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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Yeremia 29:11 

“Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-

Ku mengennai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai 

sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan 

kepadamu hari depan yang penuh harapan.” 

“Hidup kita dimasa depan merupakan hasil dari apa yang kita 

putuskan hari ini…” 

Jangan hanya melihat keterbatasanmu hari ini, tetapi lihatlah 

kedepan kepada apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. 

Janganlah hidup dengan ketakutan dan perasaan tidak 

berdaya.Hiduplah dengan percayadiri dan penuh keberanian karena 

iman percaya kita kepada Tuhan.” 

~ my plan for tomorrow~ 

Amsal 23:18 “Karena masa depan sungguh ada, 

dan harapanmu tidak akan hilang.” 
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Aku tahu bahwa 

Rancangan terbaik buat hidupku ada pada Tuhan, 

Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, 

pertolonganku datang dari Tuhan 

dan tujuan hidupku untuk kemuliaan Tuhan. 

Sebab itu aku tidak mau lagi berlari tanpa tujuan yang jelas, 

Sekarang aku mau berlari untuk meraih mahkota kehidupanku 

yang telah Tuhan siapkan bagi masa depan ku… 

Karena itu, KU PERSEMBAHKAN masa depanku sepenuhnya pada 

TUHAN YESUS KRISTUS, 

pemimpin hidupku… 

AMIN 

~ my plan for tomorrow~ 

Kupersembahakan pula kepada: 

Alm. Bapak ku tersayang Macarius Wijiono, pesan terakhirnya  

“Jadilah anak yang berguna bagi bangsa dan Negara” 

Mamak TercintaElisabeth Sri Wahyuni 

~ Mbak Yuni ~ Mas Tyok ~ Mas Agus ~ My Sister Erva ~ 

Yayasan Sinar Anugrah (YSA) 
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ANALISIS STRATEGI PEDAGANG KECIL DALAM 

MEMPERTAHANKAN USAHA 

(Studi Kasus Pedagang Sayur di Dusun Mengkelang) 

Abstraction 

Life of rural communities are still linked to poverty that is difficult to be 

solved. From the poor people who never stopped fighting to get out from the 

poverty that handcuff their lives. This research aims to review how the settled 

vegetable sellers in Dusun Mengkelang which is the poor people, struggling to 

develop their business that has not changed or even the involution has occurred 

over the years. This research used a qualitative method through in-depth 

interviews and observations. The result of this research indicates that the settled 

vegetable sellers keep trying to increase their revenues by increasing their sales, 

but there is an obstacle to raise their sales. It is about the newcomers of the 

vegetable sellers that go around selling their sale. It makes so many buyers turn 

to the itinerant vegetable seller because it is easier to reach and the vegetables 

still fresh, too. To face that case, the settled vegetable sellers use a survival 

strategy by providing loans to buyers who have not been able to pay, and they sell 

vegetables at low prices. So, they do not lose the customers.This strategy is used 

by the settled vegetable sellers to keep their livelihood going. So, they still have 

the revenues source and still able to fulfill the needs of their life. 

Keywords: Poverty, Involution of Business, Livelihood, Hold Out Strategy 
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PENDAHULUAN 

 

Kemiskinan merupakan masalah yang selalu hadir dalam masyarakat 

berkembang. Kemiskinan diartikan sebagai suatu kondisi kekurangan dan keadaan 

dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan mendasar dalam hidupnya 

(Armeliaet al, 2010). Kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat 

kompleks karena kemiskinan tidak hanya meliputi faktor ekonomi saja akan tetapi 

juga terkait dengan aspek budaya dan dan psikologi orang itu sendiri. 

Permasalahan yang terjadi pada kemiskinan sangat beragam dan dinamis. 

Sustainable livelihood merupakan salah satu cara pendekatan untuk dapat 

memahami kemiskinan. Dengan cara memahami kehidupan orang miskin dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya, dan usaha seperti apa yang dapat mereka lakukan 

untuk dapat membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka adalah 

cara dalam memahami kemiskinan itu sendiri (Chambers,1995). Bagi masyarakat 

pedesaan melakukan lebih dari satu pekerjaan merupakan suatu usaha bertahan 

untuk mereka dapat memenuhi kebutuhan. Melakukan lebih dari satu kegiatan 

usaha dalam upanya memenuhi kebutuhan hiduo disebut dengan strategi nafkah 

ganda (Sajogyo, (1998) dalam Widiyanto, et al (2010). Banyak cara yang dapat 

dilakukan oleh rumah tanga miskin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Dengan melakukan pemberdayaan keterampilan setiap orang sehingga rumah 

tangga miskin mampu berpenghasilan dengan usaha yang mereka miliki, dengan 

bantuan dari berbagai lembaga permodalan dan bimbingan usaha diharapkan 

rumah tangga miskin mampu mengangkat bahkan keluar dari kemiskinan. Upaya-
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upaya yang dilakukan oleh rumah tangga miskin dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya tidak hanya sebagai strategi bertahan hidup saja namun juga untuk 

meningkatkan kesejahteraan hidup rumah tangga mereka. 

Bagi pedagang kecil sektor informal, seperti pedagang sayuran di Dusun 

Mengkelang.Berdagang sayuran merupakan suatu upaya mereka untuk mendapat 

penghasil utama guna memenuhi kebutuhan mereka. Sebagai pedagang kecil 

bukan berarti mereka tidak diperhadapakan dengan banyak tantangan dalam 

menjalankan usaha mereka, dengan mengelola struktur nafkah dan strategi 

bertahan yang mereka lakukan menjadi satu upaya pedagang sayur untuk 

mempertahan usaha yang mereka miliki untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal 

ini dilakukan untuk meminimalkan resiko yang timbul yang akan dialami 

pedagang sayur dalam menghadapi kehadiran pedagang sayur lainnya. 

Berdasarkan dari cara pedagang sayur melakukan strategi bertahan tersebut, maka 

akan mempermudah mengidentifikasi dan menerapkan cara mengangkat para 

pedagang sayur untuk tetap dapat mempertahankan usaha dan bahkan untuk 

mengangkat kesejahteraan hidup para pedagang sayur di Dusun Mengkelang yang 

dapat dilakukan untuk membantu pedagang sayur keluar dari kondisi mereka saat 

ini. 

Di Dusun Mengkelang terdapat dua pedagang sayur yang sudah mulai 

berjualan sejak 1970-an, yang seharusnya mereka sudah mampu menguasai pasar 

di Dusun Mengkelang, dan mampu meningkatkan kesejahteraan hidup mereka 

karena hanya mereka yang berdagang sayuran di Dusun Mengkelang selama ini. 

Namun pada kenyataannya justru masalah yang mereka hadapi semakin rumit. 
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Pada awal pedagang sayur di Dusun Mengkelang memulai usahanya, 

struktur pasar yang terjadi adalah pasar oligopoli, yaitu hanya terdapat beberapa 

penjual, atau dua penjual yang memproduksi atau menjual barang yang sejenis, 

(Case&fair, 2007. Dalam Winda, et al (2013),  karena memang hanya ada dua 

pedagang sayur yang ada di Dusun mengkelang. Namun seiring berajalannya 

waktu, pada tahun 2006 muncul banyak pedagang sayuran keliling atau ojek sayur 

yang mulai memasuki kawasan Dusun Mengkelang. Sehingga struktur pasar 

dalam penelitian ini adalah Monopolistik Competition. Dimana terdiri dari banyak 

pedagang dan pembeli, barang yang diperjual belikan merupakan barang yang 

bersifat diferensiasi produk, yaitu barang memiliki kemiripan, hambatan masuk 

pasarnya rendah. Sehingga pedagang dapatmelakukan strategi harga dan strategi 

produk yang diperjual-belikan (Dien, 2013). Meskipun terjadi perbedaan waktu 

berdagang antara pedagang sayur menetap dengan pedagang sayur keliling, 

namun kehadiran pedagang sayur keliling perlu diwaspadai oleh pedagang sayur 

yang menetap. Pertanyaannya, bagaimana para pedagang sayur ini 

mempertahankan usaha yang mereka miliki? Penelitian ini bertujuan untuk 

mengulas sampai sejauh mana para pedagang sayur di Dusun Mengkelang mampu 

berjuang untuk mempertahankan usaha mereka. 
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REVIEW LITERATUR 

 

Dalam memahami keadaan masyarakat miskin, dengan pendekatan livelihood, 

Muhammad Yunus memberikan suatu pembelajaran mengenai pengentasan 

kemiskinan melalui kredit mikro oleh penduduk miskin yang ingin mempunyai 

usaha mandiri. Usahanya berhasil mengangkat perekonomian Bangladesh. 

Grameen Bank dalam memberikan kredit mikro tidak memandang ideologi, 

ekonomi, hukum maupun politik. Grameen Bank hanya berfokus pada satu hal 

yaitu kemiskinan, yang pada saat itu sangat perlu penanganan. 

Satu alasan yang menjadi fokus usaha kecil di pedesaan yaitu mata 

pencaharian (livelihood). Dimana tujuan utama mereka mendirikan usaha kecil 

bukanlah untuk mengembangkan atau menjadi suatu usaha yang besar, namun 

tujuan utama mereka adalah dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk 

mencari nafkah, dan sebagai kesempatan kerja bagi mereka, atau usaha kecil 

seperti ini berdasarkan perkembangan disebut dengan UKM Livelihood Activities. 

Konsep dari livelihood sendiri menurut Ellis, (2000, dalam Slamet, (2011)), 

merupakan sebuah mata pencaharian yang meliputi pendapatan yang bersifat tunai 

maupun barang, lembaga sosial, relasi gender, hak-hak kepemilikan yang 

diperlukan seseorang untuk dapat mendukung dan menjamin kelangsungan hidup. 

Pendekatan livelihood, atau pedekatan nafkah berkelanjutan ini dijelaskan sebagai 

suatu usaha berkelanjutan untuk mencapai pemenuhan kebutuhan sosial, ekonomi, 

dan ekologis secara adil dan seimbang. Dengan modal-modal yang ada dalam tata 
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nafkah diharapkan mampu mencapai derajat kesejahteraan hidup seseorang, Ellis, 

(dalam Slamet, 2011). 

Dalam menjalankan usaha, ada tiga kemungkinan yang akan terjadi yaitu: 

keberhasilan, kegagalan, atau stagnan. Keberhasilan dan kegagalan suatu usaha 

dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kegagalan yang dialami oleh usaha kecil 

biasanya dipengaruhi oleh faktor Internal dan Eksternal dari usaha itu sendiri. 

Penelitian yang dilakukan Christa, et al (2013), membahas mengenai hambatan-

hambatan usaha kecil yang sulit berkembang. Hambatan tersebut meliputi faktor 

internal: 1) Kemampuan manajerial termasuk skill pengusaha itu sendiri, dan 

pengalaman usaha; 2) Lokasi tempat usaha dan kemampuan pengusaha dalam 

membangun jaringan terhadap lingkungan. Faktor  eksternal, meliputi : 1) 

Finansial, ini termasuk akses permodalan, suku bunga, dan bantuan pemerintah; 

2) Ekonomi dan Teknologi, termasuk ketidak stabilan harga, daya beli masyarakat 

sekitar, dan alat produksi; 3) Kejahatan dan korupsi, membahas mengenai 

pengutan liar, suap untuk kelancaran usaha; 4) Infrastruktur, tingginya biaya 

listrik dan air, kondisi jalan dan jangkauan kepedalaman; 5) Kompetisi atau 

persaingan, mudah masuknya pengusaha baru dengan jenis usaha yang sama tau 

sebagai pengedia barang pengganti; 6) Tenaga kerja, sulit mendapatkan pekerja 

ahli, upah tinggi, loyalitas dan produktivitas karyawan rendah. 

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Hendry, et al (2008), dalam 

penelitiannya terhadap UMKM di Pancoran Mas, Hendry, et al menemukan ada 

empat hambatan mengapa UMKM disana sulit berkembang, yaitu: 1) Hambatan 

Permodalan, karena adanya birokrasi yang terlalu sulit membuat pelaku usaha 
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kesulitan untuk dapat memperoleh pinjaman permodalan; 2) Hambatan Produksi, ini 

karena adanya ketidaksiplinan karyawan dan juga sulitnya inovasi produk baru untuk 

bisa masuk dan bersaing dipasar; 3) Hambatan Pemasaran, hal ini karena lokasi yang 

kurang strategis, kurangnya promosi dan munculnya pesaing; 4) Hambatan 

Manajemen, hal ini karena dalam UMKM masih menggunakan prinsip kekeluargaan 

dalam mengelola usaha sehingga memungkinkan satu orang memegang banyak 

tanggung jawab karena tidak ada pembagian tugas secara jelas. 

Dalam penelitiann Hendry, et al(2008) ia juga menemukan bahwa banyak 

UMKM di Pancoran Mas yang tidak ingin mengembangkan usaha yang mereka 

miliki, hal ini karena para pemilik UMKM merasa dengan apa yang sudah mereka 

dapatkan itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, sehingga 

banyak UMKM disana mengalami kemandegan atau stagnan. Seperti yang terjadi 

pada pertanian masyarakat jawa, oleh Geerzt (1963) dalam bukunya berjudul 

Agricultural Involution: The Process of Ecological Change in Indonesia. Disana 

menjelaskan keterkaitan kemiskinan dengan pertanian di Jawa, dimana kehidupan 

sosial orang Jawa secara umum harus terus bertahan menghadapi realita bahwa 

jumlah penduduk akan terus meningkat. Dalam keadaan mapan jika mereka tidak 

mampu bertahan dan menstabilkan dirinya maka akan mengalami penurunan ke 

dalam, ini di sebut involusi atau bisa juga mengalami kemandegan disebut 

stagnan.  

Teori Involusi pertanian yang dibangun oleh Geertz (1963, dalam Pormes 

2009) menjelaskan kerumitan dan kemandegan yang terjadi pada sektor pertanian. 

Lahan persawahan yang dimiliki petani akan maksimal ketika ditambah dengan 
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tenaga kerja dan sarana produksi. Dalam keadaan ini jika dikurangi justru semakin 

merugi, namun kemajuan yang dialami juga bersifat semu dan dalam jangka 

panjang akan mengalami kemerosotan karna lahan yang digunakan tetap namun 

tenaga yang ada terus ditambahkan sehingga terjadi Involusi yang pada akhirnya 

akan stagnan.  

Penelitian selanjutnya oleh Ludwina Pormez (2009) dalam penelitiannya 

berjudul Involusi Usaha Ikan Asar, ia menemukan salah satu sumber utama 

megapa para pedagang ikan asar ini mengalami involusi dan tidak dapat keluar 

dari kemiskinan karena pola konsumsi para pedagang yang terlalu konsumtif. 

Pormez mengatakan kemerosotan yang terjadi pada pengusaha Ikan Asar selain 

karena pola konsumsi yang menjadi faktor utama namun ada juga budaya yang 

ikut berperan didalamnya membuat mereka tidak mampu berkembang justru 

semakin merosot dalam kegagalan. 

Involusi merupakan sebuah proses perubahan yang terlihat berubah tetapi 

sebenarnya tidak berubah. Memang jika dilihat secara sepintas terlihat adanya 

perubahan, namun jika dilihat secara lebih mendalam maka sebenarnya memang 

tidak ada yang berubah. Berbeda dengan revolusi dan evolusi, jika revolusi adalah 

perubahan dengan proses yang sangat cepat sedangkan evolusi perubahan yang 

terjadi secara lambat. 

Dari beberapa studi literature diatas, penulis bermaksud untuk melakukan 

penelitian terhadap warga miskin yang mempunyai usaha yang sudah berusaha 

sejak tahun 1975-1980-an namun tidak mengalami perkembangan.Dengan jangka 
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waktu yang cukup lama seharusnya usaha yang mereka tekuni bisa tumbuh 

menjadi lebih baik.Peluang mereka sangat besar untuk bisa berkembang dengan 

target dagangan mereka terdiri dari 4 RT dengan jumlah kk rata-rata 40-50 KK di 

setiap RTnya. Dalam pembahasan akan dibahas lebih lanjut mengapa mereka 

tidak mampu berkembang. 
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METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif untuk 

menjelaskan dan mengulas pengalaman informan mengenai hambatan usaha yang 

mereka alami sehingga usaha mereka sulit berkembang. Dalam wawancara 

mendalam dengan dibantu beberapa pertanyaan kunci untuk mendapatkan 

informasi yang akurat dari informan dan selanjutnya akan mengalir sesuai dengan 

arah pembicaraan informan dalam menceritakan pengalaman usaha mereka 

sehingga informasi tambahan yang mereka sampaikan sangat berguna dalam 

menambah hasil temuan lapangan. 

Untuk mengetahui secara lebih mendalam strategi bertahan seperti apa 

yang dilakukan oleh pedagang sayur ini, penulis tidak hanya melakukan 

wawancara saja kepada informan, tetapi juga melakukan pengamatan setiap hari 

pada aktivitas informan, mengamati kebiasaan pelanggan dari informan, sehingga 

dari hasil pengamatan tersebut dapat dilihat fakta dan kebenaran dari hasil 

wawancara dengan aktivitas informan sesungguhnya.Pengamatan dilakukan 

bertujuan juga untuk mendapat data fenomena sosial yang bersifat kejadian dan 

kegiatan dari informan. 

Karena objek penelitian  merupakan tetangga dari peneliti, sehingga proses 

penelitian dan pengamatan lebih mudah untuk dilakukan. Peneliti melakukan 

pendekatan kepada informan dengan cara mengunjungi tempat usaha informan 

dan ikut dalam kegiatan ekonomi informan, sambil bertanya-tanya seputar usaha 

peneliti bisa menggali lebih banyak informasi. Cara ini dilakukan agar informan 
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tanpa sungkan membanggikan pengalaman yang pernah informan alami. 

Penelitian ini dilakukan di Dusun Mengkelang, Desa Asinan, Kecamatan Bawen 

Kabupaten Semarang.Objek dalam penelitian ini adalah pedagang sayur di Dusun 

Mengkelang yang mempunyai peluang besar menguasai pasar, menjadi dua 

pedagang yang dapat memenuhi kebutuhan 4 RT yang ada di Dusun 

Mengkelang.Karena tempat tinggal informan letaknya 100 m dari rumah peneliti, 

sehingga mempermudah peneliti dalam pencarian data. 
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TEMUAN LAPANGAN 

 

Sebagian besar penduduk di Dusun Mengkelang adalah buruh tani, buruh 

perkebunan, buruh pabrik, pembantu rumah tangga, yang rata-rata pendapatan 

perharinya Rp.20.000-Rp.30.000, dan banyak ibu rumah tangga yang tidak 

produktif atau penganguran. Untuk penduduk yang mempunyai pekerjaan tetap 

hanya sebagian kecil saja, misalnya: Guru, Polisi, Staff Administrasi, yang 

pendapatannya lebih dari UMR. Ini menunjukan bahwa kehidupan masyarakat di 

Dusun Mengkelang masih erat dengan kemiskinan. Tidak jarang juga hal ini 

mendorong Ibu – Ibu di Dusun Mengkelang untuk bisa menghasilkan sesuatu 

yang bernilai jual, sehingga waktu-waktu senggang yang mereka miliki tidak 

berlalu begitu saja tanpa hasil.Beberapa diantaranya memilih untuk membuka 

usaha kecil-kecilan. Setiap usaha tidak selalu berjalan mulus tanpa 

hambatan.Begitu banyak hambatan bagi para pelaku usaha kecil untuk bisa 

mengembangakan usaha yang dimilikinya. Hambatan yang sering terjadi adalah 

keterbatasan permodalan membuat masyarakat mengalami kesulitan dalam 

menjalankan usaha, keterbatasan skill SDM, Teknologi, Informasi, pemasaran, 

dan lain sebagainya, Christa, et al (2013), Hendry, et al (2008). 

Di Dusun Mengkelang, bagi pedagang sayur permodalan menjadi masalah 

utama yang sulit untuk mereka hadapi. Ibu Marsini pada saat memulai awal 

usahanya, mendapatkan modal dari suaminya yang bekerja sebagai buruh 

bangunan, dan tukang kayu. Karena kebutuhan setiap hari bertambah dan 

keuntungan dari berdagang tidak mencukupi untuk kebutuhan oleh sebab itu Ibu 
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Marsini harus meminjam uang untuk tambahan modal usahanya dan untuk 

memenuhi kebutuhan seharii-harinya. Ibu Marsini sampai saat ini hanya bisa 

meminjam pada renternir atau biasa disebut Bank Titil. Ini Ibu Marsini lakukan 

karena hanya Bank Titil ini yang mau mendatangi kerumah, sehingga Ibu Marsini 

tidak perlu repot pergi ke Bank Umum jika harus menyetorkan cicilan pinjaman. 

Bukan tanpa alasan Ibu Marsini memilih meminjam di Bank Titil, sebelumnya Ibu 

Marsini selalu meminjam di BRI namun karena faktor usia sehingga Ibu Marsini 

sekarang tidak lagi masuk dalam kategori peminjam dan sekarang sudah tidak lagi 

bisa meminjam lagi di Bank BRI. Karena tidak mempunyai pilihan lain dan usaha 

tetap harus berjalan sehingga Ibu Marsini harus meminjam pada Bank Titil. Ibu 

Marsini sangat menyadari bahwa meminjam di Bank Titil sangat besar bunganya 

jika dibandingkan dengan meminjam di Bank Umum. Karna jika meminjam di 

Bank Titil, Ibu Marsini harus menanggung beban bunga sebesar 20% per tiga 

bulan, angka tersebut lebih besar dibanding dengan 19,25% per tahun jika 

meminjam di Bank Umum. 

Bagi Ibu Mujiem (60) ia lebih memilih menabung dari hasil dagangannya 

pada komoditi seperti cengkeh dan kopi. Ibu Mujiem tidak mau terbeban dengan 

pinjaman modal usaha oleh Bank atau lembaga keuangan lain, jika Ibu Mujiem 

membutuhkan modal usaha tambahan maka Ibu Mujiem lebih memilih meminjam 

pada keluarganya. Selain karena tidak perlu memikirkan beban bunga yang harus 

dikembalikan, juga karena tidak adanya batasan waktu yang ditentukan jika 

meminjam pada keluarga.Jika memang keluarga sedang tidak bisa memberikan 



13 
 

pinjaman, Ibu Mujiem lebih baik mengatur keuangan dengan lebih baik terlebih 

dahulu dari pada harus mempunyai hutang kepada pihak Bank. 

Ibu Marsini mengatakan bahwa bantuan berupa pinjaman usaha yang 

diberikan pemerintah sangat dirasakan manfaatnya, melalui PNPM Ibu Marsini 

bisa menambah modal dan memanfaatkannya untuk keperluan meningkatkan 

usaha yang dijalaninya. Dengan bunga yang tidak terlalu memberatkan sebesar 

20%. Ibu Marsini beberapa kali mengajukan bantuan PNPM ini, karna Ibu 

Marsini merasa bunga yang dibebankan tidak terlalu memberatkan. Hanya saja 

terkadang Ibu Marsini enggan untuk kembali mengajukan, bergabung dan 

meminjam melalui bantuan pemerintah PNPM ini, karena Ibu marsini malas 

untuk mau memenuhi syarat-syarat administrasi yang ada. Padahal syarat-syarat 

yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha mikro tidaklah sulit, hanya perlu 

mengumpulkan  photocopy KTP, photocopy KK, perlu Interview seputar usaha 

yang dilakukan, dan ada syarat khusus pinjaman yaitu untuk pinjaman usaha, 

bukan untuk pinjaman yang lain seperti untuk kebutuhan sehari-hari atau menutup 

hutang ditempat lain. Sebenarnya ini tidak serumit yang Ibu Marsini banyangkan, 

namun karena Ibu Marsini membandingkannya dengan syarat yang diajukan Bank 

Titil yang hanya membutuhkan photocopy KTP saja cukup tanpa ada syarat 

khusus yang harus dipenuhi membuat Ibu Marsini lebih memilih meminjal pada 

Bank Titil. 

Ibu Marsini dan Ibu Mujiem termasuk anggota arisan RT dan RW.Dari 

arisan ini Ibu Marsini dan Ibu Mujiem sering melakukan pinjaman, dan 

menabung.Dalam hal bunga pinjaman, di arisan tidak memberatkan, karena hanya 
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memberikan beban bunga sebesar 10% saja. Kelemahan dari pinjaman arisan ini 

adalah batas pinjaman yang dapat diberikan, dan jatuh tempo waktu yang 

ditentukan hanya 3 bulan saja. Ibu Marsini seringkali melakukan pinjaman dalam 

jumlah besar, sehingga ia hanya bisa meminjam di Bank Titil ataupun melalui 

program PNPM dan pinjaman pada arisan bagi Ibu Marsini dan Ibu Mujiem hanya 

sebagai formalitas saja dan hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi saja. 

Ketentuan lain dari arisan yang terkadang memberatkan para peminjam yaitu 

diadakannya perhitungan ulang bunga pinjaman pada sisa pinjaman yang belum 

dapat dibayarkan dalam jangka waktu 3 bulan. Ini mengakibatkan hutang semakin 

bertambah jika dalam jangka panjang tidak mampu melunasi.  

Ibu Marsini, saat ini ia memiliki hutang dibeberapa tempat yaitu PNPM 

sebesar Rp 4.000.000, dan di Bank Titil sebesar Rp. 300.000 dan di arisan 

berhutang Rp 1.500.000,-. Seperti tabel dibawah ini. 

 

Sumber 

Pinjaman 

Besar 

Pinjaman 

Presentase 

Bunga 
Besar Bunga 

Cicilan Per 

Bulan 

PNPM Rp. 4.000.000 20 % / tahun Rp. 800.000 Rp. 400.000 

Bank Titil Rp.    300.000 20 % / 3 bulan Rp.   60.000 Rp. 120.000 

Arisan Rp. 1.500.000 10% / 3 bukan Rp. 150.000 Rp. 550.000 

Total Rp. 5.800.000  Rp. 1.010.000 Rp. 1.070.000 

 

Dari table diatas dapat lihat bahwa cicilan perbulan yang harus Ibu Marsini 

sediakan adalah sebesar Rp. 1.070.00, sehingga pendapatan minimal yang harus 

Ibu Marsini peroleh adalah sebesar cicilan tersebut agar Ibu Marsini tetap bisa 

membayar pinjaman.  

Tabel 4.1 Tabel Pinjaman Usaha olehIbu Marsini 

Sumber: Diolah dari data primer 
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Berikut ini adalah tabel pendapatan dan pengeluaran operasional Ibu 

Marsini. 

 

PENDAPATAN PENGELUARAN 
Laba 

Bersih 

Rp. 60.000 x 24 hari Rp.1.440.000 Cicilan Pinjaman  

Kiriman dari anak Rp.   300.000 - PNPM Rp. 400.000 

 

- Bank Titil Rp. 120.000 

- Arisan Rp. 550.000 

Kerugian usaha: 

- Sayuran 

Busuk 

Rp.   15.000 

- Kerugian 

Utang 

Rp.     5.000 

Total Pendapatan Rp. 1.740.000 Total Pengeluaran Rp. 1.090.000 Rp. 650.000 

 

Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa pengeluaran untuk membayar 

cicilan pinjaman perbulannya lebih besar dari pada pendapatan bersih yang 

diterima tiap bulannya.Hanya 37% dari pendapatan utuhnya selama sebulan itulah 

yang digunakan Ibu Marsini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.Mulai dari 

pembayaran listrik, air, kebutuhan makanan dan minuman, alat mandi, dan sosial 

(sumbangan). 

Ibu Marsini dan Ibu Mujiem saat sudah tidak mempunyai tanggungan 

keluarga karena semua anaknya sudah menikah dan bekerja, namun perannya 

sebagai seorang nenek tidak dapat terhindarkan, mereka sering menyisihkan 

pendapatannya untuk diberikan kepada cucu dan buyutnya. Ibu Marsini 

mempunyai banyak cucu dan buyut yang tinggal dekat dengan rumahnya, Ibu 

Marsini minimal 1 bulan sekali memberikan uang saku kepada cucu dan buyutnya 

masing-masing sebesar Rp.10.000,-. Terkadang lebih dari sekedar uang jajan, 

seringkali Ibu Marsini membeli jajanan pasar yang dijual diwarungnya namun 

Tabel 4.2  Pendapatan dan Pengeluaran Operasional Ibu Marsini 

Sumber: Diolah dari data primer 
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justru diberikan kepada cucu atau buyutnya sebagian. Sedangkan Ibu Mujiem 

mempunyai 2 orang cucu, tidak hanya uang jajan atau makanan dari warungnya 

yang diberikan kepada cucunya, namun kadang Ibu Mujiem juga menambahkan 

uang kepada cucunya supaya digunakan untuk menabung atau membayar sekolah. 

Melihat peluang pasar yang begitu besar di Dusun Mengkelang, saat ini a 

tumbuh 2 pedagang sayuran keliling yang berasal dari Dusun Mengkelang sendiri 

dan terdapat 6 pedagang sayur yang setiap harinya berdagang juga di Dusun 

Mengkelang yang berasal dari luar daerah. Karena banyaknya pedagang sayur 

keliling yang datang menggunakan metode penjualannya yaitu metode jemput 

bola, mereka akan lebih efisien disbanding dengan menunggu pembeli. Bagi 

pedagang sayuran keliling (menganut metode jemput bola), mereka akan menjual 

dagangannya mulai dari pagi-pagi buta. Dengan target konsumen mereka adalah 

orang-orang yang berpendapatan tinggi, seperti Guru, Polisi, dan Staff 

Administrasi, sehingga budgetyang dimiliki itu lebih tinggi dibanding dengan 

mereka yang bekerja sebagai buruh. Para pedagang pendatang ini rata-rata adalah 

seorang laki-laki yang masih muda, dengan menggunakan sepeda motor maupun 

mobil, mereka secara bergantian masuk kawasan Dusun Mengkelang, dari bagian 

Dusun paling depan hingga hingga sampai pada Dusun yang paling ujung. 

Dengan kualitas sayuran yang mereka bawa adalah kualitas terbaik karena masih 

segar dan belum lalu. Jika para pedagang dari Dusun Mengkelang membuka 

usahanya pada pukul 10.00 WIB maka 6 pedagang pendatang berjualan di Dusun 

Mengkelang sekitar pukul 06:00 – 09:00 WIB. Sehingga ketika pedagang lokal 
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membuka warungnya maka mereka kehabisan pembeli, karena sebagian besar 

masyarakat sudah berbelanja kepada para pedagang sayuran pendatang. 

Kehadiran pedagang sayuran pendatang ini juga membuat resah para 

pedagang sayur menetap. Mereka mengeluhkan banyak dagangan mereka yang 

tidak laku, atau tidak bisa habis terjual. Ini menyebabkan kerugian bagi pedagang 

menetap, mereka harus menurunkan harga sampai serendah mungkin sampai 

mendekati harga beli di pasar, misalnya racikan sayur sop membeli dengan harga 

900, dan dijual dengan harga 1250, namun karena hamper busuk mereka 

menjualnya dengan harga 1000 saja. Hal ini dilakukan karena mereka tidak ingin 

sayuran yang mereka jual busuk dan tidak laku dijual. Keadaan ini membuat para 

pedagang sayuran lokal tidak bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar saat 

sayuran masih segar, yang nantinya ini akan mempengaruhi putaran modal. Jika 

terlalu banyak sayuran yang tidak habis terjual maka itulah laba yang mereka 

peroleh dimana hasil penjualan dagangan yang ada akan dibelanjakan seluruhnya 

untuk membeli sayuran kembali. Bahkan jika memang sangat membutuhkan uang 

untuk keperluan rumah tangga jika mereka tidak bisa mengambil laba dari usaha 

mereka maka mereka akan mengajukan pinjaman, tidak lagi untuk pinjaman 

modal tetapi untuk pinjaman konsumsi. 

Analisis 
 

Pedagang sayur di Dusun Mengkelang merupakan gambaran kehidupan 

pedagang yang tidak pernah berkembang dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut 

dapat di lihat dari perjalanan usaha mereka yang sudah berjalan sejak tahun 1970. 
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Pada kenyataannya kehidupan keluarga pedagang sayur di Dusun Mengkelang ini 

tetap dalam kondisi yang masih kekurangan. 

Kebutuhan pangan tidak dapat dipungkiri, semua  orang perlu memenuhi 

kebutuhan jasmani mereka dengan mengkonsumsi makanan, baik beras, sayur 

mayur, lauk pauk dan sebagainya. Dengan kata  lain semua masyarakat Dusun 

Mengkelang membutuhkan distributor sayur mayur dan lauk pauk sebagai tempat 

mereka memenuhi kebutuhan jasmani mereka. Dusun Mengkelang sendiri 

merupakan sebuah Dusun yang memiliki banyak penduduk. Terdiri dari 3 RT 

yaitu RT.16, RT.17, dan RT,18. Walaupun hanya sebuah dusun, penduduk di 

Dusun Mengkelang mencapai jumlah KK sebanyak 160. Pada Tahun 2013 terjadi 

pemekaran di RT.17 yaitu menjadi dua bagian yaitu RT.17a dan RT.17b. hal ini 

dikarenakan terlalu banyaknya KK di RT tersebut yaitu mencapai 80 KK sehingga 

perlu dibagi dua sehingga masing-masing RT terdiri dari 40 KK. 

Involusi Usaha 

 

Melihat peluang yang ada, jika jumlah penduduk Dusun Mengkelang 

dibanding dengan pedagang sayur yang ada yaitu yang hanya 2 orang, seharusnya 

kedua pedagang ini mempunyai peluang yang sangat besar untuk mempunyai 

usaha yang lebih besar dari apa yang mereka miliki saat ini. Para pedagang 

menjadikan ini sebagai peluang untuk tetap optimis akan usaha mereka, karena 

sayuran merupakan kebutuhan pokok yang mutlak dipenuhi sehingga semua 

warga pasti membutuhkan. Dengan kondisi pasar yang demikian dan waktu yang 

sudah mereka lewati, seharusnya para pedagang sayur mampu mengembangkan 
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usaha yang mereka miliki. Namun pada kenyataannya usaha mereka tidak pernah 

mengalami perkembangan terutama dari segi produk dan kapasitas dagang yang 

mampu mereka sediakan. Banyak kendala yang dihadapi oleh para pedagang 

sayur di Dusun Mengkelang ini, akses modal adalah salah satu kendala yang 

terjadi. Karena sebuah usaha terus mengalami keadaan dimana akan naik dan 

turun atau bahkan berhenti pada suatu titik. Kebutuhan modal tidak hanya 

digunakan untuk menambah kapasitas dagang, namun juga digunakan untuk 

menutup kerugian yang dialami oleh para pedagang sayur. Kebutuhan para 

pedagang dalam menutup beberapa kerugian dagang dengan melakukan pinjaman 

menjadi tidak dapat terhindarkan. Ini menjadi suatu siklus, dimana ketika sebuah 

usaha mengalami sebuah kerugian maka pedagang akan mencari pinjaman untuk 

terus menambah modal usaha. Kemudian laba usaha yang minimal harus kembali 

digunakan untuk membayarkan bunga pinjamannya. Ketika pinjaman lunas, 

mereka akan kembali meminjam dengan alasan untuk berjaga-jaga dalam 

menjalankan usaha. Sehingga keadaan ini tidak dapat dihentikan dan semakin 

menjadi kebiasaan bagi para pedagang. Pinjaman modal tidak lepas dari bunga 

pinjaman, besar bunga pinjaman juga menjadi sebuah kendala pedagang sulit 

untuk berkembang. Jika presentase bunga pinjaman modal terlalu besar, maka 

akan sangat memberatkan pedagang. 

Masalah lain yang terjadi adalah pengambilan uang usaha diluar laba 

usaha yang digunakan untuk keperluan pribadi, dengan jumlah yang terlalu besar 

juga akan dapat mengurangi modal usaha yang seharusnya dapat dimanfaatkan 

kembali. Secara tidak langsung walaupun dalam kehidupan rumah tangga 
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pedagang sayur tidak mempunyai tanggungan keluarga, namun dengan 

memberikan uang saku dan makanan kepada cucu dan buyut yang diambil dari 

dagangan, ini memberikan dampak pada pendapatan usaha. Tidak adanya pemisah 

antara uang usaha dengan uang pribadi juga menyebabkan kemungkinan bahwa 

uang untuk usaha juga akan dipakai dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. 

Keadaan yang dialami ini merupakan keadaan dimana sebuah usaha tidak 

mampu lagi untuk berkembang, dengan berbagai problematika yang terjadi untuk 

dapat mengembangkan usaha perlu usaha yang sangat ekstra. Dari keadaan ini 

penulis menemukan bahwa terjadi Involusi usaha pedagang sayur di Dusun 

Mengkelang. Involusi yang terjadi di Dusun Mengkelang bukanlah karena 

masalah-masalah yang seperti disebutkan sebagai faktor-fakor penghambat 

pengembangan usaha kecil, seperti permodalan, pemasaran, sulitnya bahan baku, 

dan keterbatasan teknologi. Dari hasil wawancara mereka mengatakan, alasan 

utama mengapa usaha mereka tidak berkembang karena adanya keterbatasan 

modal dan kurangnya bantuan dari pemerintah. Walaupun pedagang sayur 

mengaku kesulitan dalam mencari sumber permodalan yang benar-benar bisa 

diandalkan dalam menjalankan usaha mereka. Namun sebenarnya bukan hal 

tersebut yang menjadi hambatan dalam perkembangan usaha mereka, karena dari 

segi modal usaha dan bantuan pemerintah melalui program PNPM sudah sangat 

membantu dalam penyediaan modal bagi pedagang. Terdapat banyak sumber 

permodalan yang dapat digunakan oleh para pedagang untuk memaksimalkan 

usaha mereka, dari Lembaga Keuangan non-Bank yaitu Arisan, Bank Titil, serta 

terdapat pula bantuan tunai dari pemerintah yaitu PNPM. Bagi mereka yang 
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namanya modal adalah diberikan secara cuma-cuma dan tidak perlu melakukan 

pengembalian, jelasnya modal bagi mereka bukanlah pinjaman. Ini merupakan 

sebuah pemahaman yang salah oleh para pedagang mengenai sumber permodalan 

yang dimaksudkan. 

Mengapa pedagang sayur di Dusun Mengkelang tidak berkembang ini 

dikarenakan sejak tahun 2006 terdapat banyaknya pedagang sayur keliling yang 

datang dari luar daerah Dusun Mengkelang. Melihat dari waktu buka para 

pedagang sayuran tersebut mengidentifikasi bahwa pedagang sayuran keliling 

yang rata-rata adalah laki-laki, mereka mampu mendahului sayuran yang lebih 

bagus, lebih segar, lebih murah dan lebih pagi dibanding dengan pedagang 

sayuran yang hanya membuka warung dirumah dan rata-rata adalah seoarang 

wanita. Sehingga para pedagang yang belanja di pasar lebih siang juga akan 

mendapat sayuran yang sudah agak layu, dengan harga yang sama. Ini merupakan 

konsekuensi usaha yang harus ditanggung oleh para pedagang sayur yang hanya 

buka warungnya dirumah.Jangkauan lingkungan yang terbatas bagi wanita juga 

mempengaruhi berlangsungnya usaha, dimana pedagang sayur wanita tidak 

memungkinkan untuk belanja pada pukul 04:00 WIB seperti yang dilakukan para 

pedagang sayur pendatang yang semua adalah laki-laki, sehingga pedagang 

wanita hanya bisa berbelanja pada hari terang sekitar pukul 08:00 WIB. 

Keadaan seperti ini yang akan terus terjadi jika kehadiran pedagang 

sayuran pendatang tidak dibatasi. Selain munculnya pedagang sayur keliling, dari 

kualitas skill pedagang sayur menetap yang tidak bisa menyesuaikan dagangan 

yang mereka jual juga menjadi faktor utama para pedagang sayuran di Dusun 
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Mengkelang tidak dapat mengembangkan usaha yang mereka miliki dan sulit 

keluar dari kemiskinan yang mereka alami. 

Strategi Bertahan 
 

Pendapatan sebagai buruh tani, buruh perkebunan kopi, buruh pabrik, 

asisten rumah tangga sangat kecil nominalnya, hanya cukup untuk membeli 

makan hari itu saja. Seperti yang sudah dijelaskan mereka mempunyai pendapatan 

rata-rata perharinya Rp.20.000-Rp.30.000. Dengan kecilnya pendapatan dari 

pembeli, pedagang sayuran di Dusun Mengkelang sering memberikan hutang 

kepada pembeli dengan harapan para pedagang tidak kehilangan pelanggan. 

Berdasarkan dari hasil pengamatan, para pembeli yang berbelanja di pagi 

hari sekitar pukul 06:00 – 08:30 WIB adalah mereka baik ia sendiri atau 

suami/istrinya yang pada pekerjaannya mempunyai jabatan/posisi tertentu seperti 

guru, staf administrasi perusahaan tertentu, polisi, kontraktor sehingga dengan jam 

kerja mereka yang sekitar pukul 07:00-08:00 WIB harus sudah berangkat 

membuat mereka harus belanja dan masak pada pagi hari. Dalam kasus ini 

pedagang sayur keliling yang diuntungkan, dengan pendapaan pembeli yang lebih 

besar memungkin mereka untuk belanja dalam jumlah lebih banyak. Sedangkan 

untuk pedagang sayur yang menetap dan buka pukul 10:00 WIB  pelanggannya 

adalah seperti buruh tani dan buruh perkebunan kopi, yang berangkat pagi buta 

pulang siang, buruh pabrik yang berangkat malam pulang pagi menjelang siang. 

Sehingga dengan pendapatan pembeli yang lebih rendah dari orang-orang yang 

mempunyai jabatan/posisi memungkinkan mereka membeli dalam jumlah sedikit, 

bahkan kadang kali justru ada yang berhutang, dan dalam jangka panjang banyak 
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juga mereka yang berhutang tapi tidak membayar.Jumlah hutang itu pun tidak 

sedikit, ada juga yang sampai menginjak angka seratus ribu rupiah pun tidak 

dibayarkan. 

Kesempatan berkembang usaha pedagang sayur yang menetap menjadi 

lebih kecil karena adanya perbedaan pendapatan konsumen, time management 

berjualan, dan kehadiran pedagang sayur keliling. Dimana para pedagang sayur 

yang menetap pasarnya hanya masyarakat sekitar tempat usaha yang mayoritas 

menengah kebawah saja, yang dekat dengan kemiskinan sehingga pola 

konsumsinya masih rendah dalam pangan. Sedangkan pedagang sayur keliling 

berkesempatan berkembang yang lebih besar dengan target pasarnya tidak terbatas 

dengan satu desa saja namun dari banyak desa, baik dari kalangan menengah 

bawah sampai menengah atas pun bisa dijangkaunya yang pola konsumsi pangan 

masyarakatnya mencapai standar kesehatan yang diperlukan. 

Bagi pedagang menetap, konsumen mereka akan beranggapan bahwa 

berhutang dulu tidak masalah karena setiap hari juga bertemu, serta dengan 

tetangga sendiri. Namun sering kali konsumen yang berhutang ini melupakan 

kewajibannya begitu saja, sedangkan pedagang sendiri karena sudah lanjut usia ia 

kesulitan untuk mengingat siapa saja mempunyai hutang dan kalau pun ingat 

kadang mereka pekewuh untuk menagih hutang tersebut. Berbeda dengan 

pedagang sayur keliling, justru mereka tidak memberikan pinjaman/hutang pada 

konsumen.Karena konsumen berasal dari banyak daerah memungkinkan 

pedagang sayur kelilingpun lupa dengan hutang tersebut sehingga mereka tidak 

mau mengambil resiko dengan memberikan hutang. 



24 
 

Sebagai strategi bertahan para pedagang tetap dan akan selalu memberikan 

hutang kepada pelanggan yang membutuhkan, ini mereka lakukan agar sayuran 

yang mereka jual dapat habis. Dari pada harus busuk dan dibuang, pedagang 

memilih untuk menghutangkannya atau dijual dengan harga pada saat pedagang 

membelinya dipasar. 

Livelihood 
 

Bagi pedagang sayuran di Dusun Mengkelang, usaha yang mereka jalani 

merupakan suatu upaya untuk mendapat penghasilan utama sehingga dapat 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.Banyaknya hambatan 

usaha yang dialami pedagang sayur tidak membuat mereka berhenti 

mempertahankan usaha yang mereka jalani saat ini.Laba minimal yang mereka 

dapatkan harus dimanfaatkan dengan baik, sehingga dapat memenuhi kebutuhan 

hidup mereka dan memutar kembali laba tersebut untuk bisa mempertahankan 

usaha yang mereka jalani.Dengan modal rumah tempat pedagang tersebut tinggal 

mereka harus manfaatkan juga sebagai tempat untuk usaha, dengan modal yang 

mereka dapat dari keluarga mereka mencoba untuk tetap bertahan dan 

mengembangkan usaha mereka. 
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SIMPULAN 

 

Usaha yang dijalani oleh pedagang sayur di Dusun Mengkelang 

merupakan sebuah strategi bertahan hidup untuk memenuhi kebutuhan sehari-nya 

atau sebagai Sustainable livelihoodyaitu strategi bertahan hidup 

berkelanjutan.Berbagai upaya yang dilakukan untuk mempertahan usaha 

pedagang dengan dibantu adanya Lembaga Keuangan Mikro seperti Arisan dan 

Bank Titil, serta dibantu juga dengan keberadaan PNPM.Sumber permodalan 

yang paling mudah diakses dan paling memberatkan bunganya adalah dari Bank 

Titil. Disamping itu peran PNPM juga sangat membantu kegiatan usaha 

pedagang. 

Permodalan dalam mengembangkan sebuah usaha bukan lagi menjadi 

kendala atau penghambat bagi pedagang kecil di Dusun Mengkelang. Sudah 

terlalu banyak sumber permodalan yang dapat menjadi pilihan para pemilik usaha 

maupun bagi mereka yang sedang akan memulai usahanya. Alasan utama 

mengapa pedagang sayur di Dusun Mengkelang tidak dapat berkembang atau 

justru mengalami Involusi walaupun seharusnya pedagang sayur yang hanya ada 2 

orang didusun mengkelang ini dapat menguasai pasar dengan jumlah penduduk 

yang cukup banyak adalah kesulitannya pedagang sayur menetap untuk dapat 

menyesuaikan strategi dalam menghadapai kehadiran pedagang sayur keliling 

yang berdatangan dari luar daerah. Oleh sebab itu para pedagang sayur yang 

menetap mengalami kemandegan usaha atau stagnan dengan berbagai kerumitan 

masalah yang pedagang alami. 
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Dalam mengatasi masalah tersebut, para pedagang sayur yang menetap 

mempunyai strategi dalam mempertahankan usaha yang mereka jalani, yaitu; (1) 

para pedagang sayur menetap lebih memilih menjual dengan harga yang murah, 

mengambil laba minimal yang bisa mereka ambil.Sehingga keuntungan yang 

mereka peroleh juga minimal. (2) para pedagang sayur berani memberikan hutang 

kepada pelanggan mereka, sekalipun hal tersebut sangat besar kemungkinan untuk 

tidak dibayarkan namun hal ini dilakukan agar pedagang sayur yang menetap 

tidak kehilangan pelanggan mereka. (3) menyesuaikan dengan hasil penjualan hari 

kemarin untuk menentukan belanja hari ini sehingga apa yang tidak habis terjual 

dihari kemrin tidak dijual atau dikurangi kuantitas belanja untuk barang tersebut. 

Strategi bertahan ini dilakukan agar usaha yang mereka jalani tidak mengalami 

kebangkrutan, sehingga usaha yang mereka jalani sebagai strategi pemenuhan 

kebutuhan dapat tetap bertahan. 
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