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lsi Ringkasan 

RI/II/I/san masalah peuelitian yaitu: apakah penyaluran modal veil/lira efektif bagi peningkatan 
kinerja industri kecil dan menengah di Jawa Timur. 

Tujuan Penelitian yaitu Sesuai dengan rumusan masa/ah, maka tujuan penelitian ini ada/ah untuk 
mengetahui sejauh mana efektivitas penyaluran modal veil/lirada/am peningkatan kinerja industri 
kecil dan menengah di Jawa Timur. . 

Metodologi Penelitian : Penelitian dilakukan terhadap 10perusahaan pasangan usaha yang dipilih 
secara acak dari sejumlah perusahan pasangan usaha yang dimiliki P7: Sarana Jatim 
Ventura.Lokasi perusahaan yang diteliti meliputi Surabaya, Sidoarjo, Blitar, 
Mojokerto, Tuban, Gresik, Malang, Madiun, Pasuruan. 

Untuk menguji hipotesis, digunakan langkah-langkah sebagai berikut : Menghitung beda rasio 
likuiditas, profitabilitas dan solvabtlitas mastng-masing perusahaan satu tahun sebelum dan 
sesudah mendapat batuan modal ventura. Menjumlahkan seluruh selisih rasio yang sama. 
Menear! rata-rata beda rasio seluruh perusahaan sampel. Mencari standard diviasi, rata-rata beda 
rasio, setahun sebelum dan sesudah memperoleh bali/lion modal ventura. Melakukan uj! beda 
berpasangan, dengan tingkat signifikasi 10%. 

Hasil analisis menunjukkan telah terjadi penurunan yang berarti pada current ratio, return on 
eqllily, net profitmargin. dan debt ratio. Beberapa hal yang menjadi penyebabnya adalah tambahan 
modal yang sebagian besar digunakan untuk me/akukan investasi pada aktiva tetap, he/urn 
optimalnya penggunaan aktiva tetap baru, serta peningkatan biaya-biaya operasi disebabkan 
karena adanya komponen biaya yang dulunya tidak dianggap sebagai biaya seperti gaji untuk 
pemilik perusahaan. 

Saran yang diajukan adalah perlunya dikembangkan terus peran modal ventura dalam membantu 
pengusaha kecil dan menengah mengingat bantuan manajemen yang diberikan oleh modal ventura 
mampu mengubah pola manajemen yang diterapkan pengusaha kecil dan menengah menjadi 
semakin profesional. 
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