
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Kecamatan Getasan berpenduduk 48.089 jiwa terletak diantara kota Salatiga dan  

kabupaten Magelang, serta berada di lereng Merbabu. Kecamatan Getasan terdapat 13 

desa, 10 desa diantaranya telah terdapat kelompok nasabah(center meeting). Kopeng 

salah satu desa di kecamatan Getasan telah terdapat 5 kelompok nasabah(center 

meeting), merupakan tampat pertemuan untuk mengangsur bersama. Para nasabah dan 

petugas bertemu melakukan segala kegiatan dimulai dari menabung, mengangsur, 

pembagian buletin dan penyaluran informasi dari bank, kecuali pencairan kredit 

dilakukan di tiap-tiap kantor unit.  

 
4.2 Gambaran Umum Program Pinjaman Pelayanan Kelompok (PPPK) 

Sejak berdirinya pada tahun 1997 Bank Sahabat Purba Danarta telah 

menetapkan fokus pelayanannya pada sektor mikro, dengan keyakinan bahwa 'orang 

kecil' sebenarnya memiliki potensi ekonomis besar yang diperlukan adalah partner. 

Bank Sahabat Purba Danarta memberikan modal dan fokus pelayanannya kepada 

usaha mikro tanpa agunan, tanpa biaya administrasi, persyaratan mudah, pinjaman 

kelompok serta jangka waktu pencairan cepat. PPPK memiliki pengertian sebagai 

fasilitas kredit mikro yang diberikan secara individual melalui metode kelompok 

kepada masyarakat prasejahtera, khususnya kaum wanita yang memiliki usaha mikro, 

untuk keperluan usahanya.  

 

4.3 Gambaran Umum Partisipan dan Keyinformant 

Tabel 4.1. Gambaran Umum Partisipan  

Sumber: data primer 2012  

 

 

 

 

 

Nama Jenis Usaha Lama 
usaha (th) 

Umur  Pendidikan  Keterangan Tipe 
partisipan 

Milah  Pengolahan hasil 
pertanian 

19 42 SD  Lancar dalam 
membayar 
angsuran 

Pekerja 
keras, 
disiplin 

Jumirah  Pengolahan hasil 
pertanian 

15 43 SD Lancar dalam 
membayar 
angsuran 

Ulet, 
pekerja 
keras, 
disiplin 

Dariani Penjualan buah, 
sayuran dan ubi-
ubian 

10 34 SD Lancar dalam 
membayar 
angsuran 

Pekerja 
keras, ulet, 
telaten 

Puji 
Badiah  

Penjualan 
buah,sayur dan 
ubi-ubian 

12                                                     320.000 37 SLTA Kurang lancar 
dalam 
membayar 
angsuran 

Kurang 
telaten 



Tabel 4.2. Gambaran Umum Key Informant. 

Komarudin     Account Officer / staf penarikan kredit Bank Sahabat Purba Danarta Unit      

tingkir 

Sumber: data primer 2012  

 

4.4. Peranan Pemberian PPPK Pada Setiap Usaha Sektor Pertanian Terhadap 

Peningkatan Pendapatan 

4.4.1. Kredit 

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa kredit yang diberikan dapat membantu 

perkembangan usaha mikro individual dan kelompok yang memiliki keterbatasan 

ekonomi, terutama melalui pemberdayaan perempuan.  

Adapun kredit yang ditawarkan oleh Bank Sahabat Purba Danarta dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.3 Plafon Kredit dan Angsuran 

Plafon 

Tenor  Angsuran Biaya Tambahan 

Pinjaman 1 Ponjaman 

Lanjutan 

Pinjaman 1 Pinjaman 

Lanjutan  

Dana 

Sahabat 

Materai 

Rp. 500.000  25 minggu  Tidak Tersedia Rp. 23.000  Tidak Tersedia Rp. 5.000  Rp. 3.000  
Rp. 750.000 25 minggu Tidak Tersedia Rp. 34.500  Tidak Tersedia Rp. 7.500  Rp. 3.000  

Rp.1.000.000 25 minggu 50 minggu Rp. 46.000  Rp. 26.000 Rp. 10.000  Rp. 6.000  

Rp. 1.250.000 25 minggu Tidak Tersedia Rp. 57.500  Tidak Tersedia Rp. 12.500  Rp. 6.000  

Rp. 1.500.000 25 minggu 50 minggu Rp. 69.000   Rp. 39.000  Rp. 15.000  Rp. 6.000  

Rp. 2.000.000 Tidak Tersedia 50 minggu Tidak Tersedia Rp. 52.000  Rp. 20.000  Rp. 6.000  
Rp. 2.500.000 Tidak Tersedia 50 minggu Tidak Tersedia Rp. 65.000  Rp. 25.000  Rp. 6.000  
Rp. 3.000.000 Tidak Tersedia 50 minggu Tidak Tersedia Rp. 78.000  Rp. 30.000  Rp. 6.000  
Rp. 3.500.000 Tidak Tersedia 50 minggu Tidak Tersedia Rp. 91.000  Rp. 35.000  Rp. 6.000  
Rp. 4.000.000 Tidak Tersedia 50 minggu Tidak Tersedia Rp. 104.000  Rp. 40.000  Rp. 6.000  
Rp. 4.500.000 Tidak Tersedia 50 minggu Tidak Tersedia Rp. 117.000  Rp. 45.000  Rp. 6.000  
Rp. 5.000.000 Tidak Tersedia 50 minggu Tidak Tersedia Rp. 130.000  Rp. 50.000  Rp. 6.000  
Rp. 5.500.000 Tidak Tersedia 50 minggu Tidak Tersedia Rp. 143.000  Rp. 55.000  Rp. 6.000  
Rp. 6.000.000 Tidak Tersedia 50 minggu Tidak Tersedia Rp. 156.000  Rp. 60.000  Rp. 6.000  
Rp. 6.500.000 Tidak Tersedia 50 minggu Tidak Tersedia Rp. 169.000  Rp. 65.000  Rp. 6.000  
Rp. 7.000.000 Tidak Tersedia 50 minggu Tidak Tersedia Rp. 182.000  Rp. 70.000  Rp. 6.000  
Rp. 7.500.000 Tidak Tersedia 50 minggu Tidak Tersedia Rp. 195.000  Rp. 75.000  Rp. 6.000  
Rp. 8.000.000 Tidak Tersedia 50 minggu Tidak Tersedia Rp. 208.000  Rp. 80.000  Rp. 6.000  

Sumber: Data sekunder, 2013 

Ada perbedaan antara pinjaman pertama dengan pinjaman lanjutan baik dari 

jumlah nominal maupun lamanya waktu mengangsur.Selain itu juga adanya batasan 

untuk plafon pinjaman pertama, yaitu antara Rp. 500.000 - Rp. 1.500.000.Hal ini 

berarti untuk pinjaman pertama hanya akan mendapatkan kredit sebesar plafon diatas, 

selain itu juga harus sesuai dengan penilaian bank. 

Nama Keterangan 

Parti  Karyawan ibu Jumirah 

Suroso  Suami ibu Puji Badiah 

Wahyu Srihartini Anak dari ibu Dariani 

Agus  Manajer Unit tingkir Bank Sahabat Purba Danarta yang menilai dan 

menyalurkan kredit 

Sugeng Riyadi Senior Account Officer Bank Sahabat Purba Danarta Unit tingkir 



 
Grafik 1. Besarnya Kredit Yang Diberikan 

Dari grafik diatas terlihat adanya kenaikan kredit yang diberikan kepada tiga 

partisipan  dalam setiap periodenya. Hal ini dikarenakan partisipan lancar dalam 

mengangsur juga menggambarkan penilaian baik dari bank sehingga bank berani 

untuk memberikan kredit lanjutan. Sedangkan Ibu Puji Badiah mengalami penurunan, 

dikarenakan beliau kurang lancar dalam mengangsur, menabung dan jarang hadir 

dalam center meeting . Pinjaman yang diperoleh setiap partisipanpun berbeda beda 

sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan nasabah dalam mengangsur serta penilaian 

dari bank. Seperti penuturan Bapak Agus berikut: 

“dalam pemberian pinjaman lanjutan kami menilai dari tiga hal, yaitu 100% dari 

angsuran, kehadiran dalam center meeting  90%, dan rutin dalam menabung”.  

 

Besarnya kredit diasumsikan sebagai modal usaha atau investasi.Petani 

melakukan usahanya di dalam pertanian menggunakan modal dari kredit untuk 

membiayai usahanya tersebut (Sugiyanto, 2010). 

 

4.4.2. Tabungan 

Kesadaran dalam menabung oleh partisipan sering dibina secara terus-menerus 

oleh petugas dalam center meeting. Tujuan dari tabungan adalah supaya nasabah bisa 

menyisihkan pendapatan sebagai bagian dari pengelolaan keuangan keluarga, melatih 

disiplin dan perencanaan masa depan, serta menciptakan cadangan dalam keadaan 

darurat untuk kebutuhan keluarga dan usaha. Oleh karena itu pihak bank mewajibkan 

setiap nasabahnya menabung dalam setiap angsurannya. Sedangkan Ibu Puji Badiah 

mengalami kekuranglancaran dalam mengangsur dan tabungan, sedangkan responden 

yang lain lancar. Selain itu juga tabungan dapat diambil untuk mengangsur kredit 

sehingga partisipan tidak menunggak. Hal itu tentu saja harus sesuai peraturan dari 

bank seperti yang dikemukakan Ibu Puji Badiah,  Ibu Milah dan Bpk Khomarudin 

berikut: 

“tidak mbak tapi ya kadang-kadang menabung masalahe ekonomi baru sendet tapi kalau 

ada sisa ya menabung”(Ibu Puji Badiah). 

”Pinjaman 2juta dengan angsuran 52 ribu lebihnya nabung ya walau cuma 10 ribu nabung 

dan alhamduilah setiap minggunya lancar. Tapi juga ada tabungan 2.000.000”(Ibu Milah). 
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“tabungan bisa untuk angsuran dengan ketentuan saldo tabungan minimal 20% dari 

pinjaman, dan pengambilan tabungan harus tanda tangan saat center meeting. Jadi diluar 

hari center meeting tidak bisa diambil.”(Bapak Khomarudin). 

 

Besar kecilnya pendapatan mempengaruhi pengeluaran konsumsi dan tabungan. 

Makin besar pendapatan akan membuat uang yang dipakai konsumsi dan kemampuan 

menyisihkan sebagian pendapatan untuk tabungan lebih besar. Sebaliknya pendapatan 

yang kecil akan mengakibatkan hampir semua uang dihabiskan untuk konsumsi 

sehingga kesempatan untuk menyisihkan pendapatan (menabung) rendah (Tambunan 

dan Inggrita, 2013). JM Keynes dalam Tambunan (2013), mengatakan bahwa 

pengeluaran seseorang untuk konsumsi dan tabungan dipengaruhi oleh 

pendapatannya. Apabila pendapatan berubah, maka perubahan tersebut akan 

berpengaruh terhadap konsumsi dan tabungan. 

 
4.4.3. Pendampingan dan Motivasi Usaha 

Dalam pendampingan ini cenderung lebih bertolak dari petugas dimana seorang 

petugas harus memiliki etika moral dan kesopanan serta integritas, tepat waktu, team 

work, kepedulian, dapat menempatkan diri dalam masyarakat dan mengejar 

kesempurnaan baik dalam proses maupun layanan yang pada akhirnya mampu 

mendidik nasabah. Dengan pendampingan tersebut diharapkan nasabah dapat pula 

disiplin serta adanya kerjasama dalam kelompok sehingga berpengaruh juga pada 

kelancaran dalam mengansur dan usahanya. Pendampingan juga memberikan 

motifasi usaha dengan memberikan peluang baru atau paling tidak saling bertukar 

pengalaman, seperti penuturan Bapak Sugeng Riyadi berikut: 

“Kalau ada pengusaha yang membuat keripik, maka kami dapat menginformasikan 

kepada nasabah lain sehingga nasabah lain dapat membudidayakan singkong untuk bahan 

pembuat keripik” 

 

Pendampingan juga dilakukan dengan adanya kontrol dari Unit Manajer dan 

senior  account officer yang memastikan apakah kredit digunakan untuk usaha dan  

usahanya berkembang atau tidak. Apabila usahanya berkembang maka bank akan 

melanjutkan kredit dan sebaliknya atau berkurang, seperti yang terjadi pada Bu Puji 

Badiah yang mengalami penurunan kredit yang diberikan oleh pihak bank. 

Pengawasan dengan model represif control dilakukan pada saat kredit tersebut 

telahdiberikan kepada debitur. Pengawasan ini diberikan dengan tujuan agarkreditur 

membangun kedisiplinan yang kuat untuk melunasi setiappinjamannnya secara tepat 

waktu.Pengawasan kredit dilakukan oleh pihak bank sebagai salah satu upaya 

menghindari kredit bermasalah di kemudian hari (Samti, 2011 dalam Marantika, 

2013). 

 

 

 



4.5. Faktor-Faktor Penyebab Kelancaran Mengangsur PPPK 

4.5.1. Faktor  Internal 

Tabel 4.4. Faktor Internal Penyebab Kelancaran Mengangsur  

Faktor internal Sukses dalam mengangsur Kurang sukses dalam 

mengangsur 

Kesadaran dalam mengangsur punya niat dalam hati, 

mempunyai rasa ”takut” 

Agak meremehkan kelonggaran 

dari petugas 

Pinjaman lain Tidak memiliki / beberapa 

pinjaman lain 

Memiliki pinjaman lain dan 

arisan arisan 

Ketekunan Disiplin, telaten/ tekun Tidak disiplin, tidak mau 

berusaha dalam usahanya / tidak 

telaten 

Sumber: Data Primer 2012 

Faktor internal dari kelancaran mengangsur adalah niat atau kesadaran dari 

nasabah, dimana hal itu dapat dilihat dari nasabah dalam merencanakan bagaimana 

menyisihkan pendapatanya untuk mengangsur kredit. 

Ibu Milah memiliki sikap tertib dalam mengangsur hal itu terlihat dari 

undangan atau tawaran dari pihak Bank untuk mengambil kredit lagi sebelum 

mencapai angsuran akhir. Karena adanya niat untuk mengangsur walaupun ada masa 

dimana beliau tidak berjualan yang dikarenakan liburan sekolah maka beliau dibantu 

oleh suami sebagai penanggung jawab beliau, selain itu ada faktor ”takut” dari 

nasabah. Rumah beliau juga dijadikan tempat untuk center meeting, hal itu juga dapat 

memberi dorongan untuk beliau rutin dalam mengangsur, seperti yang diutarakan oleh 

Ibu Milah dan suaminya sebagai berikut: 

“jualan hari senin diambil untuk angsuran hari senin sama nabung jadi tidak menyisihkan 

tiap harinnya, ya yang ambil dadakan tapi dah difikir kemarin2. Kalau pas hari senin sepi 

jadi ambil uang pokok hari yang kemarinnya.Kalau telat ngangsur saya takut kalau tidak 

di pinjami lagi. Kalau cari hutangan kan susah kalau sampai nunggak nanti tidak dihutangi 

lagi”(Ibu Milah). 

“nanti dapat dari bapak guru, lha kan dapat insentif, fungsional dari saya(suami) yang 

nyapu, THR.”(Suami Ibu Milah). 

 

Berbeda dengan Ibu Jumirah, cara beliau menyisihkan pendapatannya untuk 

mengangsur dengan cara mengambil uang hasil usahanya dari warung-warung setiap 

seminggu sekali seperti waktu angsurannya yang jatuh satu minggu sekali. Selain itu 

juga adanya rasa takut apabila sampai petugas datang untuk mengambil angsuran, 

karena akan mengurangi penilaian pihak bank terhadap nasabah yang tidak 

mengangsur pada pertemuan kelompok, seperti penuturan Bu Jumirah berikut: 

“setelah mendapat uang dari nariki di warung-warung lalu uangnya saya ambil untuk 

setoran makanya uang saya ambil satu minggu sekali karena pas untuk bayar angsuran 

mingguan. Malu to mbak kalau sampai didatangi dirumah kaya dikejar-kejar petugas 

gitu”. 

 

Adanya rasa takut ataupun malu yang timbul dan niat dari diri nasabah, maka akan 

mengakibatkan kelancaran dalam mengangsur, sebab nasabah akan berupaya 

sebisanya untuk dapat mengangsur. 



Sedangkan Ibu Puji Badiah menyisihkan pendapatannya sedikit demi sedikit 

untuk mengangsur. Mekipun ada kalanya tidak tepat waktu dalam mengangsur yang 

dikarenakan kondisi ekonomi, sehingga petugas harus menagih ke rumah atau  beliau  

akan membayar pada waktu atau hari yang lain. Akan tetapi hal itu membuat 

penilaian kurang baik dalam catatan bank atau dengan kata lain telah menunggak. 

Faktor lainnya adalah adanya pinjaman lain ataupun arisan-arisan yang biasa 

ibu-ibu ikuti dalam lingkungan kelompok seperti PKK dan PNPM ataupun pinjaman 

“sepasaran”. Hal tersebut secara tidak langsung akan berpengaruh dengan kelancaran 

dalam mengangsur kredit oleh nasabah. Seperti yang dinyatakan oleh Ibu Puji Badiah 

berikut: 

“karena ekonomi, dua kali terlambat mengangsur, karena sedang tidak jualan kan baru 

melahirkan.ya ada pinjaman dari PNPM perbulannya Rp. 200.000. Arisan 1 bulan 2x 

20.000 = 40.000”. 

 

Dari pernyataan beliau dapat dilihat bahwa secara tidak langsung pinjaman lain 

tersebut berpengaruh dengan angsuran, dengan angsuran pinjaman dari pihak lain 

sebesar Rp. 60.000/minggu dan angsuran dari Bank Sahabat Rp. 39.000/minggu, 

maka hal itu dapat berpengaruh dengan keadaan ekonomi beliau yang seperti 

sekarang. Hal ini sesuai dengan penelitian Hidayati dalam Triwibowo (2009) 

menyatakan bahwa semakin sering pengusaha mengambil kredit maka akan semakin 

tidak lancar pengembalian kreditnya. Hal ini dikarenakan oleh semakin seringnya 

seseorang mengambil kredit akan meningkatkan pengalaman dalam pinjaman dan 

lebih berani mengambil resiko jika menunggak. Hal sama juga dinyatakan oleh 

Agustania, (2009) dalam penelitiannya bahwa pinjaman lain yang memiliki (p-value = 

0,015) dan keterkaitan negatif (koefisien = -1,747) dengan kelancaran pengembalian 

kredit, dimana jika debitur memiliki atau sedang terlibat dengan pinjaman pada pihak 

lain selain pada BRI Unit Cimanggis maka peluang dan kecenderungannya untuk 

dapat mengembalikan kredit dengan lancar semakin kecil. 

 

4.5.2. Faktor  Eksternal 

Faktor eksternal yang mempengaruhi kelancaran mengangsur adalah peraturan 

yang ditetapkan oleh bank. Diantaranya penarikan angsuran yang dilakukan oleh 

petugas di center meeting pada jam dan hari yang telah ditentukan, apabila dilakukan 

diluar center meeting pembayaran menggunakan slip keterlambatan. Setiap tidak 

datang ke center meeting didatangi oleh petugas dan difollow up (menindak lanjuti) 

lagi, diberi surat teguran, surat peringatan, maupun panggilan ke kantor. Sehingga 

nasabah terkadang merasa takut ataupun malu dengan adanya keterlambatan. Nasabah 

merasa telah diberi kemudahan, karena dapat mengangsur pada saat center meeting 

tersebut tanpa harus pergi ke bank, bisa berkumpul dengan teman-teman dan 

mendapatkan buletin mingguan. Selain itu juga nasabah dapat melihat atau 



memastikan langsung angsuran dan tabungan mereka selama ini, hal tersebut sesuai 

dengan pernyataan dari Ibu Milah dan Ibu Jumirah sebagai berikut: 

“enak dirasakannya bisa buat modal usaha lancar, yang nariki angsuran tidak ngejar 

ngejar, santai dan kekeluargaan” 

“ bunga ga terlalu banyak ansurane dianjurke disiplin mbak ngajari disiplin. Kalau bank 

lainnya bisa libur sekali-sekali ga papa, ada tabungan jadi bisa nabung. Benar-benar 

sahabat gitu lho mbak, pas ngangsur kayake ga seperti orang cari pinjaman kaya orang 

kumpulan ma temen.” 

 

Dengan adanya center meeting tersebut maka diharapkan tidak akan ada salah 

perhitungan dalam mengangsur dan tabungan sebab nasabah dituntut ikut berperan 

aktif dalam penulisan angsuran dan tabungan dengan menjadi pengurus dalam center 

meeting tersebut. Jadi pada akhir center meeting ada laporan atau cross check dari 

pengurus dengan  petugas bank.  

Adanya keterlambatan mengangsur oleh salah satu anggota akan memberi 

dampakpenilaian tersendiri pada center meeting tersebut oleh bank. Seperti penuturan 

Bapak Agus berikut: 

“apabila ada salah satu ataupun lebih dari anggota center meeting tersebut yang 

mengakibatkan late, pada pencairan sesudahnya akan berbeda bila dibandingkan dengan 

center meeting  lain yang lebih tertib” 

 

Adanya peraturan dari bank tersebut menuntut nasabah untuk selalu disiplin  dari segi 

angsuran, tabungan, dan kehadiran. 

Dengan adanya center meeting maka kredit menjadi lebih lancar karena nasabah 

tidak perlu datang ke bank untuk mengangsur kreditnya. Kondisi ini sesuai dengan 

pernyataan dari   Alamsyah dalam Agustania (2009) bahwa, jarak rumah debitur 

dengan bank memberikan pengaruh yang nyata terhadap tingkat pengembalian 

Kupedes. Semakin jauhnya jarak rumah dengan bank  maka kemungkinan timbulnya 

kredit macet semakin besar.  

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa kebijakan dari bank berpengaruh positif 

terhadap kelancaran mengangsur, yaitu dengan adanya peraturan mengangsur dalam 

center meeting makan nasabah lebih mudah dalam mengangsur sehingga angsuran 

menjadi lancar.Bank diwajibkan mempunyai kebijakan perkreditan, dimana kebijakan 

ini dapat berbeda antara satu bank dengan bank lainnya tergantung pada berbagai 

faktor yang mempengaruhinya, karena selama ini bank bebas untuk menetapkan 

sendiri kebijakan perkreditannya (Jamaludin, 2011). 

 

 

 

 

 

 



 

4.6. Dampak Pemberian PPPK Pada Setiap Usaha Sektor Pertanian  

Tabel 4.5. Gambaran Dampak Pemberian PPPK 

4. Penambahan asset Belum punya kulkas dan 

menggiling secara manual 

Mempunyai kulkas dan 

mempunyai alat penggilingan 

 

Sumber: data primer 2012 

Dari tabel diatas terlihat adanya peningkatan baik modal dari 33,3% - 115%, 

pendapatan dari 0% - 100% dan untuk rata-rata omset 50% - 300%. Sedangkan untuk 

Ibu Puji Badiah tidak mengalami peningkatan rata-rata pendapatan. 

Modal diperlukan dalam suatu usaha. Dari tabel terlihat modal mengalami 

peningkatan seiring dengan hal itu maka pendapatanpun juga mengalami hal yang 

sama. Penambahan modal digunakan untuk menambah jumlah ataupun jenis dari 

produk yang diproduksi dan dijual.Selain itu juga karena adanya penambahan pasar 

dan permintaan. Seperti pernyataan dari Ibu Jumirah dan Ibu Milah berikut: 

“ada sedikit tambahan modal mbak, ada pertambahan toko yang di setori satu toko, dua 

toko untuk menjualkan hasil produksinya ni kan modelnya keluar masuk atau titip jadi 

modalnya harus dobel kalau ada yang rusak bisa dikembalikan. Kalau konsumen dari 

Jogja system pembayarannya langsung lunas karena jaraknya jauh dan mereka mekemasi 

sendiri jadi belinya dalam bentuk bal-balan”(Ibu Jumirah). 

“dulu modal pokok hanya seberapa kalau habis modal tidak bisa kulaan lagi lha kalau 

modal sedikit ya cuma balik modal, lha sekarang ini bisa kembali modal dan masih bisa 

untuk setor dan nabung”(Ibu Milah). 

Partisipan menggunakan modal dari kredit untuk membiayai usahanya tersebut, 

dimana modal akan mempengaruhi pula volume usaha atau omset dan pendapatan. 

Pemberian kredit berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan petani, karena 

jumlah kredit sangat penting bagi petani yang kekurangan modal untuk usaha taninya. 

Dampak  Sebelum mendapat kredit 

(Rp) 

Setelah mendapat kredit (Rp) Pening

katan 

(%) 

Modal 

a. Milah 

b. Jumirah  

c. Dariani  

d. Puji Badiah 

Pendapatan 

a. Milah 

b. Jumirah  

c. Dariani  

d. Puji Badiah 

 

 2.250.000 /periodeusaha 

1.300.000/ periode usaha 

1.750.000/ periode usaha 

800.000/ periode usaha 

 

25.000/hari 

25.000/ hari 

50.000/ hari 

25.000/ hari 

 

3.000.000/ periode usaha 

2.800.000/ periode usaha 

3.000.000/ periode usaha 

1.500.000/ periode usaha 

 

50.000/ hari 

50.000/ hari 

100.000/ hari 

25.000/ hari 

 

33,3 % 

115% 

 71,4% 

87,5% 

 

100% 

100 % 

100 % 

0 % 

Rata-rata omset 

a. Milah  

b. Jumirah 

c. Dariani 

d. Puji Badiah 

 

50.000/ periode usaha 

32.500/ periode usaha 

2.000.000/ periode usaha 

320.000/ periode usaha 

 

 

146.000/ periode usaha 

130.000/ periode usaha 

3.000.000/ periode usaha 

640.000/ periode usaha 

 

192 % 

300 % 

50 % 

100 % 

Peningkatan taraf hidup 

1. Kehidupan ekonomi 

 

Agak susah untuk memenuhi 

uang saku anak untuk sekolah 

 

Dapat memenuhi uang saku anak 

dan kebutuhan lain bahkan 

terkadang bisa lebih  

 

2. Pendidikan anak 

 

SD dan SMP di Kopeng 

dengan biaya yang murah 

Anak dapat berkuliah  

3. Infrastruktur rumah 

dan tempat usaha 

Warung masih kecil Warung bertambah besar, ada 

tambahan kamar mandi dan dapur 



Kredit mempunyai pengaruh positif signifikan secara individual terhadap pendapatan 

petani, yang artinya dengan menambah kredit maka modal usaha akan bertambah dan 

pendapatan dengan sendirinya juga bertambah (Sugiyanto, 2010).  

Berbeda dengan Ibu Puji Badiah, usaha yang dijalankan beliau tidak mengalami 

peningkatan walaupun sudah mendapatkan tambahan modal dari PPPK dan barang 

dagangan. Sepinya penjualan dikarenakan adanya pesaing yang menjual produk yang 

sama dan kurangnya konsumen yang membeli barang dagangan. Selain itu beliau 

dalam menjual barang dagangannya kurang telaten dan keterampilan dalam 

menawarkan dagangannya seperti merayu pembeli kurang maksimal sehingga 

dagangannya kurang laku. Banyak barang dagangan yang membusuk dan 

berkurangnya penjualan, yang pada akhirnya berpengaruh pada modal yang tidak 

kembali dan pendapatan menurun sehingga angsuran terlambat. Hal tersebut seperti 

penuturan dari Ibu Puji Badiah dan Ibu Dariani sebagai berikut: 

“Yang dijual itu jumlahnya bertambah tapi pendapatanya sama atau tetap karena sepi. 

Kalau dulu malah agak rame jualannya.”(Ibu Puji Badiah). 

”lha mbak Badiah itu kalau menawarkan barang dagangannya cuma sekali kalau pembeli 

nawar dengan harga dibawahnya dia tidak ngejar lagi biar pelanggan mau beli, kalau tidak 

harga segitu ya sudah. Dan orangnya itu lelet mbak”(Ibu Dariani). 

 

Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan 

kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang nasabah, baik 

dari pekerjaan maupun yang bersifat pribadi, seperti gaya hidup, keadaan keluarga, 

dan sebagainya. Ini semua ukuran ”kemauan” membayar (Triwibowo, 2009). 

Adanya perbedaan omset yang dimiliki oleh setiap partisipan sebelum dan 

setelah mendapat kredit antara lain dapat dilihat dari rata-rata jumlah penggunaan 

bahan baku untuk setiap kali periode usaha atau produksi dan rata-rata jumlah barang 

yang dibeli untuk kemudian dijual kembali. Hal itu dikarenakan adanya penambahan 

modal dari PPPK, seperti penuturan para partisipan berikut:  

“Ya penambahan pokok ya dapat penambahan pendapatan. Ya cuma yang dijual lebih 

banyak, tepung yang untuk menggoreng dulu habis 3 kg sekarang habis 4-5 kg, beras yang 

dulunya 3-4 kg  sekarang bertambah 6 kg. Dulu modal pokok hanya seberapa kalau habis 

modal tidak bisa kulaan lagi lha kalau modal sedikit ya cuma balik modal, lha sekarang ini 

bisa kembali modal dan masih bisa untuk setor dan nabung.” (Ibu Milah). 
”ya banyak to, ya kalau sekarang ya agak banyak. Kalau jeruk sebelum dan sesudah 

mendapatkan kredit hampir sama banyaknya soalnya kan tiap 2 minggu mesti datang 

barang daganganya masalahnya kan sama sama dengan pedagang lainnya masalahnya kan 

1mobil sekalian karena jaraknya yang jauh. Kemarin saya beli 3 kw dulu juga sama 

masalahnya kalau tidak sekalian kan beli sendiri tidak bisa. Kalau ketela habis 2,7 kw, 

kalau sayuran klobis 1 kw. Kalau dulu saya belanja untuk dagangan habis Rp. 2.000.000, 

tapi sekarang habis Rp. 3.000.000” (Ibu Dariani). 

 

Tujuan penyaluran kredit produktif secara umum, diharapkan dapat memberi 

dampak yang baik bagi nasabah. Beberapa dampak secara ekonomi yang diharapkan 

berupa penambahan jenis barang yang diusahakan, penambahan aset, penambahan 



omset penjualan dan peningkatan keuntungan usaha dari usaha (Do Ceu 2010 dalam 

Susanti Ke, 2012). 

Omset merupakan  produk  yang dapat dijual untuk satu satuan unit usaha 

tertentu yang dapat  memberikan pendapatan dalam  jangka waktu tertentu. Omset 

menekankan pada jumlah (Do Ceu, 2010).Jelas terlihat bahwa dengan adanya 

penambahan modal, omset penjualan semakin meningkat. 

Dengan adanya pemberian PPPK oleh Bank Sahabat Purba Danarta maka dapat 

dilihat adanya peningkatan baik dari segi jumlah barang yang dijual, omset dan 

pendapatan, maka taraf hidup partisipanpun juga naik. Meskipun dalam kenyataannya 

peningkatan taraf hidup tersebut antara partisipan satu dengan lainnya berbeda-beda. 

Seperti Ibu Dariani yang mengalami peningkatan pada kehidupan ekonomi, 

infrastruktur rumah dan tempat usaha. Ibu Milah dapat dilihat peningkatan taraf 

hidupnya melalui pendidikan anak hingga ke jenjang kuliah. Ibu Jumirah mengalami 

peningkatan asset. Seperti yang mereka kemukakan sebagai berikut: 

“kalau asset tidak ada, tapi bisa memasukkan dan membiayai anak kuliah. Sebulan 

450.000/bulan belum yang lain-lain ya minimal 500.000. jadi yang berbentuk barang tidak 

ada lha itu yang buat sekolah pertahunnya berapa /bulannya saja minim sudah 

500.000”(Ibu Milah) 

” Dulu warung ibu pada awal usaha kecil dan nunut di depan  lahan orang lain  

dansekarang sudah memiliki warung sendiri yang dulu kecil sekarang sudah lumayan 

besar selain itu dulu tidak ada kamar mandi,  dapur sekarang susah ada serta tambahan 

kamar. Ya biasanya kalau adik saya uang saku sehari Rp. 3000 kadang itu saja tidak ada 

tapi kalau sekarang uang saku terkadang Rp. 5000 bahkan kadang lebih”(Wahyu 

Srihartini). 

 

Sedangkan dalam kehidupan ekonomi Ibu Puji Badiah tidak mengalami 

peningkatan. Hal itu dikarenakan beliau baru melahirkan anak ketiga (tidak dapat 

berjualan) dan kurangnya modal (barang dagangan banyak yang tidak laku dan 

banyak yang dibuang), seperti penuturannya berikut: 

”gimana ya mbak masalahnya semuanya baru sepi, pendapatan bukannya naik malah 

berkurang karena semuanya serba mahal. Kalau baru sepi begini malah buangi barang kan 

cepat busuk. Kalau jeruk beli 4 bagor yang laku cuma 2 bagor itu yang membuat modal 

berkurang kalau telo lumayan sedikit-sedikit masih ada untungnya”. 

 

Keterlibatan perempuan miskin perdesaan dalam pemberdayaan ekonomi 

keluarga, menunjukkan bahwa perempuan mempunyai posisi sentral dalam ekonomi 

keluarga. Karena itu, salah satu jalan untuk meningkatkan kesejahteranan hidup 

masyarakat miskin perdesaan yang dapat dilaksanakan adalah mengikut sertakan 

perempuan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan produktif melalui pendekatan 

kewirausahan. (Ratnawati, 2011). 

 

 


