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ABSTRAK 

Wirausaha merupakan keahlian seseoreng menghadapi risiko di masa mendatang dan bertu mbuh unnik 
mendapatkan profit dengan menggu nakan seluruh surnber daya yang d imiliki, sehingga mengalami 
peni ngkatan terhedap usaha tersebur . Wirausaha lewat Usaha Kecil Mcncngah merupakan sa lah satu 
pemecahen bagi pemerintah unluk mengurangi kemiskinan dan pengangguron.Scbclum memulai bisnis, sa lah 
satu penanyaan yang paling seeing diajukan berbe gai pihak bila ingin berusaha , dan mana dana unruk 
memulai usaha. Modal Usaha dia rtikan sebagai dana yang digunakan untu k menjalankan usaha agar dapat 
berlang sung umurnya. Modal usaha da lam penelitian ini merupaken modal usaha unruk pertama kali 
membuka usah a. Pilihan dalam memilih modal usaha dari pihak ketiga, dapat bcrasal dari rerum regadaian. 
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dan Perba nkan. Penelitian ini benujuan unruk mcnganalisis pilihan 
modal dan pihak kenga kepada wirousaha di Indonesia, kelebihan dan kekurongan dari masing-masin g 
pilihan modal, dan pil ihan modal yang paling disuka i o leh wirausa ha di Indonesia. Penelitian ini 
menggunakln da ta sekunder, yaitu dokumcn-dokumen dari lembaga yang memberilcan banruan modal dan 
data yang diamb il se lama 2 pericde, yai tu dari tahun 2010 sampai dengan 2011. 
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PENDAIIULUAN 
Mcmulai wirausaha mcmang bukan hal yang mudah. Berbegai tantangan dan masalah 
pasti akan tcrus membayangi Anda ketika berniat mcngawalinya. "Sebaiknya, mulailah 
untuk berwirausaha dcngan bidang yang di kuasai. dcngan sumber daya yang ada di sckitar 
Anda," (Santi Mia Sipan, 2011). Terdapat tiga tanlangan besar dalam bcrwirausaha yaitu 
kurangnya pengetahuan, kcterbatasan dalam budaya, dan kurangnya akses ke layanan 
pinjaman. UMKM ini sangat berpotensi, Sclain itu Kelompok ini terbukti tahan tcrhadap 
berbaga i maeam goncangan krisi ekonomi karena suport dana yang ditakukan oleh 
pemednrah. Maka sudah menjadi keharusan pcnguatan kelompok usaha mikro, kecil dan 
menengah yang melibatkan banyak kclompok, karena tidak mudah goncang dalam krisis 
ekonomi UMKM pun menjadi pilihan antcmatif untuk mcmbuka usaha. Persoa lan lain 
yang mcnjadi perhatian agar UKM (Usaha Kccil Mcncgah) dapal berkembang dengan 
cepat, maka pcmbiayaannya harus dipikirkan oleh pengambil kcbijakan. UKM sudah 
sclayaknya mendapat dana mclalui pasar modal bukan hanya dan bank atau rentenir. 
Tcknik yang terbalk dalam mendapatkan dana adalah melalui pencrbitan obligasi secara 
bersama UKM. 

lSI 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tcntang Usaha Mikro. Kecil 

dan Mcnengah (UMKM) ada bcbcrapa kritcria yang dipergunakan untuk mendefinisikan 
Pcngcrtian dan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Mcncngah. 
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