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1.PENDAHULUAN 

 

1.1 LatarBelakang 

Indonesia 

sebagainegaraagrarispertanianmemegangperananpentingdalampenopangperekonomia

n, identitasbangsadan status sosial.Sektorpertanianitusendiriterbagidalambeberapa 

unit usahasalahsatudiantaranyaadalahpengolahanhasilpertanian, yang 

memilikikarakteristikdimanaterdapatperubahanbentukdanhargajualnya pun 

biasanyaberbedadenganproduk yang belumdiolah. 

Masalahpenyediaan modal dansulitnyaakseskeperbankanumumadalahkendala 

yang seringdilontarkanolehparapetani, baikpetanitradisional, 

pedagangmaupunpengumpulhinggaindustrirumahtangga yang 

berbasispertanian.Kreditsektorpertaniantermasukkreditproduktif yang 

menghasilkanbarangberupabahanmakananutamarakyat Indonesia. 

Membicarakankreditsektorpertaniantidakakanterlepasdaripolatatahiduppertanian 

yang selaluterkaitdengankeadaanalam, luastanahgarapan, polatanam, danmusim 

(Darmawanto, 2008). 

Padadasarnyapemberiankredituntukmeningkatkanproduksidenganmengutamak

anpengusahalemahataupetani, 

adanyameningkatnyaproduksidiharapkanterjadipeningkatanpendapatanpetani.Menur

utpenelitiansebelumnya, 

dikatakanbahwapemberiankreditsecarakelompokakanmenghasilkanbebanbagipeneri

makreditlebihringan, sekaligusresikopengembalianjugasemakinkecil. 

Artinyabesarnyapengembalian, 

bebanbungadancicilanpokokdapatdikembalikanlebihtepatdibandingkandengankredit 

yang disalurkansecaraindividu (Yenny, 2007). 

Program pinjamanpelayanankelompok (PPPK) merupakankredit modal kerja 

yang dikeluarkanoleh Bank SahabatPurbaDanartadengan program 

mingguan.Dimanakredit modal 

kerjainilebihdiperuntukkanbagiusahakecilataukelompokwanita yang memilikiusaha. 

PPPK memilikikelebihan, yaitu proses yang mudah, cepat, danbunga 2,5 % per bulan 

yang ringankarenaangsuranmingguan, sertajugaadamaintenance nasabah. 
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Untukmemperlancaroperasinya, bank mendirikancabangdidaerah-

daerahdengantujuanmemberikanpelayananjasa bank 

kepadamasyarakatterutamapadagolonganekonomilemah.Denganadanyapemberiankre

dittersebutdapatmenguntungkansemuapihakdiantaranyapemerintahyaitutercapainyasa

lahsatutujuanpembangunannasionaldalambentukkesejahteraanumum.Bagi bank, 

akanmemperbesardanmemperluaspemberiankreditkhususnyakepadapetani. 

Bagimasyarakat, adanyacabang bank 

tersebutakanlebihmudahmendapatkanpelayanankredit. 

Berdasarkanlatarbelakang di atasdapatdilihatbahwausahatanimemerlukan 

modal dalammeningkatkanusahanya.Modal tersebutbisadidapatkanmelaluikreditdari 

bank.Olehsebabitu, penelitiinginmenelitiperanan dan dampakkredit di berbagai unit 

usahapertanian. 

 

1.2 TujuanKegiatanPenelititan 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui peranan pemberian PPPK dalam tiap-tiap usaha sektor 

pertanian (pengolahan hasil pertanian dan penjualan hasil pertanian) 

terhadap peningkatan pendapatan petani. 

2. Mengetahui faktor-faktor penyebab kelancaran mengangsur dalam 

pemberian PPPK. 

3. Mengetahui dampak dari pemberian PPPK. 

 

1.3 SignifikansiPenelitian 

Hasilpenelitianinidarisegiilmiahdiharapkandapatmemberikaninformasimengena

ipengaruhperkreditankelompokterhadapusahatani. 

Dari segipraktis, 

hasilpenelitianinidiharapkandapatmenjadipedomanataupertimbanganbagiparapetanid

alammengembangkanusahanyamelaluiperkreditan. 

Dari segipemerintah, diharapkan agar 

memberikanmekanismepermodalanataupembiayaan yang 

lebihlunakkepadaparapetanidalammenjalankanusahataninya. 

 

1.4 BatasanMasalah 

Masalah-masalah yang akan diteliti perlu dibatasi, antara lain: 
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Unit usaha pertanian adalah bagian dari usaha yang dilakukan dalam pertanian. 

Salah satunya adalah pengolahan hasil pertanian, yaitu suatu kegiatan merubah 

bahan pangan menjadi beraneka ragam bentuk, macam serta memperpanjang daya 

simpan dengan harapan memperoleh nilai tambah yang jauh lebih besar. Pengolahan 

hasil pertanian dalam penelitian ini adalah pengolahan buah waluh dan ketela yang 

dijadikan keripik, serta pengolahan makanan siap saji. Penjualan hasil pertanian 

adalah Jeruk Batu, Stroberi, Ubi-ubian (Ketela, Talas), Sayuran (Wortel, Brokoli, 

Labu siam, Bunga kol, Sawi sendok), kripik Waluh. 

Peranan pemberian program pinjaman pelayanan kelompok (PPPK) adalah 

sebagai fasilitas kredit mikro Bank Sahabat Purba Danarta yang diberikan secara 

individual melalui metode kelompok kepada masyarakat prasejahtera, khususnya 

kaum wanita yang telah memiliki usaha mikro untuk keperluan usahanya. Adapun 

peranannya adalah kredit, tabungan, pendampingan dan motivasi usaha. 

Kelancaran mengangsur adalah keberhasilan atau kelancaran petani dalam 

membayar angsuran kredit secara rutin. 

Faktor-faktor penyebab kelancaran mengangsur dalam hal ini adalah faktor 

internal (kesadaran dalam mengangsur, pinjaman lain, dan ketekunan), serta faktor 

dari eksternal (peraturan yang berlaku dari Bank Sahabat Purba Danarta).  

Dampakdaripemberian PPPK yang diamatiadalahkenaikan modal, pendapatan, 

peningkatanomsetdantarafhidupnasabahpadawaktusebelumdansetelahmendapatkanP

PPK . 

Kenaikan modalmerupakanperubahanaruskas yang dimilikiolehpartisipan. 

Peningkatan pendapatanpetani adalah meningkatnya keuntungan yang merupakan 

pengurangan dari pendapatan dikurangi biaya produksi yang berasal dari kegiatan 

usaha sektor pertanian setiap siklus usaha pertanian.  

Peningkatan omset adalah meningkatnya rata-rata jumlah penggunaan bahan baku 

untuk setiap kali periode usaha dan rata-rata jumlah barang yang dibeli untuk 

kemudian dijual kembali. 

Taraf hidup nasabah diantaranya kehidupan ekonomi, pendidikan anak, 

infrastruktur rumah dan tempat usaha, serta penambahan aset. 
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