) jasa-jasa.
Sumbangan pendapatan yang besar diperoleh dari sektor perdagangan, hotel dan restoran
khususnya dari sub sektor perdagangan besar dan eceran dengan total nilai Rp. 437.784,4
(Miliar rupiah). Besarnya sumbangan sektor perdagangan pada PDB menjadi alasan
pemerintah untuk memaksimalkan potensi sektor perdagangan melalui regulasi dalam bentuk
kebijakan moneter dan kebijakan publik. Sektor perdagangan eceran ini mengacu pada usaha
kecil dan menengah (UMKM) yang tersebar di Indonesia. UMKM merupakan unit usaha
yang relative kokoh dalam menghadapi gejolak perekonomian(krisis ekonomi) hal ini
dikarenakan modal yang dibutuhkan relative lebih sedikit. Sebaran UMKM di Jawa timur
sebesar 6.825.931 unit UMKM yang bergerak diberbagai sektor industri.
Usaha Mikro Kecil dan Menengah(UMKM) merupakan salah satu bentuk unit bisnis di
Indonesia. Menurut UU No: 20 Tahun 2008 defenisi masing-masing dari Usaha Mikro Kecil
dan Menegah:
“Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha
perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri
sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan
anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi
bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha
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Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang ini “.
Klasifikasi UMKM dapat ditinjau dari aspek keuangan yang menjelasakan karakteristik
dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Ekonomi mikro membahas aspek: kebutuhan
pelanggan, permintaan dan penawaran, pasar dan persaingan pada pasar tenaga kerja (Schiler,
2009: 36). Usaha Mikro adalah sebagai memiliki kekayaan bersih maksimal
Rp50.000.000,00 hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00. Karakteristik
Usaha Kecil memiliki kekayaan bersih maksimal Rp500.000.000,00 dimana, hasil penjualan
tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 dan maksimal Rp2.500.000.000,00. Kriteria usaha
memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 dengan nilai penjualan maksimal
Rp10.000.000.000,00. Hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 sampai
maksimal Rp50.000.000.000,00. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah(UMKM) berdasarkan
UU No:20 Tahun 2008 bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam
rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang
berkeadilan.
Tujuan UMKM sejalan dengan tujuan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat
oleh karena itu UMKM merupakan sektor ekonomi yang menjadi perhatian untuk
dikembangkan. Penelitian Wong and Tjosvold, (2015) menjelaskan bahwa pemerintah yang
kompeten dan perhatian akan mengatur secara efektif sehingga, mendapat kepercayaan sosial
yang berimbas pada kepercayaan bisnis. Kebijakan pemerintah terkonfirmasi melalui kondisi
sosial masyarakat sebagai tolak ukur pengembangan bisnis/usaha. Kebijakan moneter dan
fiskal mendukung keberlangsungan UMKM wilayah Kota Surabaya. Kebijakan moneter
merupakan pengaturan jumlah uang beredar oleh pembuat kebijakan di bank sentral
(Menkew et. al 2013: 144) sementara Welch and Gerry (2007: 244) menjelaskan kebijakan
moneter merupakan kondisi perubahan jumlah uang beredar yang mempengaruhi tingkat
output, kesempatan kerja dan harga dalam perekonomian. Schiller (2009: 295) menjelaskan
kebijakan moneter adalah kegiatan mengubah hasil makro dengan mengelola jumlah uang
yang tersedia dalam perekonomian. Kebijakan moneter memiliki tiga alat kebijakan yang
penting diantaranya: a) Operasi pasar terbuka (Open market operations), b) Syarat cadangan
minimum (reserve requirement), c) Tingkat diskonto (Discount rate). Sambajee, dan
Dhomun (2015) menemukan dampak peran pemerintah disektor keuangan berupa kegagalan
pemerintah Mauritius untuk memfasilitasi akses sektor keuangan dan menyediakan layanan
dukungan bisnis telah memimpin UKM Maladewa untuk menggunakan untuk
mempertahankan bisnis yang ada dan/atau mulai yang baruKebijakan Moneter yang
dikeluarkan oleh pemerintah pada tahun 2015 adalah KUR (kredit Usaha Rakyat). KUR
dengan tingkat suku bunga 12% flat dalam setahun diharapkan pemerintah dapat membantu
keuangan bagi para UMKM. Modal dengan suku bunga yang relative rendah dapat dikelola
untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat diperjual-belikan.
Welch and Gerry (2007:185) menjelaskan kebijakan fiskal adalah kebijakan yang
mempengaruhi kegiatan tingkat output aggregat atau harga melalui perubahan belanja
pemerintah, pembayaran transfer dan pajak. Fraser et.al (2011: 459) menjelaskan defenisi
kebijakan fiskal melibatkan pengeluaran pemerintah dan pendapatan untuk mengejar tujuan
kebijakan makro ekonomi. Fraser et.al (2011: 460) menjabarkan sumber pendapatan berasal
dari lima komponen:
a. Pajak penghasilan penduduk (PPH)
b. Pajak keuntungan dari perusahaan dan pengelolaan sumber daya alam.
c. Pajak dari industri kendaraan bermotor.
d. Pajak penjualan
e. Pajak pada deposito atau transaksi keuangan.
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Pemerintah tidak hanya memiliki sumber pendapatan namun, pemerintah juga akan
membelanjakan pendapatan negara untuk membiayai:
a. Biaya gaji pegawai negri
b. Pembangunan infrastruktur, transportasi dan energi yang dibutuhkan oleh masyarakat.
c. Pembiayaan sektor pendidikan, kesehatan, pertahanan keamanan.
Kebijakan fiskal ditempuh melalui tiga langkah kerja diantaranya: kebijakan yang
berhubungan dengan konsumsi pemerintah, besarnya tingkat pajak yang dibebankan
pemerintah, tarif subsidi yang diberikan kepada produk tertentu dan besarnya dana pinjaman
yang diperoleh dari luar negri. Regulasi pemerintah juga dapat berbentuk pembatasan kuota
impor sehingga produk dan jasa yang dihasilkan UMKM mampu bersaing di pasar dalam
negri. Regulasi pemerintah yang lain berupa kebijakan alokasi belanja negara untuk
memberikan pelatihan ataupun bantuan berupa alat dan mesin produksi untuk meningkatkan
kapasitas produksi dari UMKM. Hasil penelitian Cebula, and Clark (2016) mengatakan
negara-negara OECD, melalui kebijakan pemerintah mulai mempromosikan semangat
kewirausahaan dan kualitas kerja yang lebih tinggi. Peraturan pemerintah yang berkualitas
membuat pertumbuhan bisnis lebih tinggi dibandingkan peningkatan kebebasan ekonomi dan
pertumbuhan standar hidup masyarakat. Krichevskiy and Snyder, (2015) dalam penelitiannya
menegaskan peran perintah dengan meningkatan pajak berhubungan dengan penurunan netto
dalam bisnis. Akinboade dan Kinfack, (2012) menjelaskaan regulasi/kebijakan yang kaku,
tidak konsisten dan korupsi berdampak negatif pada bisnis. Ketaatan terhadap peraturan
kesehatan, keselamatan dan aturan perdagangan memberikan pengaruh yang baik untuk
pengembangan UMKM. Caldas and Cesar (2013) mengatakan keadaan perekonomian Brasil
berada pada kondisi kebijakan moneter dan fiskal serta kredibilitas rezim moneter
mempengaruhi aktivitas ekonomi yang berdampak terhadap harapan pengusaha semakin
tinggi. Regulasi/kebijakan fiskal dan moneter yang diambil oleh pemerintah dapat
mendukung keberlangsungan UMKM sehingga sumbangan sub sektor perdagangan besar
dan eceran pada PDB nasional meningkat. Ojo, M. (2011) memaparkan pemerintah memiliki
peran penting untuk mengawasi dan tanggung jawab atas perusahaan atau lembaga keuangan
(bank-bank) yang eksklusif dan sulit dipantau hal ini berkaitan dengan adanya kemungkinan
pihak swasta akan mengurangi insentif yang dibayarkan kepada pemerintah. Hal ini penting
dikarenakan kebijakan makro ekonomi(kebijakan fiskal dan kebijakan moneter) yang tidak
memberikan pengaruh positip terhadap pertumbuhan ekonomi dapat segera dikaji ulang.
Berdasarkan penjelasan kondisi UMKM Kota Surabaya diatas maka rumusan masalah dalam
penelirian yaitu:
1.
2.
3.
4.
2.

Bagaimana kondisi UMKM di Kota Surabaya ?
Bagaimana pengaruh kebijakan moneter terhadap keberhasilan UMKM Kota Surabaya ?
Bagaimana pengaruh kebijakan fiskal terhadap keberhasilan UMKM Kota Surabaya ?
Bagaimana pengaruh kebijakan moneter terhadap keberhasilan UMKM Kota Surabaya
melalui kebijakan fikal sebagai variabel mediasi ?
Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan nalisis kuantitatif deskriptif. Penelitian dilakukan pada
UMKM Kota Surabaya. Populasi UMKM di kota Surabaya berdasarkan data sebanyak
260.762unit UMKM. Penelitian memililih responden berdasarkan metode purposive
sampling dimana, teknik purposive berdasarkan pertimbangan tertentu (Sugiono,2007:392).
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Pertimbangan yang digunakan untuk memilih sampel yang diteliti adalah UMKM yang
memiliki beberapa kwalifikasi yaitu:
1. UMKM beroperasional di Kota Surabaya.
2. UMKM yang menjalankan bisnis minimal satu tahun.
3. UMKM yang sudah memiliki out comes berupa barang/jasa yang sudah dipasarkan.
4. UMKM yang sudah melakukan transaksi jual-beli sehingga menghasilkan laba/profit.
5. UMKM yang sudah memiliki siklus produksi, pendapatan dan pengeluaran.
Besarnya jumlah populasi menuntukan peneliti untu mengambil sampel berdasarkan 5
pertimbangan diatas. Rumus perhitungan sampel menurut Bungin 2012:
n=
keterangan:
n = Jumlah sampel yang dicari
N= Jumlah populasi
d = Nilai presisi
n=
= 99,96
t䔅 t

t

Berdasarkan hasil perhitungan maka total sampel sebesar 99,96 responden yang akan
dibulatkan menjadi 100 orang responden untuk memberikan data. Responden dalam penelitian
ini adalah UMKM yang telah memenuhi kriteria pengambilan sampel. Sampel yang telah
dipilih selanjutnya akan ditafsirkan dan dilakukan penarikan kesimpulan penelitian
menggunakan model deduksi artinya: hasil perhitungan sampel diatas sebesar 100 responden
yang akan memberikan data. Setiap sampel akan memberikan data yang diukur menggunakan
skala likert sebagai alat pengukuran data. Skala likert digunakan untuk pengukuran sikap,
pendapat, dan persepsi orang terhadap fenomena sosial (Sugiyono, 2015:168).
Tabel 1. Skala Likert
Jawaban
Skor
Sangat Tidak Setuju
1
Tidak Setuju
2
Netral
3
Setuju
4
Sangat Setuju
5
Sumber: Sugiyono, 2015:168
Penelitian ini mengunakan analisis Structural Equation Modeling (SEM). SEM
merupakan jenis analisis multivariate dalam ilmu sosial. Analisis multivariet merupakan
apilasi statistik untuk menganalisis beberapa variabel penelitian secara bersamaan Sholihin
dan Ratmono (2013: 2). Penelitian ini menggunakan analisis SEM-PLS yang merupakan
pendekatan dengan model kausal yang memiliki tujuan memaksimalkan variansi dari variabel
laten kriterion yang dapat dijelaskan oleh variabel laten predictor (Sholihin dan Ratmono,
2013:7).
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Gambar 1 Kerangka Analisis
Sumber : Data yang dikelola
2.1. Hipotesis
Hipotesis menurut Bungin (2013:90) adalah suatu kesimpulan yang belum sempurna yaitu:
H1 = Kebijakan Moneter (X1) berpengaruh terhadap kesuksesan UMKM (Y)
H2 = Kebijakan Fiskal (X2) berpengaruh terhadap kesuksesan UMKM (Y)
H3 = Kebijakan Fiskal (X2) memediasi pengaruh Kebijakan Moneter (X1) terhadap
Kesuksesan UMKM (Y)
2.2. Uji Statistik Deskriptif
2.2.1. Merancang Inner Model
Perancangan inner model untuk menganalisis hubungan antara variabel laten, terdapat
dua variabel dalam inner model yaitu variabel laten dependen dan variabel laten independen.
Inner model dirancang berdasarkan hubungan antar variabel yang terdapat pada rumusan
masalah dan hipotesa penelitian. Model struktural adalah model yang menghubungkan antar
variabel laten. Pengukuran model struktural terdiri dari:
1. Estimasi untuk koefisien jalur: signifikansi masing-masing koefisien jalur dinilai dengan
prosedur bootstrap (Hair et al, 2011).
2. Uji f Square (effect size) : Nilai f square pada penelitian ini menunjukkan bahwa besarnya
pengaruh variabel endogen terhadap variabel eksogen. Variabel endogen dalam penelitian
ini adalah kebijakan fiskal dan kebijakan moneter sedangkan variabel eksogen dalam
penelitian ini adalah kesuksesan UMKM Kota Surabaya. Kriteria penilaian f square
adalah sebagai berikut : 0,02≤ f ≤ 0,15 = efek kecil, 0,15 ≤ f ≤ 0,35 = efek medium, f ≥
0,35 = efek besar.
3. Uji signifikansi dan besarnya pengaruh variabel laten, Uji t digunakan untuk mengetahui
pengaruh variabel laten independen terhadap variabel laten dependen. Pada tahap ini
dilakukan uji hipotesis path coefficient. Nilai yang disarankan adalah >1,96 (Hair et al,
2011). Dengan melihat koefisien analisis jalur (path coefficient) maka dapat dilakukan
evaluasi besarnya pengaruh masing-masing variabel laten independen (Widarjono,
2015:277).
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4. Uji hipotesis : Pengujian hipotesis dilakukan dengan pendekatan Structural Equation
Model (SEM) menggunakan software Partial Least Square (PLS). SEM merupakan salah
satu jenis analisis multivariat yang merupakan aplikasi metode statistika untuk analisis
beberapa variabel penelitian secara serempak (Sholihin dan Ratmono, 2013:2).
5. Nilai R2 (R-square), semakin besar R2 maka semakin besar pula pengaruh variabel laten
eksogen tertentu terhadap variabel endogen (Hair et al, 2011).
2.2.2. Merancang Outer Model
Perancangan outer model untuk menggambarkan hubungan antara variabel laten dan
variabel indikator. Indikator dievaluasi dengan menguji validitas dan reliabilitas.
a. Uji Validitas
Valid berarti instrumen dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur
(Sugiyono, 2015:203). Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan uji validitas
konvergen dan uji validitas diskriminan.
- Uji Validitas Konvergen : seperangkat indikator mewakili satu variabel laten dan yang
mendasari variabel laten tersebut. Validitas konvergen dapat dilihat dari nilai outer
loading, nilai outer loading 0,5-0,7 menunjukkan cukup valid yang diartikan bahwa
variabel laten mampu menjelaskan lebih dari setengah varian dari indikator rataratanya (Widarjono,2015:277).
- Uji Validitas Diskriminan : validitas diskriminan diukur dari nilai cross loading
variabel indikator terhadap variabel laten harus lebih besar nilainya terhadap variabel
laten yang lain.
b. Uji Reliabilitas
Bungin (2013:279), untuk mencapai tingkat reabilitas dapat dicapai jika alat ukur
dipakai berulang kali tetap akan menghasilkan hasil ukur yang sama, ketepatan konsep
penelitian, dan homogenitas dimana alat ukur memiliki keterkaitan satu dengan yang lain.
Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan cronbach’s alpha yang mencerminkan
reliabilitas semua indikator dan menggunakan compositive reliability. Syarat nilai
cronbach’s alpha yaitu > 0,6 sedangkan untuk compositive reliability > 0,6 untuk dapat
memenuhi kriteria reliabel.
3.

Hasil dan Pembahasan

Profil UMKM merupakan usaha kecil-menegah yang dimiliki oleh masyarakat luas.
Berdasarkan hasil survey profil responden digambarkan pada gambar diagram dibawah.

Gambar 2. Profil Responden Penelitian
Sumber: Data Diolah
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Pelaku bisnis UMKM mayoritas adalah ibu-ibu dimana usaha yang mereka jalankan
merupakan usaha tambahan untuk menopang perekonomian keluarga. Sementara suami(pria)
yang merupakan kepala rumah tangga memiliki pekerjaan tetap untuk menopang
perekonomian keluarga. Usia dari pelaku UMKM berada di kisaran 35 tahun – 55 Tahun.
Usia ini merupakan usia produktif untuk melakukan aktivitas. Bisnis yang dijalankan oleh
pelaku UMKM memiliki modal yang relative kecil dengan membuka kios dan menjalankan
usaha dengan target pasar pada masyrakat menegah. Mayoritas bisnis yang dijalnkan adalah
pedagang asongan atau kios yang berada di seluruh wilayah Kota Surabaya. Kios/unit bisnis
yang dikembangkan memiliki kapasitas output yang terbatas dengan penggunaan teknologi
relative sederhana.
3.1. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian
3.1.1. Variabel Kebijakan Moneter (X1)
Variabel kebijakan moneter diukur dengan empat indikator yang tercermin dalam
kuisioner.
No
Xt t

Tabel 2. Deskriptive indikator dari variabel kebijakan moneter
Aktivitas
Sampel STDEV
Mean
(Outer
Loading)
Saya memahami kebijakan moneter.
3.64
0.855068

Xt Keputusan Pengambilan Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Xt 3 Prinsip Pemberian Kredit oleh Pihak Bank kepada
Pelaku UMKM (Kemampuan peminjam/pelaku
UMKM)
Xt 4 Dampak Kebijakan Kredit bagi Usaha Setelah
Menerima Kredit

3.54
3.80

0.767151
0.639169

3.53

0.825167

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahawa semua indikator dinyatakan valid untuk
menggambarkan variabel kebijakan moneter. Hal ini dibuktikan dengan nilai outer loading
lebih besar dari 0,6. Implikasinya nilai indikator digunakan untuk mengukur variabel
kebijakan moneter.
3.1.2. Variabel Kebijakan Fiskal (X2)
Variabel ini terdiri dari empat indikator dimana semua indikator dinyatakan valid untuk
mengukur variabel kebijakan fiskal
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Tabel 3. Deskriptive indikator variabel kebijakan Fiskal
Aktivitas
Sampel
Mean
Kebijakan Pajak 1% bagi UMKM

3,479789

STDEV
(Outer
Loading)
0.663

Dampak UU No.20 tahun 2008 tentang UMKM bagi
pelaku UMKM
Kebijakan fasilitas permodalan, pembiayaan dan
informasi
Peningkatan Keberhasilan UMKM berdasarkan Dampak
Kebijakan Pemerintah

2,832526

0.824

2,54

0.840

2,690947

0.880

Variabel kebijakan fiskal memiliki empat indikator yang digunakan dalam penelitian
dengan rata-rata sampel mean sebesar 2,88 yang menunjukkan rata-rata jawaban dari
quisioner. Standar deviasi dapat dilihat dari nilai masing-masing outer loading dimana nilai
lebih besar dari 0,6. Hal ini berarti indikator yang digunakan sudah memenuhi syarat
validitas variabel.
3.1.3. Variabel Kusuksesan UMKM (Y1)
Variabel kesuksesan UMKM Kota Surabaya memiliki lima indikator yang berguna
untuk mengukur kesuksesan UMKM Kota Surabaya.
No

Yt t

Tabel 4. Deskriptive indikator variabel kesuksesan UMKM Kota Surabaya (Y)
Aktivitas
Sampel
STDEV (Outer Loading)
Mean
Pertumbuhan (growth) UMKM
3,399
0.599

Yt Nilai Produk
Yt 3 Akses pendanaan memiliki “hak” yang sama
dengan usaha besar.
Yt 4 Akses informasi, peluang usaha dan pasar.
Yt 5 Keberhasilan usaha bagi aspek soisal Budaya
dan Ekonomi

3.681
2.951

0.744
0,751

3.450
3.268

0.644
0,769

3.2. Perancangan Model Pengukuran
3.2.1. Merancang Inner Model

Perancangan inner model untuk menganalisis hubungan antara variabel eksogen dan
endogen. Inner model dirancang berdasarkan hubungan antar variabel yang terdapat pada
rumusan masalah dan hipotesa penelitian. Inner model dalam penelitian ini adalah:
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Gambar 3. Inner Model
Sumber: Data Diolah
3.2.2. Merancang Outer Model
Perancangan outer model adalah untuk menggambarkan hubungan antara variabel laten
dengan indikator. Variabel merupakan indikator yang memiliki nilai lebih kecil dari 0,5
dihilangkan, karena nilai indikator dibawah 0,5 untuk outer loading dianggab tidak valid.

Gambar4. Outer Model
Sumber: Data Diolah
3.3. Hasil Evaluasi Uji Model
3.3.1. Outer Model
Tabel.5. Rule of Thumbs Validitas
Rule Of Thums
Outer Loading
0,5 – 0,88

Pengujian
Validitas
Konvergen
Validitas
Cross Loading
Lebih besar nilainya terhadap variabel laten
Diskriminan
lainnya.
Tabel 5. menjelaskan tentang nilai yang harus dipenuhi pada setiap indikator dan dimensi
untuck mencapai validitas. Pengujian dilakukan pada setiap indikator dan dimensi model.
3.3.2. Validitas Konvergen
Evaluasi outer model pertama adalah validitas konvergen, yang digunakan untuk
menguji validitas pertanyaan kuisioner. Penelitian ini menguji kebijakan moneter yang terdiri
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dari empat indikator, kebijakan fiskal yang terdiri dari empat indikator. Kesuksesaan UMKM
Kota Surabaya menggunakan lima indikator. Hasil pengolahan data pada gambar diatas
menunjukkan bahwa outer loading dari 14 variabel memiliki nilai > 0.5 artinya memenuhi
ketentuan dengan jumlah sampel 100. Dapat diartikan indikator membentuk setiap dimensi
dalam model penelitian.
3.3.3. Validitas Diskriminan
Tabel 6. Nilai Cross Loading

Sumber : Data Penelitian Diolah
Pengujian validitas diskriminan, nilai cross loading masing-masing variabel laten harus
lebih besar dari nilai cross loading setiap variabel laten lainnya (Widarjono, 2015:277). Hasil
pengolahan data pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai cross loading variabel laten
lebih besar dari cross loading laten lainnya maka dapat dikatakan valid.
3.4. Reliabilitas Model
Tabel 7. Rule of Thumbs Uji Realiabilitas
Pengujia
Rule Of Thums
n
Reliabilita Compossite Reability
>0.6
s
(CR)
Cronbach’s Alpha
>0.6
(CA)
Sumber: Widarjono, 2015: 277
Tabel diatas menjelaskan tentang nilai yang harus dipenuhi supaya suatu model dapat
dikatakan realiabel.
Tabel 8. Nilai Uji reliabilitas
Indikator
Copossite
Cronbach’s Alpha
Reability (CR)
(CA)
Kebijakan Moneter
0.858181
0.785143
Kebijakan Fiskal
0.879706
0.815481
Kesuksesan UMKM
0.817708
0.707552
Sumber : Data Diolah
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Tabel diatas menunjukkan hasil olahan data didapati bahwa nilai Copossite Reability
(CR) dan Cronbach’s Alpha (CA) memenuhi ketentuan tabel diatas artinya setiap variabel
dalam penelitian ini realiabel dan dapat digunakan.
3.5. Inner Model
3.5.1. Hasil Bootstraping
Nilai koefisiesn jalur atau besarnya pengaruh variabel laten diukur dengan metode
bootstrapping. Dalam penelitian ini didapatkan nilai 2.626 untuk besarnya pengaruh
kebijakan moneter terhadap kesuksesaan UMKM Kota Surabaya. Pengaruh kebijakan
moneter terhadap kebijakan fiskal didapatkan nilai 7.790 dan untuk besarnya pengaruh
kebijakan moneter terhadap kesuksesan UMKM Kota Surabaya setelah termediasi oleh
kebijakan fiskal adalah 0.920.

Gambar.5. Hasil Hasil Bootstraping
Sumber: Data Penelitian Diolah
3.5.2. Uji Hipoteis
Uji t digunakan untuk menetahui pengaruh variabel laten independen terhadap variabel
laten dependen. Pada tahap ini dilakukan uji hipotesis path coefficient. Nilai yang disarankan
adalah > 1.96 (hair, et al , 2011). Dengan melihat koefisien analisis jalur (path coefficient)
maka dapat dilakukan evaluasi besarnya pengaruh masing-masing variabel laten independen
(Widarjono, 2015:277).
Tabel 9. Koefisien Analisis Jalur
T Statistik
Kebijakan Moneter  Kesuksesan UMKM Kota 6.220037
Surabaya
Kebijakan Moneter -> Kebijakan Fiskal
7.789946
Kebijakan Fiskal _> Kesuksesaan UMKM Kota 6.919944
Surabaya
Sumber: Data Penelitian Diolah
Berdasarkan nilai koefisien analisis jalur didapatkan hasil bahwa variabel kebijakan
moneter dan kebijakan fiskal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel
kesuksesan UMKM karena nilai t > 1.96, maka kesimpulan hipotesis pada penelitian.
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Ht = Pengaruh kebijakan moneter terhadap kesuksesan UMKM Kota Surabaya, 6.22
didapatkan hasil t-statistik dimana nilainya lebih besar dari 1.96 maka dapat dikatakan
Ht diterima karena variabel signifikan dan kebijakan moneter berpengaruh terhadap
kesuksesan UMKM Kota Surabaya.
H = Pengaruh kebijakan fiskal terjadap kesuksesan UMKM Kota Surabaya didapatkan
hasil penelitian 6.919 dimana nilainya lebih besar dari 1.96 maka dapat dikatakan H ,
diterima karena variabel signifikan dan kebijakan fiskal berpengaruh terhadap
kesuksesan UMKM Kota Surabaya.
H3 = Kebijakan fiskal memediasi pengaruh kebijakan moneter terhadap kesuksesan UMKM
Kota Surabaya didapatkan hasil 7.789 dimana nilainya lebih besar dari 1.96 maka
dapat dikatakan H3 diterima karena variabel signifikan dan kebijakan fiskal memediasi
pengaruh kebijakan moneter terhadap kesuksesan UMKM Kota Surabaya.

3.5.3. Koefesien Determinasi

Nilai dari koefisien determinasi digunakan untuk mengkur seberapa besar variansi
variabel laten dependen dijelaskan variabel laten independen.
Tabel 10. Nilai Koefisien Determinasi
R
Kesuksesan UMKM Kota Surabaya
0.202821
Kebijakan Fiskal
0.147744
3.5.4. Uji Efek Mediasi
Tabel 11. Hasil Uji Efek Mediasi
Direct Effect
Kesuksesan UMKM Kota
0.236

Kebijakan Moneter 
Surabaya
Kebijakan Moneter -> Kebijakan Fiskal
Kebijakan Fiskal _> Kesuksesaan UMKM Kota Surabaya

Indirect Effect
0.1

0.494
0.627

Hasil menunjukkan bahwa efek mediasi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter secara
langsung lebih besar dibandingkan efek mediasi secara tidak langsung.
4.

Kesimpulan dan Saran

Kesuksesan UMKM Kota Surabaya sangat bergantung pada peran pemerintah melalui
kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang diterapkan oleh pemerintah. Kebijakan
pemerintah mampu memberikan dampak positip jika sesuai mampu mengatasi permasalahan
UMKM. Kebijakan moneter secara langsung berpengaruh terhadap terhadap kesuksesan
UMKM Kota Surabaya. Pemberian keringan bunga kredit usaha dan bantuan pengembangan
UMKM Kota Surabaya yang dilakukan Bank Indonesia selama ini sudah mampu
meningkatkan kesuksesan UMKM. Pengaruh kebijakan moneter terhadap kesuksesan
UMKM Kota Surabaya nilainya lebih kecil dibandingkan pengaruh kebijakan Fiskal secara
langsung terhadap kesuksesan UMKM Kota Surabaya. Peran kebijakan fiskan merupakan
peran terbesar dari bentuk paket kebijakan pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan keringan
pajak dan pembebasan pajak bagi UMKM dapat secara signifikan mengurangi beban biaya
operasional UMKM dan dapat mempercepat pertumbuhan UMKM.
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Nilai pengaruh dari kebijakan moneter terhadap keberhasilan UMKM Kota Surabaya
melalui kebijakan fikal sebagai variabel mediasi memiliki nilai yang lebih besar
dibandingkan kebijakan moneter secara langsung mempengaruhi kesuksean UMKM Kota
Surabaya. Masukan bagi pemerintah jika ingin meningkatkan kesuksesan UMKM Kota
Surabaya sebaiknya memberikan kebijakan moneter melalui kebijakan fiskal sehingga
memberikan pengaruh yang lebih besar untuk mensukseskan UMKM Kota Surabaya.
Realisasi kebijakan fiskal dapat secara langsung diberikan kepada UMKM karena memiliki
nilai mediasi cukup tinggi dimana akan berpanguruh terhadap kesuksesan UMKM Kota
Surabaya. Pemerintah sangat memiliki peranan penting untuk membantu kesuksesan UMKM
Kota Surabaya.
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