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Nama : Nur Alam Urba  

Nim : 15 0402 0142 

Judul : Efektivitas Dana Simpan Pinjam Perempuan dalam Meningkatkan 

Pendapatan Usaha Anggota Kelompok Cemara PNPM Mandiri Desa 

Sassa Kecamatan Baebunta 

 ABSTRAK 

Kata kunci : efektivitas, dana simpan pinjam perempuan, dan pendapatan. 

 Penanganan kemiskinan yang ada di Indonesia harus ditangani. 

Pemerintah meluncurkan program PNPM Mandiri untuk di berikan kepada 

masyarakat miskin dengan salah satu programnya yaitu dana simpan pinjam 

perempuan  yang diberikan khusus kepada kaum perempuan kurang mampu 

sehingga dana bergulir ini mampu menjadi modal bagi masyarakat miskin untuk 

mengembangkan usahanya. Penelitian ini dilakukan di UPK kecamatan Baebunta 

dan di Desa Sassa. 

 Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Tekhnik 

pengumpulan data yang dilakukan ialah wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Metode wawancara dilakukan untuk dapat mengetahui bagaimana efektivitas dana 

simpan pinjam perempuan dalam meningkatkan pendapatan usaha anggota 

kelompok cemara PNPM mandiri. Observasi dilakukan di lokasi tempat usaha 

anggota kelompok cemara untuk mengetahui  kenyataan yang ada di lapangan. 

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini ialah analisis kualitatif lapangan 

serta dengan berfikir induktif. 

 Hasil dalam pembahasan dan analisa ini ialah jika efektivitas dana simpan 

pinjam perempuan dalam meningkatkan pendpaatan usaha anggota kelompok 

cemara PNPM Mandiri desa Sassa Kecamatan Baebunta yang dilihat dari dana 

yang dipinjamkan ialah efektif. Karena pada kenyataan yang ada dilapangan jika 

dana ini membantu anggota kelompok cemara untuk meningkatkan pendapatan 

anggota kelompok cemara. Dan anggota kelompok cemara dalam penggunaannya 

dominan bersifat produktif.  Meskipun ada beberapa anggota yang mengakibatkan 

kurang efektifnya dana ini dikarenakan penggunaan dana tersebut bersifat 

konsumtif sehingga usaha yang dijalan kan tidak meningkat. 
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Name : Nur Alam Urba 

Nim : 1504020142 

Title : The Effectiveness of Women's Savings and Loan Funds in Increasing  

Business income of PNPM Mandiri Cemara Group Members in Sassa 

village, Babeunta sub-district 

ABSTRACT 

Keyword : effectiveness, women's savings and loan funds and income 

Handling poverty in Indonesia must be addressed. The government launched the 

PNPM Mandiri program to be given to the poor with one of its programs namely 

women's savings and loan funds specifically given to underprivileged women so 

that the revolving fund was able to become capital for the poor to develop their 

businesses. This research was carried out at the Baebunta sub-district UPK and in 

the Sassa village. 

In this study using qualitative methods. Data collection techniques carried 

out are interviews, observation and documentation. The interview method was 

conducted to be able to find out how effective the savings and loan funds of 

women were in increasing the income of PNPM Mandiri spruce group business 

income. Observations were made at the location of the business of members of the 

pine group to find out the reality in the field. Data analysis carried out in this 

research is qualitative field analysis and inductive thinking. 

The results in this discussion and analysis are if the effectiveness of 

women's savings and loan funds in increasing the income of members of the 

PNPM Mandiri pine group in Sassa village, Baebunta District, which is seen from 

the loaned funds as effective. Because the reality is in the field if this fund helps 

members of the pine group to increase the income of members of the pine group. 

And members of the pine group in their dominant use are productive. Although 

there are some members that result in ineffective funds, the use of these funds is 

consumptive so that the business being run is not increased. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kemiskinan merupakan suatu masalah utama negara Indonesia. Masalah 

ini ialah masalah terbesar selama sejarah. Karena masalah ini banyak anak-anak 

yang tidak dapat mengenyam pendidikan, kesulitan dalam kesehatan, kurangnya 

perhatian pemerintah terhadap rakyat miskin, lapangan pekerjaan yang semakin 

menipis mengakibatkan jumlah pengangguran semakin meningkat. Sedangkan 

jumlah pertumbuhan penduduk semakin meningkat, dan minimnya jaminan sosial 

dari pemerintahan terhadap perlindungan rakyat kurang mampu yang 

mengakibatkan tidak mampunya memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan 

papan.  

Secara universal, sebenarnya tidakada sistem pemerintahan disetiap negara 

yang ada di dunia ini yang tidak memberikan peran kepada negara untuk 

menjalankan pembangunan kesejahteraan sosial.
1
  Seperti yang dipaparkan oleh 

Rusman Heriawan selaku Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan standar 

dalam suatu kemiskinan yang di gunakan ialah 211.000 per kapita/Bulan, Badan 

Pusat Statistik (BPS) juga mengungkapkan  bahwa pada maret 2010 terdapat 

sekitar 31.000.000 jiwa atau 3,1%  penduduk indonesia yang berada di bawah 

                                                             
1
 Edi Suharto (2016), Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik-Peran pembangunan 

kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial dalam mewujudkan Negara Kesejahteraan (welfare) di 

indonesia, Cet.1,(Bandung: Alfabeta), h. 9 
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garis kemiskinan, termasuk jumlah penduduk miskin yang ada di Nusa Tenggara 

Barat (NTB) yang mencapai  1.009.352 orang.
2
  

Krisis ekonomi yang belum lama terjadi tidak hanya berdampak pada usaha 

makro tetapi juga pada usaha mikro seperti pengusaha kecil yang dalam sektor 

perdagangan yang semakin sulit mendapat bantuan modal untuk meningkatkan 

usaha mereka. Bagi suatu usaha mikro, modal adalah kendala dalam bisnis 

perdagangan dan bukan hal yang mudah untuk mendapatkannya. Di berbagai desa 

ada pemberi modal seperti rentenir, namun tetapi bantuan dari para rentenir hanya 

membantu kesulitan pengusaha mikro sementara waktu saja. Setelah itu 

pengusaha kecil harus mengembalikan modal yang mereka pinjam dengan tingkat 

suku bunga yang tinggi dan konsekuensi jika pembayaran telat dan semakin 

membuat pengusaha kecil semakin sulit mengembangkan usahanya. 

Dalam kasus ini pemerintah berperan sangat penting dalam mengatasi 

kesulitan modal yang dihadapi oleh pengusaha kecil dengan memberikan bantuan 

ekonomi seperti bantuan kredit, dimana salahsatunya ialah melalui Program 

Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Yang bertujuan 

mempercepat penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di wilayah pedesaan 

yang ada di negara kita ini. Kecamatan Baebunta khususnya desa Sassa yang 

masih membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usahanya. Melalui 

PNPM Mandiri ini diharapkan dapat memecahkan masalah serta membantu 

pengusaha mikro dalam mengembangkan usahanya. Dalam meningkatkan 

                                                             
2
 Http://www.Badan Pusat Statistik (BPS) , standar garis kemiskinan, di akses tanggal. 22 

april 2018 
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efektivitas penanggulangan dalam masalah kemiskinan pemerintah membuat 

konsep. Salah satu  program dalam PNPM  yang menjadi bantuan bagi 

masyarakat kaum perempuan ialah program dana SPP  sehingga efektivitas 

dananya dalam meningkatkan pendapatan usaha anggota kelompok cemara 

khususnya di Desa Sassa Kecamatan Baebunta mampu meningkat lebih pesat 

yang dilihat dari berbagai kondisi. Dan sebagian masyarakatnya yang melakukan 

pinjaman ini mampu membuat usahanya semakin berkembang. 

B. Rumusan masalah  

1. Bagaimana  pendapatan pada usaha kelompok cemara PNPM Mandiri 

sebelum dan sesudah adanya dana SPP dari PNPM Mandiri? 

2.  Bagaimana efektivitas dana simpan pinjam perempuan dalam meningkatkan 

pendapatan usaha anggota kelompok cemara PNPM Mandiri desa Sassa 

kecamatan Baebunta ? 

C. Tujuan penelitian 

1. Untuk mengetahui adanya perbedaan terhadap pendapatan usaha mikro 

sebelum atau sesudah adanya dana SPP dari PNPM Mandiri 

2. Untuk mengetahui efektivitas dana simpan pinjam perempuan dalam 

meningkatkan pendapatan usaha anggota kelompok cemara PNPM Mandiri 

desa Sassa kecamatan Baebunta 

D. Manfaat penelitian 

1. Bagi Institut Agama Islam Negeri palopo 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan studi yang bermanfaat untuk 

mahasiswa (i) di IAIN palopo. 

2. Bagi penulis 
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 Penelitian ini dapat diajadikan sebagai tambahan pengalaman dan 

pengetahuan sekaligus dapat menerapkan ilmu  yang didapat dibangku 

kuliah. 

3. Bagi masyarakat desa Sassa 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai ilmu bagi masyarakat dalam 

mengembangkan usahanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian terdahulu yang relavan 

 Skipsi ialah wadah atau media untuk mendapatkan gelar sarjana dalam 

suatu akademis. Dimana, didalamnya seorang penulis atau mahasiswa/mahasiswi 

harus menemukan masalah yang ada dilapangan tempat mereka melakukan 

penelitian. Bahkan, untuk sebuah skripsi sebelumnya harus ada perbedaan 

ataupun perbandingan antara skripsi lain dengan yang lain.  

1.  Penelitian Endah Financien yang berjudul “Efektivitas Pinjaman Bergulir pada 

Unit Pengelola Keuangan-Kelompok Swadaya Masyarakat(UPK-KSM) 

Margodadi Jaya Kelurahan Margodad Kota Metro di Tinjau dari Ekonomi 

Syariah” yang menggunakan metode field study research (penelitian lapangan) 

yang merupakan metode peneltian yang pelaksanaannya dilakukan secara 

intensif, terinci terhadap objek penelitian yang dianggap sebagai suatu kasus. 

Dalam penelitian ini menunjukan jika ditinjau dari segi syariah tidak efektif, 

yang disebabkan oleh sekelompok masyarakat yang mengajukan pinjaman 

tersebut dengan mnggunakan pinjaman itu secara konsumtif bukan untuk 

penanaman modal usaha. Hal seperti inilah tidak sesuai dengan aturan atau 

kesepakatan yang ada. Dengan demikian sikap dari masyarakat ini 
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mengakibatkan kurangnya peningkatan pendapatan dalam usaha akibat 

terkendala modal.
3
  

2. Penelitian Eti Trisnawati yang berjudul tentang “Upaya Peningkatan Ekonomi 

Masyarakat Petani Pala Melalui Koperasi PNPM” dengan menggunakan 

metode kualitatif. Dalam penelitian ini menunjukkan hasil jika upaya yang 

dikembangkan masyarakat petani pala yang menggunakan modal daru suatu 

koperasi dengan tujuan membuat manisan pala yang dijual ke beberapa tempat 

ataupun warung-warung kopi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat 

petani pala. Namun ada kendala yang dirasakan oleh para petani pala untuk 

meningkatkan perekonomiaanya melalui koperasi ialah : longsor, banjir, badai, 

serta kurangnya ilmu atau pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan 

sumberdaya alam dan kurangnya perhatian daro pemerintah setempat maupun 

dari dinas pertanian setempat kepada masyarakat petani pala.
4
 Persamaan 

dengan saya teliti ialah ada beberapa anggota kelompok cemara menghadapi 

kendala saat melakukan usahanya hingga menakibatkan lambatnya penyetoran 

serta kurangnya anggota kelompok tersebut akan pengetahuan mengenai 

pengelolaan usaha dan ketidaktahuannya dalam mengatur uang dan 

pengelolaan modal yang dipinjamkan. Bahkan kurangnya minat investasi dan 

bertabung. 

                                                             
3 Endah finance, Efektivitas Pinjaman Bergulir pada Unit Pengelola Keuangan-

Kelompok Swadaya Masyarakat(UPK-KSM) Margodadi Jaya Kelurahan Margodad Kota Metro 

di Tinjau dari Ekonomi Syariah. (Metro : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro, 2018) 
4
 Eti Trisnawati, Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Petani Pala Melalui Koperasi 

PNPM, (Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, 2015) 
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Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang penulis teliti ialah 

sama-sama mencakup tentang dana simpan pinjam perempuan. Dan perbedaan 

dari keduanya adalah penelitian pertama lebih menekankan kepada kolerasi antara 

masyarakat dengan Efektivitas Pinjaman Bergulir pada Unit Pengelola Keuangan-

Kelompok Swadaya Masyarakat(UPK-KSM) Margodadi Jaya Kelurahan 

Margodad Kota Metro di Tinjau dari Ekonomi Syariah dan penelitian kedua lebih 

memfokuskan kepada kinerja dana simpan pinjam perempuan. Penelitian yang 

dilakukan oleh penulis berbeda karena penulis fokus terhadap efektivitas dana 

simpan pinjam terhadap peningkatan pendapatan usaha anggota kelompok cemara 

PNPM Mandiri desa Sassa kecamatan Baebunta. Objek penelitiannya pun berbeda 

dan dilakukan di desa Sassa kecamatan Baebunta dan di kantor UPK kecamatan 

Baebunta. Dan dapat disimpulkan judul karya ilmiah nya “ Efektivitas Dana 

Simpan Perempuan dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Anggota Kelompok 

Cemara PNPM Mandiri Desa Sassa Kecamatan Baebunta.   

B. Efektivitas 

1. Pengertian efektivitas 

  Efektivitas ialah tingkat keberhasilan suatu organisasi atau 

kelompok dalam mencapai tujuan dan memanfaatkan sumberdaya. Definisi 

efektivitas memiliki sudut pandang berbeda.
5
 Soekarno K menyatakan jika 

definisi efektivitas ialah suatu wujud hasil pencapaian tujuan tanpa menghiraukan 

waktu, fikiran, biaya, tenaga ataupun hal lainnya yang telah digunakan.
6
 

                                                             
5
 E. Mulyasa, Managemen Berbasis Sekolah, Konsep, dan Implementasi, (Bandung: 

PT.Remaja Rosdakarya, 2002), h. 82.  
6
 Soekarno K, Dasar-dasar Manajemen, etakan ke-XV, (Jakarta: Miswar, 1989), h. 42 
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 Menurut peneliti, efektivitas ialah merupakan bentuk tingkat keberhasilan 

atau pencapaian suatu organisasi atau kelompok dalam mencapai tujuan serta 

memanfaatkan sumber daya tersebut. Diefektivitas ini ada dampak yang dirasakan 

para kelompok ini karena keberhasilan pencapaiannya memberikan dampak 

positif bagi penggunanya.  

2. Faktor yang mempengaruhi efektivitas  

a) Lingkungan  

Yang mempengaruhi efektivitas termasuk juga lingkungan dalam dan juga 

lingkungan luar karena tingkat keberhasilan ini tergantung pada keadaan 

lingkungan, tingkat rasionalisme organisasi dan persepsi. 3 faktor tersebut 

memberi pengaruh terhadap ketetapan pendapat organisasi dalam perubahan 

lingkungan. 

b) Organisasi 

  Struktur serta tekonologi yang dimiliki organisasi berpengaruh terhadap 

efektivias. Karena struktur menyangkut bagaimana organisasi mampu mengatur 

atau menyusun anggota-anggotanya untuk menyelesaikan tugasnya. Sedangkan 

teknologi yang dimaksud merupakan sistem organisasi dalam mengubah masukan 

mentah jadi pengeluaran. 

c) Kebijaksanaan dan prkatik manajemen 

 Dengan kerumitan dalam proses teknolog serta perkembangan yang 

terjadi di lingkungan maka peran penting manajemen disini ialah untuk mengatur 

anggota serta proses untuk mencapain keberhasilan semakin sulit. 

d) Pekerja  
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 Anggota organisasi menjadi pengaruh yang penting karena perilaku 

anggota akan memperlancar atau mempermudah tercapainya tujuan. Anggota 

merupakan sumberdaya yang langsung berhubungan dengan proses pengelolaan. 

Pekerja merupakan modal dalam organisasi yang memberi pengaruh besar 

terhadap efektivitas. Karena pada kenyataan yang ada meski teknologi yang di 

miliki organisi merupakan teknologi yang canggih tetapi tanpa adanya para 

pekerja ini maka semua proses tidak berjalan.
7
 

3. Pengukuran pada efektivitas 

 Masalah dalam efektivitas ini berkaitan antara tingkat pencapaian tujuan 

terhadap rencana yang sudah disusun sebelumnya atau bandingan antara  hasil 

yang telah direncanakan dengan hasil nyata. Efektivitas menurut E. Mulyasa ialah 

jika efektivitas berdasarkan dengan dimensi waktu  dengan mengamatinya dalam 

kurung waktu pendek, jangka menengah maupun dalam jangka panjang. Di mana 

dalam jangka pendek yang menunjukan hasil kegiatan pendanaan dalam waktu 

satu tahun dengan keputusan yang efisien dan produk. Dan jangka menengah 

selama lima (5) tahun dengan kriteria pengamatan dalam perkembangan dan 

kemampuan adaptasi dalam lingkungan serta perusahaan. Sedangkan dalam 

jangka panjang sekitar diatas lima tahun dengan pengamatan kemampuan dalam 

mempertahankan kelangsungan suatu kehidupan beserta kemampuan dalam 

membuat rencana yang strategis bagi rencana kegiatan masa akan datang.
8
 

                                                             
7
 Denny Bagus, Efektivitas Kerja : definisi, factor yang mempengaruhi dan alat ukur 

efektivitas kerja, dalam  http://jurnal-sdm.blogspot.com/2010/01/efektivitas-kerja-definisi-faktor-

yang.html, diunduh tanggal 17 april 2019  
8
 E. Mulyasa, managemen Berbasis, h. 82. 
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 Di dalam efektivitas terdapat kunci keberhasilan dalam pengendalian 

kegiatan yaitu kemampuan suatu perusahaan yang menjalankan sistem 

management by objective yang memilki unsur penting. 

a. Program di susun dengan memiliki sasaran yang pasti dan jelas dan harus di 

pertanggungjawabkan untuk mencapainya. 

b. Pengukuran untuk prestasi harus dilakukan secara berkala dan 

membandingkannya dengan sasaran yang telah ditetapkan, serta mencari 

penyimpangan atas prestasi yang ada 

c. Hasil prestasi yang telah menyimpang itu relatif berukuran besar dan perlu 

diketahui penyebabnya mengapa hal itu terjadi apakah penyebabnya karena 

dalam maupun faktor luar dari perusahaan. 

d. Penyempurnaan dengan melakukan koreksi dilakukan oleh pimpinan dengan 

melakukan tindakan pengurangan penyimpangan terhadap sasaran dan hasil 

prestasi.
9
 

Efektivitas ini di jadikan pengukur untuk mengukur suatu keberhasilan 

dalam pencapaian pendidikan. Upaya yang di lakukan dalam pengukuran ini ada 

dua istilah yaitu evaluasi dan validasi. E. Mulyasa mengemukakan bebas yang ada 

di validasi di lihat dari dua sisi yaitu intern yang merupakan sebuah tes penilaian 

yang di susun untuk dapat mengetahui secara tepat apakah suatu program dalam 

pendidikan sudah mencapai sasarannya. Sedangkan dari sisi eksternal ialah 

serangkaian tes penilaian yang telah disusun agar dapat mengetahui apakah 

                                                             
9
 Sofjan Assuri, Managemen Pemasaran, Dasar, Konsep, dan Strategi, ( Jakarta: PT. 

Raja GRAFINDO Persada, 2002), h. 335-336 
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sasaran perilaku dari program pendidikan tersebut telah valid.
10

 Sedangkan dalam 

evaluasi, Firman menyatakan sebagaimana dalam kutipan E. Mulyasa yang 

mengemukakkan jika evaluasi di ukur dengan tiga tahap yaitu tahap perencanaan, 

tahap pelaksanaan dan tahap pasca pelaksanaan. Dan suatu evaluasi yang di 

katakan baik jika pelaksanaanya di lakukan berdasarkan pada rencana yang baik 

pula. Kegiatan evaluasi ini mengukur akan untung rugi, dan tidak hanya 

mengukur tentang sasaran saja. 

Di ketahui jika efektivitas dalam organisasi bukanlah efektivitas pribadi, 

melainkan efektivitas seorang manager, dan manager yang efektif akan 

menghasilkan menagemen yang efektif pula. 

C. PNPM Mandiri 

1. Definisi PNPM 

 Adalah singkatan dari program nasional pemberdayaan masyarakat yang 

bertujuan untuk penanggulangan kemiskinan. PNPM Mandiri pertama kali 

diluncurkan oleh presiden ke-6 bapak Susilo Bambang Yudoyono pada tanggal 30 

April 2007 di Palu Provinsi Sulawesi Tengah. Program PNPM Mandiri ini 

termasuk dalam program scalling up atau program pengembangan yang lebih luas 

dari program pemberantasan kemiskinan sebelumnya. PNPM Mandiri pedesaan 

mengambil sepenuhnya mekanisme serta prosedur program pengembangan 

kecamatan (PKK) yang sudah dilakukan sejak tahun 1998-2007. PNPM Mandiri 

termasuk program terbesar di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Di dalam 

pelaksanaanya, program ini lebih memprioritaskan kegiatan di bidang 

                                                             
10

 E. Mulyasa, Managemen Berbasis, h. 83. 
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infrastruktur desa, pengelolaan dana bergulir bagi kelompok perempuan. Ada 

beberapa pengertian yang terkandung dalam PNPM Mandiri :
11

  

a. PNPM Mandiri ialah suatu program nasional yang wujud kerangka 

kebijakannya sebagai dasar acuan pelaksanaan suatu program penanggulangan 

kemiskinan. Program ini dilakukan melalui pengembangan sistem dan prosedur 

program, penyediaan pendamping dan pendanaan. 

b. Pemberdayaan masyarakat ialah suatu upaya dalam menciptakan kapasitas 

masyarakat secara individu maupun kelompok serta sebagai sarana dalam 

menyelesaikan permasalahan mengenai peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

2. Tujuan PNPM Mandiri 

a. Tujuan umum yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian 

serta kesempatan kerja bagi masyarakat menengah kebawah 

b.Tujuan khusus 

1) Meningkatkan seluruh  masyarakat untuk berpasrtisipasi baik 

masyarakat miskin, komunitas adat terpencil, kelompok perempuan, 

serta kelompok masyarakat lainnya. 

2) Meningkatkan kualitas pemerintah dalam memberikan suatu pelayanan 

pada masyarakat terutama yaitu masyarakat miskin dengan kebijakan 

program dan penganggaran pada masyarakat miskin. 
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 Panduan Tekhnis Operasional, Program Naional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM 

Mandiri Perdesaan),RI, h.2 
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3) Meningkatkan keinginan baik itu masyarakat, pemerintahan, asosiasi, 

swasta, organisasi masyarakat, LSM dan lainnya untuk bisa 

mengupayakan peningkatan dalam penanggulangan kemiskinan 

4) Meningkatkan inovasi serta pemanfaatan dalam penggunaan teknologi 

informasi di masyarakat. 

3. Program PNPM Mandiri 

a. Kategori program 

1) PNPM-Inti terdiri dari program yang berbasis kewilayahan seperti 

PPK, P2KP, PISEW serta P2DTK. 

2) PNPM-Penguatan termasuk program pemberdayaan untuk 

penanggulangan kemiskinan 

b. Komponen program 

1) Pengembangan masyarakat. Dalam komponen ini mencakup beberapa 

kegiatan yang membangun kritis serta kemandirian dalam masyarakat. 

2) Bantuan langsung masyarakat (BLM) Adalah dana yang diberikan 

kepada seluruh masyarakat dengan tujuan untuk membiayai kegiatan 

yang dilaksanakan oleh masyarakat untuk menciptakan peningkatan 

kesejahteraan rakyat menengah kebawah. 

3.) Bantuan pengelolaan dan pengembangan programMeliputi tentang 

kegiatan yang memberikan dukungan kepada pemerintah ataupun 

kelompok peduli misalnya penyediaan pengendalian mutu, konsultan 
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manajemen, evaluasi serta pengembangan program dalam kegiatan 

tersebut. 

4. Visi & misi PNPM Mandiri 

a. Visi PNPM Mandiri pedesaan  

Visi PNPM Mandiri ialah untuk menyikapi kemandirian dan kesejahteraan 

anggota kelompok masyarakat kurang mampu di pesuatu wilayah. Sejahtera yang 

artinya tercapainya atau terpenuhinya kebutuhan hidup anggota kelompok 

masyarakat tersebut. Sedangkan mandiri secara umum dapat disimpulkan bahwa 

mampu mengatur atau mengorganisir sumberdaya yang ada lingkungannya dan 

yang ada diluar serta mandiri dapat dikatakan sebagai sikap yang termasuk 

tanggungjawab pada diri seperti menabung, investasi dan lain sebagainya. 

b. Misi PNPM mandiri pedesaan 

a) Pelembagaan sistem pembangunan  

b) Peran dan fungsi pemerintah lokal efektif 

c) Meningkatkan potensi masyarakat 

d) Mengembangkan jaringan mitra dalam pembangunan 

e) Meningkatkan kuantitas serta kualitas sarana soial ekonomi anggota 

kelompok masyarakat. 

Ada pula lambang dari PNPM Mandiri itu seendir, sebagai berikut : 
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sumber : PNPM Mandiri pedesaan Kecamatan Baebunta 

 

D.  UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) dan pendapatan 

1. UMKM  

   Usaha kecil merupakan sebuah usaha yang tidak besar dan biasanya hanya 

memiliki tenaga kerja kurang dari 30 orang. Seperti dalam Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 1995 jika kategori dalam usaha kecil ialah usaha yang 

mempunyai keuntungan paling bersihnya sebesar Rp.200.000.000, milik warga 

indonesia, penjualaannya paling Rp.1.000.000.000 serta usaha ini termasuk usaha 

mandiri atau perserorangan.
12

 Namun berbeda dengan pendapat lain seperti yang 

dikemukakan oleh FASB atau Financial Accounting Standard Board pada Ahmd 

Riahi Balkaoi jika definisi dari usaha kecil ialah sebuah usaha atau perusahaan 

                                                             
12

Undang-undang Republik Indonesia No.9/1995 Tentang Usaha Kecil. 

Hukum.unsrat.ac.id diakses tanggal 6 july 2019 
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dalam skala kecil yang operasionalnya juga relatif lebih kecil, pada umumnya 

pendapatan total kurang dari $5 Juta, operasional dalam usaha kecil ini biasanya 

dikelola oleh pemilik sendiri karena usaha ini bersifat perserorangan atau usaha 

mandiri, jarang ada pemindahan hak kepemilikan usaha serta sistem keuangannya 

termasuk sederhana. Meski ini adalah usaha kecil namun, resikonya juga tidak 

bisa dianggap remeh. Ada beberapa resiko usaha kecil : 

a) Bisnis dalam skala kecil sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi sekitarnya, 

persaingan, lokasi bisnis usaha tersebut, serta kualifikasi pemiliknya dan ke 

efektivitasnya dalam menjalankan bisnis. 

b) Banyaknya usaha yang ada dibidang pengeceran yang mengalami lebih banyak 

kegagalan lalu usaha pabrik, pertambangan serta kegagalan dibidang 

konstruksi. 

c) Kurangnya pengetahuan dalam bidang memanagemen usaha. Serta poin-poin 

yang mempengaruhi ketidakmampuan dalam memangemen usaha seperti 

lokasi yang kurang strategis, kurangnya modal pembelian yang banyak 

sehingga merugikan, kurangnya pengawasan dalam persediaan barang, 

mengambil kredit yang banyak, pengeluaran atau pennaggungan biaya yang 

ang besar serta tidakadanya pembukuan yang baik. 

  Sedangkan definisi UMKM diatur Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2008 

tentang UMKM.
13

 Dalam pasal 1 nya berisi bahwa usaha mikro ialah sebuah 

usaha yang dimiliki perserorangan serta memiliki kriteria usaha mikro itu sendiri 
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 Tulus T.H. Tambunan, UMKM di Indonesia (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009), h.16 
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seperti yang diatur dalam UU negara ini. Dalam UU ada kriteria yang 

menunjukan usaha mikro, kriteria tersebut dapat kita lihat sebagai berikut : 

1) Usaha mikro ialah usaha yang memiliki aset paling banyaknya sekitar Rp. 50 

juta yang tidak termasuk dengan tanah beserta bangunan tempat berusaha. Dan 

penghasilan tahunannya paling besar sekitar Rp. 300 juta 

2) Usaha kecil yang memiliki aset lebih Rp. 50 juta- 500 juta yang tidak termasuk 

dengan tanah beserta bangunan tempat usahanya yang memiliki penghasilan 

setiap tahunnya sekitar Rp. 300 juta hingga mencapai nilai maksimum sekitar 

Rp. 2,5 M. 

3) Usaha menengah ialah usaha perusahaan yang memiliki aset bersih sebesar Rp. 

500 juta- Rp. 1 M dengan penghasilan tiap tahunnya lebih dari Rp. 2,5 M- Rp. 

50 M. 

2. Pendapatan 

a) Definisi pendapatan 

    Dalam  konsep ekonomi jika kondisi ekonomi dalam kehidupan 

masyarakat ditentukan oleh pendapatan, pekerjaannya serta kimlah biaya yang 

ditangguh dalam keluarga. Ada beberapa definisi akan pendapatan : 

1) Mayers (1983: 72) menyatakan jika definisi pendapatan ialah sesuatu yang di 

nilai dari balas jasa dan juga pemanfaatannya untuk di konsumsi. 
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2) Purnomo (1993: 43) menyatakan definisi pendapatan ialah merupakan semua 

penghasilan yang telah diterima seseorang pada kegiatan ekonomi pada satu 

periode.
14

 

3) Djojohadikusumo (1990: 72) menyampaikan bahwa pengertian pendapatan 

adalah jumlah suatu barang atau jasayang mempengaruhi tingkat hidup 

masyarakat. 

Pada dasarnya ada dua pendapatan tentang ini yakni : 

1) Pendapatan nasional 

 Menurut Hutabarat (1997: 8) menyatakan bahwa pendapatan nasional ialah 

nilai suatau barang atau jasa yang telah di produksi oleh suatu Negara pada suatu 

waktu tertentu (1 tahun). Dalam pendapatan nasional ada tiga pendekatannya : 

I. Pendekatan pendapatan 

  Dalam pendapatan ini dihitung dengan penjumlahan semua pendapatan 

yang diterima karena faktor produksi dalam menghasilkan barang jasa pada 

suatu negara dalam satu tahun.  

II. Pendekatan produksi 

Pada pendekatan produksi dihitung dengan penjumlahan nilai barang jasa 

hasil dari berbagai usaha pada suatu negara dalam setahun. 

III. Pendekatan pengeluaran  

Pada pendekatan ini dihitung pada penjumlahan pengeluaran dalam 

membeli barang dan jasa yang di produksi suatu negara dalam setahun. 
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 Ekhardi, pendapatan biaya usaha-usaha kecil, dalam http://ekhardi.blogspot.com/2010/ 

/12/pendapatan-biaya-usaha-kecil_24.html?m=1 
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2) Pendapatan perserorangan  

 Merupakan jenis pendapatan yang termasuk pendapatan yang telah 

diperoleh dengan tidak memberikan kegiatan apapun yang di terima penduduk 

negara pada waktu tertentu. Ada dua jenis dalam pendekatan perserorangan ini : 

I. Pendapatan turunan 

 Merupakan pendapatan masyarakat yang tidak ikut dalam memproduksi 

barang. Misalnya dokter, pengawal negeri, dan ahli hukum.  

II. Pendapatan asli 

  Merupakan pendapatan yang didapat langsung oleh setiap individu yang 

ikut serta dalam produksi barang. 

b) Upaya peningkatan pendapatan usaha 

   Dalam meningkatkan pendapatan harus memiliki strategi sehingga 

mampu meningkatkan pendapatan dalam usaha. Ada 5 upaya yang dapat kita 

lakukan dalam menjalankan usaha sehingga mampu meningkatkan pendapatan : 

1) Menambah jumlah produk usaha dan juga layanannya 

   Dalam sebuah usaha harus memiliki strategi yang mampu 

meningkatkan pendapatan dengan cara menambah jumlah produk penjualan juga 

layanan yang baik. namun, sebelum melakukannya pastikan untuk mengetahui 

apa saja yang diminati konsumen serta menghitung modal yang dikeluarkan agar 

tidak habis dalam memilih atau menambah jumlah produk yang akibatnya hanya 

mengganggu operasional usaha yang sudah berjalan. 

2) Target penjualan yang lebih banyak 
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  Memiliki target dalam penjualan yang lebih banyak untuk mendapatkan 

pendapatan yang meningkat dengan keuntungan yang besar pula. Berbagai cara 

dalam meningkatkan jumlah perjualan menuntut para pebisnis maupun usaha 

untuk membuat inovasi dan kreatifitas dalam menyesuaikan keadaan pasar 

sehingga di minati banyak kalangan serta memanfaatkan teknologi informasi 

dengan digital marketing di mana, sosial media sudah menjadi tempat aktivitas 

masyarakat masa kini. 

3) Memperluas usaha yang sudah berjalan 

   Pada tahap ini dengan memperluas bisnis usaha dengan satu bidang 

yang telah di kuasai akan lebih baik baik dan efektif dibanding harus membuat 

usaha baru dengan menanggung resiko yang tidak terduga. Meskipun usaha yang 

kita perluasa itu tidak sama persis namun saling berkaitan satu sama lain dengan 

usaha sebelumnya., misalnya bisnis Travel dan bisnis Tour yang diperluaskan atau 

dikembangkan menjadi usaha hotel atau yang lainnya. 

4) Mendapatkan konsumen baru 

   Pada dasarnya semua usaha akan memiliki pasar dengan target yang 

telah ditentukan seperti jenis kelamin, letak demografi, usia serta komintas-

komunitas tertentu. Memperhatikan era sekarang yang memanfaatkan teknologi 

untuk penjualan dan juga banyak konsumen yang telah menggunakan internet 

untuk melakukan pembelian. Dengan begitu, dengan memanfaatkan sosial media 

maka dapat memberikan kesempatan serta memperluas informasi penjualannya 

kepada konsumen baru. 

5) memasuki bisnis atau usaha lainnya 



33 
 

  Memasuki bisnis atau usaha lain yang mampu meningkatkan keuntungan 

dengan bisnis yang menjanjikan keuntungannya dengan melihat dari modal serta 

sumber daya manusia yang sesuai dengan bisnis tersebut. Karena jika usaha ini 

hanya dijalankan sendiri saja tanpa bantuan oranglain maka, tidak akan efektif dan 

bisa menghambat usaha lainnya. Karena itu, para pebisnis harus 

memperhitungkan resiko dalam menjalankan usaha baru sehingga tidak 

mempengaruhi usaha lainnya yang telah berjalan.
15

 

  Selain dari strategi tersebut, ada juga cara yang bisa digunakan dalam 

mengembangkan sebuah. Sebagai berikut : 

1) Mengenal kompetitor 

Kompetitor dalam istilah bisnis yang berarti pesaing. Sebelum melakukan sebuah 

usaha kita harus mengetahui siapa kompetitor. karena tidak akan efektif suatu 

usaha jika hanya melakukan promosi secara terus menerus tanpa memperhatikan 

kompetitor. misalnya apa yang di perjualkan atau kelebihan dari usaha 

kompetitor. Dengan mengetahui kompetitor kita bisa melakukan usaha yang lain 

atau berbeda dengan melakukan promosi-promosi yang unik yang ditawarkan 

kepada konsumen dan berbeda dengan yang dilakukan kompetitor. 

2) Meningkatkan promosi 

  Tahap kedua ialah dengan melakukan promosi terhadap barang atau jasa 

yang ditawarkan kepada konsumen. Dalam melakukan promosi buatlah sebuah 

materi yang terlihat unik dan menarik bagi konsumen sehingga lebih banyak 
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orang dari berbagai kalangan yang mengenal produk atau jasa yang ditawarkan. 

Dengan memanfaatkan  jalur-jalur promosi seperti brosur atau iklan jalan, 

memanfaatkan situs media sosial dengan menyebarkan promosi iklan online. 

Untuk usaha yang baru dijalankan lebih baik memanfaatkan situs media sosial 

yang lebih efektif. Tawarkan juga berbagai hal yang menarik perhatian konsumen 

misalnya diskon pada produk atau jasa yang ditawarkan. Dengan hal tersebut 

maka akan menarik perhatian konsumen untuk memilih produk yang ditawarkan. 

3) Meningkatkan sumber daya 

   Dalam menjalankan sebuah usaha atau bisnis perlu peningktan dalam 

sumber daya dalam produk maupun sumber daya manusianya. Dalam peningkatan 

produknya harus pada penggunaan bahan serta dalam proses pembuatan produk 

tersebut. Sehingga produk yang dihasilkan juga berkualitas. Dalam sumber daya 

manusia yang perlu ditingkatkan ialah dengan memilih karyawan yang baik dan 

handal serta pelayanan yang dilakukan. 

4) memperluas jaringan usaha  

   Dalam tahap ini dapat dilakukan dengan memperluas pemasaran 

produk. Dengan memiliki situs web usaha yang baru karena dengan 

memanfaatkan teknologi maka akan lebih memeperluas promosi. Dengan 

memperluas jaringan pemasaran produk ini juga harus di ikuti dengan 

peningkatan penggunaan bahan yang berkualitas beserta proses produksi yang 

lebih baik. selain dari itu, dalam memperluas jaringan juga bisa dilakukan dengan 

memperluas mitra bisnis dengan mengenal lebih banyak pihak-pihak tertentu dan 
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menjalin kerja sama yang baik sehingga mampu lebih efektif dalam memperluas 

jaringan pemasaran produk. 

5) Membuat inovasi baru pada produk 

Pada tahap ini membuat inovasi baru ialah hal yang wajib dilakukan. Karena 

zaman semakin berubah dan produk seharusnya selalu mengikuti tren zaman itu. 

Karena itulah selain dari ke-4 tahap diatas, tahap inilah yang akan membuat 

konsumen cenderuung bosan dengan gaya produk lama.  Bisa saja konsumen 

berpindah ke kompetitor. dengan melakukan inovasi pada kemasan, bahan, 

kualitas serta kandungan produknya yang lebih baik maka akan menarik 

konsumen untum betah dengan produk yang dimiliki. 

E. Jenis dan fungsi kelompok SPP 

a. jenis kelompok 

1) Kelompok simpan pinjam (KSP) ialah kelompok yang memiliki kegaitan 

dalam pengelolaan simpanan dan pinjman dengan megutamkan kelompok 

yang memiliki anggota RTM (rumah tangga miskin) 

2) Kelompok usaha bersama (KUB) ialah kelompok yang memiliki kegiatan 

usaha dalam mengelola kegiatan secara bersama dengan anggota 

kelompok peminjam dan mengutamakan kelompok yang memiliki anggota 

RTM. 

3) Kelompok Aneka Usaha ialah kelompok yang didalamnya anggota RTM 

dan memiliki usaha yang pengelolaannya secara mandiri.
16
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b. fungsi kelompok 

1)  Kelompok Chanelling (penyalur) merupakan kelompok yang 

menyalurkan pinjaman dana bergulir dari UPK kepada nasabah tanpa 

merubah syarat dan ketentuan yang ada. 

2) Kelompok Executing (pengelola) ialah merupakan kelompok yang 

mengelolah dana pinjaman bergulir dari UPK secara individual sesuai 

ketentuan yang ada di kelompok. Dan memberikan pelayanan pada 

anggota pemanfaat dengan kesepakatan kelompok dan anggota.
17

 

F. Simpan pinjam dalam Islam (Ariyah) 

Ariyah merupakan hal atau benda yang diberikan kepada oranglain untuk 

diambil manfaatnya serta dikembalikan secara utuh dengan melaui suatu proses. 

Ariyah dalam bahasa adalah pinjaman sedangkan dalam istilah ada beberapa 

definisi : 

1.  Ulama Hanafiah menyatakan jika pinjaman ialah berarti mengambil suatu 

manfaat dari hal atau barang secara cuma-cuma. 

2. Ibnu rif’ah, menurutnya jika pinjaman berarti boleh mengambil manfaat dari 

hal atau barang secara halal dan tidak merusak zatnya saat telah dikembalikan. 

3. Ulama Syafiiyah menyatakan jika pinjaman ialah boleh mengambil manfaat 

dari suatu barang tanpa dirusak sampai akan dikembalikan. 

4. Ulama Hambaliyah, menyatakan jika pinjaman merupakan hal yang 

diperbolehkan dalam mengambil suatu manfaat barang tanpa adanya imblan 

dengan waktu yang telah ditentukan. 
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5. Ulama Malikiyah, menurutnya ialah pinjaman merupakan proses dalam 

pengambilan manfaat atau keuntungan dalam waktu yang telah ditentukan 

tanpa adaya imbalan.  

Meminjamkan sesuatu kepada oranglain berarti memberikan pertolongan 

kepada orang lain. Seperti dalam Q.s al-maidah ayat 2 yang berbunyi
18

 : 

 ۖ َ ْثِن َواْلُعْدَواِى ۚ َواتَّقُىا َّللاَّ ۘ  َوتََعاَوًُىا َعلًَ الْبِسِّ َوالتَّْقَىٰي ۖ َوََل تََعاَوًُىا َعلًَ اْْلِ

َ َشِديُد اْلِعقَابِ   إِىَّ َّللاَّ

Terjemahannya : 

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 

dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan 

bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” 

[al-Mâidah/5:2] 

Serta sabda Rasulullah yang menyatakan : 

 “Pinjaman wajib dikembalikan dan orang yang meminjam sesuatu harus 

membayar” (riwayat Abu Daud dan Tarmizi dan dikatan hadis Hasan). 

1) Dasar hukum pinjaman dalam Islam 

Hukum pinjaman diperbolehkan dalam Islam selama pinjaman itu dapat 

bermanfaat dengan baik dan bukan untuk manfaat dalam kemaksiatan. Ada 

beberapa dalil yaitu : 

a. Bentuk tolong menolong 

Dalam Alquran telah dijelaskan jika kita sebagai umat harus saling tolong 

menolong seperti dalam Alquran surah Al-maidah ayat 2 : 

                                                             
18

 Q.s al-maidah ayat 2 
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ٌَ َوََل  ْهَس اْلَحَساَم َوََل اْلهَْد ِ َوََل الشَّ ئَِد يَا أَيُّهَا الَِّريَي آَهٌُىا ََل تُِحلُّىا َشَعائَِس َّللاَّ ََ  اْلقَ

َا ِهْي َزبِِّهْن َوِزْضَىاًاا ۚ َوإَِذا َحلَْلتُْن فَاْصطَاُدوا ۚ  يَي اْلبَْيَت اْلَحَساَم يَبْتَُغىَى فَْض َوََل آهِّ

وُكْن َعِي الَْوْسِجِد اْلَحَساِم أَْى تَْعتَُدوا   َوتََعاَوًُىا َعلًَ  َوََل يَْجِسَهٌَُّكْن َشٌَآُى قَْىٍم أَْى َصدُّ

َ َشِديُد الِْعقَابالْ  َ ۖ إِىَّ َّللاَّ ْثِن َوالُْعْدَواِى ۚ َواتَّقُىا َّللاَّ   بِسِّ َوالتَّْقَىٰي ۖ َوََل تََعاَوًُىا َعلًَ اْْلِ

hjmejreTnya : 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi‟ar-syi‟ar 

Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan 

(mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, 

dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah 

sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila 

kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan 

janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka 

menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat 

aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam 

(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam 

berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, 

sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (Q.s al-Maidah : 2)
19

 

b. Menghilangkan kesukaran 

Setiap umat manusia yang memberikan pinjaman dengan maksud baik 

kepada oranglain maka akan dihilangkan kesukaran baginya. Seperti sabda 

Rasulullah s.a.w. : 

” Barang siapa menghilangkan salah satu kesulitan dunia dari sauadaranya. 

Maka Allah I akan menghilangkan darinya salah satu kesulitan pada hari 

kiamat.” (Diriwayatkan Imam Muslim) 

c. Ganjaran pahala melimpah 

Pahala yang melimpah diberikan kepada orang-orang yang 

memberikan pertolongan berupa pinjam dengan maksud memberikan manfaat 

kepada oranglain, sebagaimana firman Allah SWT : 

                                                             
19

 Q.S Al-Maidah : 2 
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َ قَْسضا  ا َحَسٌاا فَيَُضاِعفَهُ لَهُ َولَهُ أَْجٌس َكِسينٌ َهْي َذا الَِّرٌ يُْقِسُض َّللاَّ  

Terjemahnya : 

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka 

Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan 

memperoleh pahala yang banyak”. (QS Al Hadid : 2)
20

 

 

2) Syarat pinjaman dalam Islam 

a) Orang yang memberikan pinjaman (Mu’iir) 

b) Orang yang meminjam (Musta’iir) 

c) Benda atau harta yang dipinjamkan (Musta’ar) 

d) Ijab qabul pinjam meminjam atau pengalihan suatu harta kepada 

peminjam dari yang meminjamkan dengan melafalkan beberapa perkataan 

ataupun tanda putih diatas hitam dan dihadiri saksi dalam kesepakatan 

tersebut. 

3) Ketentuan pinjaman dalam Islam 

Ketentuan pinjaman barang yang dipinjamkan dapat berupa uang, harta, 

pakaian, hewan bahkan sebuah adonan roti. Dan Pinjaman tersebut berguana 

untuk banyak orang. Seperti kisah Rasulullah yang meminjamkan adonan serta 

untanya. Dalam sebuah Hadist Aisyah RA berkata : 

“Saya berkata kepada Rasulullah „Ya rasul, sesungguhnya tetangga kita 

meminjam roti yang telah berbentuk adonan dan mereka mengembalikannya 

dengan melebihkan serta menguranginya‟ Rasul menjawab „Tidak mengapa, 

karena demikian itu  ialah bentuk dari kebersamaan dan tidak berharap sesuatu 

yang lebih dari pinjaman itu sendiri”
21

 

                                                             
20

 Q.A Al-Hadid : 2 
21

 Anggia Rosalia, pinjaman dalam islam beserta  hukum islamnya, dalam Https: 

//dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/pinjaman-dalam-islam,diakses tanggal 27 februari 2019 
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Pinjaman hukumnya dalam Islam diperbolehkan selama manfaatnya 

digunakan dalam hal kebaikan bukan untuk kemaksiatan. Serta memenuhi syarat 

dan ketentuan dalam Islam dan mampu mengembalikan pinjaman tersebut sesuai 

waktu yang ditentukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 
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A.  Pendekatan dan jenis  

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Bogdan dan 

Taylor mendefinisikan metode pendekatan kualitatif ialah metode deskriptif 

kualitatif. Metode ini sebagai langkah yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata tertulis maupun dalam bentuk lisan dari orang-orang yang bersangkutan. 

Metode penelitian kualitatif ini berdasarkan akan pertimbangan yang dilakukan 

utnuk membantu peneliti dalam menyesuaikan diri dan mengapresiasikan diri 

untuk menghadapi kenyataan yang ada dilapangan serta membantu peneliti untuk 

bisa berinteraksi secara langsung dengan narasumber agar dapat membuat kondisi 

yang benar-benar dialami bukan keadaan yang dibuat-buat apalagi rekayasa dalam 

proses penelitian kondisi kelompok masyarakat dalam proses dana simpan pinjam 

perempuan (SPP). 

 Penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau Field Research yang 

meruapakan suatu penelitian yang memahami atau menemukan suau sikap yang 

ada dalam masyarakat serta menjadi tempat yang baik untuk belajar secara 

intensif akan interaksi lingkungan sosial yang didalmnya terdapat individu, 

kelompok, kumplan masyarakat ataupun organisasi serta tentang latar belakang 

keadaan dalam masyarakat. Yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini 

ialah tentang pengaruh dana simpan pinjam perempuan dalam meningkatkan 

pendapatan usaha mikro kelompok cemara Desa Sassa Kecamatan Baebunta 

Kabupaten Luwu Utara. 

B. lokasi dan waktu Penelitian 
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Tempat penelitian ini dilakukan di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) 

pada PNPM Mandiri perdesaan yang beralamat di Baebunta Kecamatan Baebunta 

dan di desa Sassa . Lokasi ini dijadikan sebagai tempat penelitian karena di tempat 

ini terdapat program pinjaman bergulir serta peneliti juga mempertimbangkan 

waktu yang dilaksanakan selama dua bulan.  Dalam penelitian ini penulis meneliti 

kelompok cemara yang dimana mendapat pengaruh dari daan simpan pinjam 

perempuan terhadap usaha mikronya 

C. Sumber data 

a. Data primer ialah data yang diperoleh dari sumber data pertama di lokasi 

penilitian   atau objek penelitian.
22

 Yang sebagai data primer adalah kepala 

Unit Pengelola Kegiatan (UPK), masyarakat yang menerima dana pinjaman 

SPP, ketua kelompok cemara. 

b. Data sekunder ialah data dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data 

yang kita butuhkan 
23

 Dalam hal ini adalah pustaka atau sumber lain yang 

mendukung penelitian ini. 

Pemilihan sampel dalam penelitian ini  disebut sebagai tekhnik purposive 

sampling yang berarti tekhnik yang didasari oleh tujuan yang ingin dicapai serta 

informan yang berjumlah kecil namun menjaring sebanyak mungkin informasi 

yang dibutuhkan dalam penelitian seperti anggota kelompok cemara dan 

masyarakat lainnya. Ada pula ciri-ciri dari tekhnik ini ialah : 

                                                             
22 Burhan Bungin, Metodologi penelitian kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi dan 

Kebijakan Publik serta Ilmi-Ilmu Sosial Lainnya (Jkarta: Kencana, 2016), 122.   
23

 Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial (Jakarta: 

Salemba Humanika, 2010), 131. 
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1. Subjek yang telah diambil dari lapangan harus sesuai dengan kenyataan yang 

mengandung banyak ciri-ciri populasi 

2. Dalam pengambilan sampel harus berdasarkan sifat, ciri-ciri serta karakteristik 

yang menjadi ciri-ciri pokok pupulasi 

3. Penentuan karakteristik pokok populasi dilakukan dengan cermat dalam studi 

pendahuluan.
24

 

D. Tekhnik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi  ialah sikap yang tampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai.
25

 

Penulis    melakukan pengamatan secara langsung dilapangan dengan masyarakat 

kelompok simpan pinjam perempuan baik itu anggota kelompok yang bersifat 

positif yang telah mengembalikan dana pinjaman sesuai dengan kesepakatan dan 

aturan dalam proses peminjaman dana simpan pinjam perempua PNPM Mandiri 

dan anggota kelompok yang bersifat negatif dengan tidak mengembalikan dana 

pinjaman, juga melihat usaha mikro anggota kelompok yang mereka laksanakan 

sesuai dengan program dan harapan yang terdapat dalam program simpan pinjam 

perempuan. Pada tahap observasi ini peneliti juga mengamati tentang hambatan 

ataupun kendala anggota kelompok cemara dalam menjalankan program dana 

simpan punjam perempuan di desa Sassa Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu 

Utara. 

2. Wawancara  

                                                             
24

 S. Arikunto, prosedur penelitian suatu pengantar praktis, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 

2010). h.134 
25

 Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial (Jakarta: 

Salemba Humanika, 2010), h.131 
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Wawancara ialah merupakan percakapan dengan maksud tertentu yang 

dilakukan oleh dua pihak yaitu sebagai jurnalis dan narasumber.
26

 Untuk 

mendapatkan data yang akurat harus dilakukan wawancara dengan narasumber 

tertentu yakni, Ketua kelompok cemara dana SPP, Ketua UPK Kecamatan 

Baebunta, dan masyarakat penerima dana SPP. Dalam wawancara peneliti harus 

memiliki pedoman wawancara yang dijawab secara terbukan dan transparan oleh 

narasumber. Yang berisi akan pokok permasalahan yang ada dilapangan. Dalam 

proses wawancara ini media yang digunakan ialah perekam seperti handphone 

(HP) atau menggunakan media seperti perekam lainnya serta buku kecil untuk 

mencatat kata-kat yang dianggp penting. 

3. Dokumentasi   

Dokumentasi ialah merupakan catatan kecil yang berlaku yang berupa 

tulisan, gambar atau karya dari seseorang.
27

 yang dilakukan dalam penelitian ini 

berupa catatan kecil untuk mencatat poin-poin penting dan gambar yang 

ditemukan dilapangan serta alat perekam berupa Handphone ( Hp). 

E. Tehnik Keabsahan Data dan analisis data 

1. Tehnik keabsahan data 

Merupakan faktor yang paling penting dalam penilitian karena faktor ini 

penentu dalam penelitian metode kualitatif. Karenanya, mesti diadakan tentang 

tehnik keabsahan  data melalui tekhinik triagulasi data yang merupakan tekhnik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data-

data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data 

                                                             
26

 Lexy J.Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2013), h. 186 
27

 Sugiyono, Peneltian Kuantitatif & Kualitatif R&D (Bandung: Alfabeta, 2009), h.329. 
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tersebut.
28

 Dalam tahap ini membandingkan data hasil observasi dengan data dari 

informan. Dalam proses ini akan ditemukan apakah ada kesamaan informasi yang 

ada dalam data informan dan data hasil observasi di lapangan. 

2. Tehnik analisis data 

a. Reduksi data, dalam tahap ini peneliti melakukan pemilihan dan 

memusatkan  perhatian untuk penyederhanaan, abstraksi dan tranformasi 

data kasar yang diperoleh 

b. Penyajian data, peneliti mengembangkan deskripsi informasi tersusun 

untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan 

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, peneliti berusaha menarik 

kesimpulan dan melakukan dengan cara mencari makna setiap gejala 

yang diperolehnya dari lapangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
28

 Lexy J.Moleong, metodologi penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya 

2013, h.248 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran umum objek penelitian 

1. Letak geografis Desa Sassa 

Desa Sassa ialah terletak di tempat strategis karena berada di pinggir 

jalan Trans Sulawesi Masamba-Makassar dan terletak di pinggiran pegunungan. 

Desa Sassa ialah salah satu desa di kecamatan baebunta kabupaten luwu utara. 

a. ketinggian di permukaan laut  :10 km 

b. Suhu udara    : Sedang 

c. Topografi    : Tinggi 

Orbitrasi (jarak dari pusat pemerintahan Kabupaten Luwu Utara) 

a. Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan : 100 meter 

b. Jarak dari pusat pemerintahan kota  : 2 km 

c. Jumlah jiwa      : +_ 3.000 jiwa 

2. Profil anggota kelompok “cemara” simpan pinjam perempuan 

Kelompok cemara ialah salahsatu kelompok dari 67 kelompok yang 

tersebar di kecamatan Baebunta Dan anggota kelompoknya berdomisili di desa 

Sassa. Adapun profil tentang anggota kelompok cemara : 

Nama kelompok : Cemara 

Alamat   : Desa Sassa Kec.Baebunta Kab.Luwu Utara 

Tahun berdiri  : 2010 
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Bidang usaha  : Perdagangan 

a.) Susunan pengurus kelompok cemara 

Ketua  : Nurmis 

Sekertaris : Norma 

Bendahara : Kadola 

Anggota  

1. Mastia 

2. Delmiantu 

3. Tirtayani 

4. Nirmayanti 

5. Yunita 

6. Saptina 

7. Musriana 

8. Sulpiati 

 

b.) Identitas anggota kelompok Cemara  

1. Nama   : Nurmis 

 Umur  : 45 tahun 

 Jenis kelamin  : perempuan 

 Alamat  : Dusun Salulanggara Desa Sassa 

 Jumlah pinjaman : Rp.5.000.000 

 Jenis usaha  : Jualan bahan makanan 

 Tujuan pinjaman : Membuka usaha baru 

 

2. Nama   : Norma 

Umur  : 46 tahun 
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Jenis kelamin  : perempuan 

Alamat  : Dusun Salulanggara Desa Sassa 

Jumlah pinjaman : Rp.5.000.000 

Jenis usaha  : Tukang jahit 

Tujuan pinjaman : Penambah modal usaha 

 

3. Nama   : Kadola 

Umur  : 60 tahun 

Jenis kelamin  : perempuan 

Alamat  : Dusun Salulanggara Desa Sassa 

Jumlah pinjaman : Rp.5.000.000 

Jenis usaha  : Dagang makanan  

Tujuan pinjaman : Untuk usaha baru 

 

4. Nama   : Mastia 

Umur  : 38 tahun 

Jenis kelamin  : perempuan 

Alamat  : Dusun Salulanggara Desa Sassa 

Jumlah pinjaman : Rp.3.000.000 

Jenis usaha  : jualan bensin dan bahan pokok 

Tujuan pinjaman : Modal usaha 

 

5. Nama   : Delmiani 

Umur  : 48 tahun 

Jenis kelamin  : perempuan 

Alamat  : Dusun Salulanggara Desa Sassa 

Jumlah pinjaman : Rp.3.000.000 
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Jenis usaha  : konter 

Tujuan pinjaman : Penambah modal 

 

6. Nama   : Tirtayani 

Umur  :  39 tahun 

Jenis kelamin  : perempuan 

Alamat  : Dusun Salulanggara Desa Sassa 

Jumlah pinjaman : Rp.5.000.000 

Jenis usaha  : Salon kecantikan 

Tujuan pinjaman : Penambah modal usaha 

7.  Nama   : Nirmayanti 

Umur  :  46 tahun 

Jenis kelamin  : perempuan 

Alamat  : Dusun Salulanggara Desa Sassa 

Jumlah pinjaman : Rp.5.000.000 

Jenis usaha  : Jualan campuraan 

Tujuan pinjaman : pembuatan usaha baru 

 

8. Nama   : Saptina 

Umur  :  42 tahun 

Jenis kelamin  : perempuan 

Alamat  : Dusun Salulanggara Desa Sassa 

Jumlah pinjaman : Rp.5.000.000 

Jenis usaha  : dagang makanan ringan 

Tujuan pinjaman : modal usaha baru 
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9. Nama   : Yunita 

Umur  : 29 tahun 

Jenis kelamin  : perempuan 

Alamat  : Dusun Salulanggara Desa Sassa 

Jumlah pinjaman : Rp.5.000.000 

Jenis usaha  : Dagang kosmetik 

Tujuan pinjaman : Penambah modal 

 

10. Nama   : Musriana 

Umur  : 40 tahun 

Jenis kelamin  : perempuan 

Alamat  : Dusun Sabbang Loang Desa Sassa 

Jumlah pinjaman : Rp.5.000.000 

Jenis usaha  : photografer 

Tujuan pinjaman : Penambah modal usaha 

 

11. Nama   : Sulpiati 

Umur  : 46 tahun 

Jenis kelamin  : perempuan 

Alamat  : Dusun Sabbang Loang Desa Sassa 

Jumlah pinjaman : Rp.5.000.000 

Jenis usaha  : Jualan baju 

Tujuan pinjaman : Penambah modal usaha
29

 

C. Gambaran umum simpan pinjam perempuan pedesaan 

                                                             
29

 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan, Proposal Simpan Pinjam 

Perempuan (SPP) Dana Perguliran Kelompok Cemara Desa Sassa Kecamatan Baebunta 

Kabupaten Luwu utara, tahun 2018 
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Adalah`bantuan dana bergulir PNPM mandiri perdesaan yang diberikan pada 

kelompok perempuan di perdesaan yang bertujuan untuk meningkatkan 

perekonomian rumah tangga kelas menengah kebawah di lokasi program uang 

diadakan. Menurut ketua UPK bapak Hamzir S.sos jika pada mulanya dana SPP 

ini disebut sebagai PPK (program pengembangan masyarakat) yang dimulai pada 

tahun 2007 yang bersamaan dengan bentuk fisik dimana dana perkecamatannya 

sebesar 1 M yang 20% nya digunakan dalam dana PPK atau SPP itu dan dibagi 

kepada 21 desa pada waktu itu
30

. Dana simpan pinjam perempuan PNPM mandiri 

juga bertujuan untuk mendorong meningkatnya penghasilan dan penciptaan 

lapangan kerja.  Melihat ekonomi nasabah SPP ( Simpan Pinjam Perempuan) 

PNPM Mandiri dapat disimpulkan jika keberadaan dana SPP PNPM Mandiri di 

tengah masyarakat  Desa Sassa Kec.Baebunta Kab.Luwu Utara mampu 

memutarkan roda perekonomian di sektor usaha menengah kebawah serta sebagai 

upaya pemberdayaan masyarakat desa untuk mencapai kemajuan ekonomi. Dan 

bunga yang relatif ringan yaitu sekitar 1,2% per bulannya yang sifatnya tetap 

(flat) dari pokok yang dipinjam. Dan bunga yang dibayar pun digunakan untuk 

biaya pelayanan dan pengelolaan yang baik agar dapat berkembang sebagai 

sumber kredit yang bermanfaat. 

1. Prinsip dasar SPP dalam program nasional pengembangan masyarakat 

Ada beberapa prinsip yang sesuai dengan pedoman umum dan terdapat dalam 

PNPM Mandiri. Prinsip-prinsipnya ialah : 

a) Otonomi 

                                                             
30

 Wawancara ketua UPK bapak Hamzir S.sos,Baebunta 15 januari 2019   
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  Adalah anggota kelompok masyarakat yang memiliki hak serta wewenang 

dalam mengatur diri sendiri secara mandiri serta bertanggungjawab tanpa adanya 

sentuhan dari luar. Dan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dengan 

mengandalkan potensi yang dimiiki. 

b) Bertumpu pada pembangunan manusia 

 Ialah merupakan keinginan masyarakat dalam memilih kegiatan-

kegiatan yang memberi dampak pada upaya pembangunan manusia daripada fisik. 

c) Berorientasi pada masyarakat kurang mampu 

  Ialah segala pengambilan keputusan yang diambil berpihak untuk 

masyarakat kurang mampu. 

d) Desentralisasi 

 Adalah memberi ruang secara universal kepada anggota 

masyarakat dalam pengelolaan pembangunan sektoral kewilayahan yang 

bersumber dari pemerintah ataupun daerah. 

e) Kesetaraan dan keadilan gender 

   Merupakan masyarakat baik itu laki-laki maupun perempuan 

memiliki persamaan dalam kesetaraan peran dalam program dan menikmati 

manfaat dalam kegiatan pembangunan, kesetaraan gender ini merupakan 

kesejajaran dalam setiap masalah. 

f) Partisipasi  

   Ialah masyarakat yang memiliki peran aktif dalam tahapan program serta 

dalam pengawasannya dari tahapan sosialisasi, pelaksanaan, perencanaan, dan 



53 
 

pelestarian kegiatan dengam menyumbangkan pikiran, tenaga serta dalam bentuk 

materil. 

g)  Demokratis 

   Adalah anggota kelompok yang mengambil keputusan dalam 

pembangunan secara mufakat dan musyawarah. Sehingga tidak terjadi 

perselisihan jika mengambil keputusan sepihak tanpa melalui proses musyawarah 

atau mufakat dengan anggota masyarakat lainnya. 

h)  Transparansi dan akuntabel 

   Merupakan akses bagi masyarakat dalam pengambilan keputusan 

dan sumber informasi hingga dalam pengelolaan kegiatan dilakukn secara tebuka 

dan transparan. 

i) Prioritas  

   Ialah masyarakat dalam memilih kegiatan harus megutamakan atau 

mempertimbangkan manfaat untuk mengatasi jumlah kemiskinan. 

j)  Keberlanjutan  

   Ialah dalam pengambilan tindakan keputusan proses pembangunan 

yang dimulai dari proses pentahapan perencanaan, pemeliharaan, pengendalian 

kegiatan serta pelestariannya. 

3. Mekanisme proses dalam dana simpan pinjam perempuan 

a.) Mekanisme pelaksanaan  dana SPP 

Pelaksanaannya dibentuk dengan membuat beberapa kelompok tiap desa 

contonhnya ialah kelompok cemara di desa Sassa Kec.Baebunta Kab.Luwu Utara 

yang telah berjalan 8 tahun dimulai dari tahun 2010 sampai sekarang. Dana SPP 
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ini menyimpan dan menyalurkan dana dalam jumlah besar yang menunjukan jika 

dana SPP PNPM mandiri ini mempunyai peran yang dibutuhkan dalam 

pemberdayaan ekonomi masyarakat desa Sassa Kec.Baebunta Kab.Luwu Utara. 

Dalam satu kelompok maksimal hanya 20 orang dimana, pembentukan kelompok 

ini dilakukan sendiri bukan oleh pihak UPK dan penentuan ketua kelompok 

dipilih oleh anggota kelompok. Adapun syarat yang harus di laksanakan untuk 

pengajuan pinjaman ialah : 

1. Membuat permohonan pengajuan peminjaman dana ke kantor PUK 

2. Pembuatan proposal pengajuan oleh ketua kelompok yang berisi identitas tiap 

anggota 

3. Menyerahkan proposal kepada pihak UPK SPP dengan disertai persyaratan lain 

yaitu fotocopy KTP dan Kartu Keluarga (KK) 

4. Mengisi formulir atau disebut sebagai surat pengakuan utang untuk tiap 

anggota dan surat pernyataan kesanggupan tanggung renteng, surat pernyataan 

pengurus kelompok SPP, surat pernyataan kredit, dan surat pernyataan izin dari 

suami atau yang walikan dari tiap anggota
31

. Semua surat-surat tersebut 

dimasukkan kedalam proposal menjadi satu berkas dan disetor ke kantor UPK 

pedesaan. 

b.) Ketentuan dan pelaksanaan pencairan dana 

Besarnya dana yang dipinjam setiap anggota kelompok biasanya 

ketika pencairan tidak sesuai dengan nilai yang diajukan ini dikarenakan anggota 

tersebut baru pertama kali mengajukan dana SPP dan juga disesuaikan dengan 

                                                             
31

 Hasil wawancara Ketua kelompok cemara ibu Nurmis desa Sassa kab.luwu utara, 23 

oktober 2018 
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usaha yang dilakukan oleh anggota yang sudah di survei oleh tim verifikasi. Ada 

juga anggota yang mengajukan pinjaman kembali, dana yang diberikan 

didasarkan sesuai jumlah pinjaman sebelumnya. Serta apabila sebelumnya tidak 

pernah melakukan tunggakan maka anggota tersebut bisa mengajukan pinjaman 

dengan jumlah pinjaman lebih besar dari jumlah pngajuan pinjaman sebelumnya. 

Akan tetapi apabila  pernah melakukan tunggakan sebelumnya maka besarnya 

dana yang akan diperoleh akan lebih kecil jumlahnya dari jumlah pinjaman 

sebelumnya 

1. Proses cara peminjaman dana SPP 

 Dalam tahapan ini calon peminjaman anggota kelompok yang 

mengajukan permohonan peminjaman dana kepada kantor unit pengelola kegiatan 

(UPK) yang syaratnya ialah : 

a. Warga desa kecamatan Baebunta 

b. Kaum perempuan berusia minimal 20 Tahun 

c. Mempunyai usaha yang telah berjalan maupun belum ada 

d. Termasuk dalam kelompok masyarakat yang berkategori kurang mampu 

e. Memiliki kartu keluarga 

f. Memiliki kartu tanda penduduk atau fotocopynya 

g. Mengajukan surat permohonan dan juga melampirkan proposal pengajuan 

dana. 

  Hal tersebut juga disampaikan ketua kelompok cemara jika dalam proses 

pengajuan pinjaman dana simpan pinjam perempuan perlu melampirkan fotocopy 
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KK DAN KTP serta proposal dan beberapa data yang ada dalam proposal 

pengajuan misalnya perjanjian kesepatan dan lainnya. Jumlah pinjaman minimum 

untuk permulaan sebesar Rp. 3.000.000,00 dan untuk anggota lama bisa 

mengajukan dana sebesar maksimal Rp. 5.000.000,00. Selanjutnya 

pengamatanpun dilakukan dengan berkunjung kerumah atau usaha peminjaman 

secara beraturan. Yang maksudnya jika anggota kelompok peminjam telah 

memenuhi segala ketentuan yang ada maka pengawasan dapat dilakukan sesering 

mungkin begitupun sebaliknya 

2. Proses cara pengembalian dana 

a. Saat dalam jangka satu bulan anggota kelompok peminjaman dana menyetor 

kepada ketua kelompok untuk disetor ke bagian kantor UPK 

b. Ketua kelompok peminjam dana bertanggungjawab untuk memperingatkan 

anggota kelompoknya agar melunasi penyetoran sesuai waktu 

c. Tidak diperbolehkan anggota kelompok untuk melakukan transaksi penyetoran 

diluar kantor unit pengelola kegiatan (UPK) dilain jam kerja. 

d. Saat penyetoran telah selesai pokok+bunga  yang dilakukan ketua kepada 

kantor unit UPK dengan membawa kartu tabungan dan juga pinjaman. 

e. Bagi anggota kelompok peminjam dana yang tidak mampu membayar 

setorannya saat waktunya tiba maka tidakada jaminan untuk mereka leas dari 

sanksi ataupun resiko dari pihak penyelenggara. 
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f. Jika ketua kelompok peminjam dana simpan pinjam perempuan tidak 

melakukan pembayaran maka akibatnya dana itu tidaklagi digulirkan terhadap 

kelompok tersebut 

  Dalam proses pengembalian dana ada dua sikap yang ditujukan oleh 

anggota kelompok cemara desa Sassa kecamatan Baebunta : 

1.) Sikap positif kelompok dalam pengembalian dana SPP 

    Sikap positif ialah sikap yang baik ditunjukan sesuai dengan norma serta 

nilai yang ada dikehidupan. Sikap negatif pun sebaliknya. Dalam sebuah usaha 

dibutuhkan modal yang menjadi peran utama dalam perkembangan suatu usaha 

baik itu usaha mikro ataupun makro. Dalam hal ini masyarakat Indonesia yang 

termasuk dalam kelompok kurang mampu menjadikan dana SPP ini sebagai solusi 

paling mudah dalam menyelesaikan permasalahan dalam perekonomiannya. 

Namunpada penelitian dilapangan banyak pengusaha-pengusaha kecil yang tidak 

memanfaatkan dana SPP tersebut secara baik.  

Dalam penelitian yang didapatkan dari kelompok cemara simpan pinjam 

perempuan, dinyatakan nilai positif yang ada didalamnya seperti pemanfaatan 

uang SPP tersebut secara baik. Karena anggota kelompok cemara menggunakan 

dana tersebut untuk membuka ataupun memulai usaha karena baginmereka dana 

SPP ini sangat membantu dalam penambahan serta kemajuan dalam usaha sebagai 

modal. Seperti usaha kios konter, menjahit, usaha dagang makanan bahakan salon 

kecantikan dan lain sebagainya. Selain dari itu kelompok cemara ini juga telah 

menyadari jika dalam peminjaman dana ini mereka harus mengembalikannya 
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dalam tempo yang telah ditentukan sesuai dengan sistem pembayaran dalam dana 

SPP itu.
32

 Kesadaran kelompok cemara dalam mengembalikan dana SPP sudah 

disadari. Karena jika hal tidak baik terjadi maka harus berhadapan dengan 

konsekuensi seperti dikurangi jumlah dana yang dipinjamkan dan resiko 

dikeluarkannya dari anggota kelompok dana SPP.
33

 

2.) Sikap negatif kelompok cemara dalam pengembalian dana 

Dalam kenyataannya tidak semua masyarakat  menjalani kehidupannya 

dengan mulus pasti akan ada masalah yang dialami hingga menjuruh ke hal 

negatif ini memiliki alasan dan sebab yang menyebabkan mereka mengambil 

langkah dalam bersikap negatif. Masyarakat pada umumnya mengetahui tentang 

dana simpan pinjam ini sebagai modal untuk melanjutkan usahanya serta harus 

dikembalikan sesuai waktu yang telah ditentukan. Banyaknya sikap negatif yang 

timbul dalam kelompok simpan pinjam perempuan. Dimana sebagian masyarakat 

yang termasuk dalam kelompok SPP menganggap jika dana SPP tersebut ialah 

dari pemerintah untuk rakyat sehingga tidak perlu untuk dikembalikan lagi.
34

 Ada 

beberapa anggota kelompok yang tidak mengembalikan dana SPP tersebut karena 

beranggapan jika dana tersebut secara Cuma-Cuma diberikan kepada rakyat 

miskin dari pemerintah.
35

 

 Dalam proses pengembalian dana SPP ini banyak bentuk kekecewaan 

yang muncul dirasakan ketua kelompok selaku penanggung jawab kepada 

                                                             
32

 Hasil wawancara dengan ketua kelompok cemara ibu Nurmis, pada tanggal 28 februari 

2019 
33

 Hasil wawancara anggota kelompok cemara Tirtayanti, tanggal 28 februari 2019  
34

 Hasil wawancara dengan  ketua kelompok cemara Ibu Nurmis tanggal 28 februari 2019 
35

 Hasil wawancara ketua UPK bapak Hamzir S.sos, tanggal 2 februari 2019 
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anggotanya. Menurut ketua kelompok cemara jika ada anggota sekitar 1-2 orang 

yang sangat sulit untuk tepat waktu membayar dan harus dibayarkan dulu 

sebagian dari uang tanggung renteng dan juga uang pribadinya. Karena jika dari 

pihak PNPM itu sendiri melakukan observasi kepada kelompok dana SPP se 

kecamatan biasanya tidak berjalan sesuai harapan. Padahal bantuan modal dari 

SPP ini tujuannya untuk mengembangkan perekonomian masyarakat miskin. 

Namun ada pula yang tidak sadar akan hal itu sehingga sangat sulit untuk 

melakukan penyetoran sesuai waktu yang ditentukan.
36

 Kekecewaan seperti 

sangatlah wajar karena beebrpa anggota dari kelompok cemara ini sangat tidak 

merespon tentang kesadaran dalam pembayaran SPP. Padahal ketua kelompoklah 

yang akan menanggung akibat dan beberapa anggota kelompok lainnya yang akan 

menanggung sanksi dari pihak PNPM Mandiri itu. Serta dari anggota kelompok 

lainnya juga tidak menghiraukan akibat hilangnya kepercayaan dari pihak PNPM  

yang timbul karena ulah dari 1-2 orang anggotanya. Sebenarnya bukan hanya 

anggota kelompok ataupun ketua kelompok yang akan menanggung akibat dari 

kurangnya komitmen dari anggota kelompok namun, ancaman yang akan terjadi 

ialah pemberhentian program tersebut pada kecamatan Baebunta.
37

 Anggota 

kelompok cemara yang sangat sulit untuk menyetor tidak memilki tanggung 

jawab pada kehidupannya. Anggota ini masih menganggap jika dana tersebut 

tidak wajib untuk dibayar seperti saat ketua kelompok cemara meminta tagihan 

dengan mendatangi kerumahnya, mereka mengatakan tidak memiliki uang untuk 

membayar maka bagaimana untuk mengembalikkanya padahal uang tersebut telah 

                                                             
36

 Hasil wawancara dengan ketua kelompok cemara ibu Nurmis, tanggal 28 februari 2019 
37

 Hasil observasi dikantor UPK kecamatan Baebunta tanggal 2 maret 2019  
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digunakan untuk keperluan lain seperti membeli alat elektronik, dan peralatan 

rumah lainnya. Ini menjadi kendala utama ketua untuk menyetor uang pinjaman 

sesuai waktunya.
38

  

Selain sikap itu ada pula anggota yang dalam proses penyetoran pinjaman 

seperti mengikuti anggota lain yang belum membayar. Dengan anggapan seperti 

itu makin mempersulit ketua dalam melakukan proses penyetoran sesuai dengan 

waktu yang telah ditentukan, anggota seperti ini tidak menghiraukan efek dari 

perilakunya. Ketika melkaukan observasi dilapangan peneliti memang tidak 

menemukan adanya lahan usaha seperti yang dipaparkan di proposal pengajuan 

dana pinjaman yang alasannya ialah dana yang diberikan terlalu sedikit untuk 

mengelolah sebuah usaha.
39

 Masyarakat yang memiliki permasalahan seperti ini 

dalam proses peminjaman dana SPP cenderung cenderung bersikap negatif. Ada 

beberapa anggota kelompok yang tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan 

seperti menghabiskan dana yang telah diberikan dengan membeli peralatan rumah 

tangga dan alat elektronik lainnya, tidak mengembalikan pinjaman tepat waktu. 

Para anggota kelompok yang seperti ini biasanya tidak menggunakan managemen 

yang jelas misalnya tabungan harian atau buku catatan harian usaha. Sudah 

menajdi kebiasaan umum jika ada bantuan modal dari pemerintah tidak 

dipergunakan untuk kebutuhan usaha tetapi mempergubakan dana bersifat 

konsumtif dan dihabiskan begitu saja tanpa adanya perhitungan yang jelas . ada 

sekitar dua orang dalam kelompok cemara yang bersikap negatif dalam proses 

                                                             
38

 Hasil wawancara ketua kelompok cemara ibu Nurmis, tanggal 28 februari 2019 
39

 Hasil observasi dirumah salah satu anggota cemara, 30 februari 2019 
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pengembalian dana pinjaman SPP. Namun narasumber tidak ingin identitasnya 

diungkap dalam penelitian ini. 

c.) Pelaksanaan sistem tanggung renteng SPP 

Merupakan penanggungan secara bersama dalam upaya menghindari 

pinjaman menunggak, dimana simpanan itu berasal dari tiap anggota. Dimana 

berfungsi sebagai dana simpanan untuk membantu anggota lain yang kesulitan 

membayar pinjaman yang telah jatuh tempo yang bertujuan untuk menghindari 

penunggakan dalam pembayaran karena akan berakibat buruk kepada tiap anggota 

kelompok dimana, mampu menghambat pencairan dana pinjaman pada tahap 

berikutnya. 

d.) Sanksi tunggakan pembayaran pinjaman 

  Bentuk sanksi yang diberikan pada anggota yang menunggak 

pembayaran pinjaman berdasarkan SOP (Standar Prosedur Prosedur) UPK SPP 

yaitu jika pada tahap pengajuan pinjaman selanjutnya anggota mengajukan 

pinjaman maka besar jumlah pinjaman yang diberikan akan lebih kecil dari 

jumlah dana yang diajukan sebelumnya. Dan apabila anggota tersebut selau 

melakukan penunggakan tiap kali melakukan pengajuan pinjaman maka pihak 

UPK tidak akan lagi memberikan pinjaman dana. Alasannya karena bisa 

menyebabkan dana pinjaman terhambat untuk digulirkan kembali.
40

 Sebagaimana 

dalam firman Allah SWT. Dalam Q.s al-maidah : 2 yang berbunyi : 

                                                             
40

 Wiasti, iks A. 2008. Keandalaan prosedur dan efektivitas penyaluran Kredit pada 

Wanita Pedesaan melalui Pendekatan Berkelompok (Studi kasus KUM Cabang Nanggung, 

Bogor). (skripsi). IPB, Bogor 
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ْقَوٰى ۖ َوََل َتَعاَوُنوا عَ  َ ۖ إِنَّ َلى اْْلِْثِم َواْلُعْدَواِن ۚ ۘ  َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلِبرِّ َوالتَّ قُوا َّللاَّ َواتَّ

َ َشِديُد اْلِعَقابِ   َّللاَّ

”Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan 

jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah 

kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya [al-

Mâidah/5:2]”
41

 

 Sebelum menjelaskan tentang sanksinya, ada beberapa faktor penyebab 

atau kendala yang dialami oleh anggota kelompok cemara terhadap macetnya 

pengembalian pinjaman dana simpan pinjam perempuan ini, sebagai berikut : 

1. Macetnya usaha anggota kelompok 

Ada sebagian anggota kelompok yang menganggap dana yang 

dipinjamkan itu cukup namun usaha yang ia jalani tidak berjalan lancar bahkan 

ada anggota kelompok yang pernah menyetor ansurannya dua bulan pertama, 

untuk bulan seterusnya tidak mampu lagi membayar. Karena anggota kelompok 

tersebut menganggap jika dana yang diberikan tidak cukup atau kurang untuk 

membuka usaha atau menjadi modal usaha serta tidak mencapai keuntungan yang 

sesuai dengan pengharapannya.
42

 Dalam bidang bisnis masalah laba dan rugi 

sudah menjadi makanan sehari-hari para pengusaha. Akan tetapi dalam macetnya 

suatu usaha anggota kelompok tidak menjadi alasan yang kuat untuk tidak 

menyetor dana yang dipinjam. Karena dalam kesepakatan awal pihak peminjam 

dan pemberi pinjaman telah melakukan akad yang telah disepakati bersama. 

Namun ada beberapa anggota kelompok yang mencari alasan agar tidak 

                                                             
41

 Surah al-maidah ayat:2  
42

 Hasil wawancara anggota kelompok cemara ibu Lodri, 5 maret 2019  
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membayar atau menyetor pinjaman. Dan bahkan tidak berniat untuk 

mengembalikan pinjaman. Padahal sudah ada resiko serta konsekuensi yang akan 

mereka tanggung jika tidak membayar tepat waktu apalagi tidak membayar untuk 

waktu yang lama. Juga tidak hanya dialami sendiri namun, semua anggota 

kelompok bahkan ketua kelompok menjadi sasaran akan ketidak patuhan anggota 

kelompoknya. 

2. Menyalahgunakan pinjaman dana SPP 

Sudah diketahui jika tujuan adanya dana simpan pinjam perempuan 

dari PNPM Mandiri ialah untuk meningkatkan taraf hidup dan mengembangkan 

perekonomian agar masyarakat bisa lebih mandiri dan menjalankan usaha dengan 

sebaik-baiknya, memiliki pekerjaan yang mampu menghasilkan pendapatan bagi 

kaum perempuan misalnya berdagang dalam bidang apapun walaupun masih 

usaha yang kecil namun mampu menghasilkan pendapatan untuk memenuhi 

kebutuhan dalam rumahtangga. Harapan pihak penyelenggara untuk program dana 

simpan pinjam perempuan ini ialah untuk memiliki usaha dan 

mengembangkannya serta mendapat pendapatan sehingga dapat ditabung untuk 

masa depan. Begitu pula bagi yang telah memilki usaha agar usahanya dapat 

berkembang cepat karena mendapat modal tambahan dari dana SPP ini. Dan 

terbebasa dari ikatan bunga bank keliling hingga mampu tercapai kebutuhan 

dalam kesehatan, pendidikan, serta peningkatan taraf hidup yang lebih layak. 

Dalam konteks ini biasanya harapan tidak seindah dalam kenyataan yang 

ada dilapangan. Dalam penelitian ini dibuktikan oleh beberapa anggota kelompok 

cemara jika mereka menganggap dana yang dipinjamkan tidak digunakan untuk 
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membuka usaha atau menjadi modal tambahan malahan menjadi dana untuk 

keperluan rumah tangga dan keperluan anak-anak mereka untuk sekolah. Pada 

penyalahgunaan dana simpan pinjam perempuan ini dapat menimbulkan resiko 

atau konsekuensi yang harus ditanggung anggota kelompok yang tidak mematuhi 

aturan yang ada. Menurut pengamatan yang dilakukan peneliti jika mereka ini 

hanya menjadikan nama usahanya untuk mendapatkan dana pinjaman sedangkan 

dalam penggunaannya tidak sesuai dengan apa yang telah di sepakati. Tujuan 

utama dana SPP ini ialah untuk menjadi modal tambahan dalam usaha namun, 

dalam realitanya berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada dilapangan. 

Demikian yang terjadi pada anggota kelompok cemara Desa Sassa dana yang 

diberikan tidak dipergunakan dalam usaha, penyalahgunaan ini mengakibatkan 

mereka tidak mampu melakukan penyetoran setiap bulannya. Namun ada juga 

anggota dalam kelompok cemara yang menggunakan dana pinjaman tersebut 

secara konsumtif, tetapi setiap bulannya mampu membayar tepat waktu. Padahal 

jika dilihat dalam usahanya tidak terlalu mendapatkan perubahan dalam 

pendapatan usahanya. Anggota ini menggunakan dana pinjaman untuk kebutuhan 

keluarga dan hanya sebagian kecil ia gunakan untuk keperluan usaha. Setidaknya 

anggota ini masih menyadari akan pentingnya menjaga komitmen dan juga 

tanggungjawab 

3. Hilangnya rasa tanggung jawab pada anggota kelompok cemara desa Sassa 

Tanggungjawab sudah harus disadari setiap masyarakat dalam bidang 

apapun. Karena tanggungjawab ialah merupakan sikap yang tidak bisa 

ditinggalkan atau dilepas begitu saja kewajibannya. Sikap tanggungjawab timbul 
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dari kesadaran diri sendiri. Fakta dari lapangan yang ditemukan peneliti jika ketua 

kelompok cemara desa Sassa menagih setoran namun ada pula yang tidak 

merespon dan marah karena selalu ditagi. Ada pula yang meminta pertambahan 

waktu dan mengatakan ada uang tanggung renteng namun tidak cukup untuk 

membayarkan 2-3 orang sekaligus. Inilah sikap yang termasuk dalam tidak 

bertanggungjawabnya dalam pengembalian dana SPP dan menimbulkan 

terhambatnya pembayaran. 

4. Kurangnya pengawasan dari pihak PNPM Mandiri 

Faktor berikutnya ialah kurangnya managemen dalam kordinator antara 

penerima dan juga pengelola kegiatan. Dana pinjaman biasanya digunakan secara 

konsumtif oleh beberapa anggota kelompok dan sangat kurangnya perhatian dan 

pengawasan dari pihak penyelenggara. Dapat dikatakan jika tim pengawasan 

dalam hal ini bersifat eksternal dalam kegiatan pemberdayaan anggota kelompok 

masyarakat, peran tim pengawasan ini sangat penting dalam proses peminjaman 

ini akan tetapi dalam kenyataannya pihak dari penyelenggara sangat tidak 

memperhatikan apa yang terjadi dilapangan. Fungsi pendamping dalam panduan 

operasional PNPM Mandiri ialah:  

a. Fasilitator artinya memiliki peran dalam memberikan fasilitas kepada anggota 

masyarakat pada proses tahapan perencanaan, sosialisasi, pelestarian dan 

pelaksanaan. Dalam buku panduan opearsional PNPM Mandiri menyatakan 

jika menjadi seoarang  pengawas dalam hal fasilitator harus memiliki 

kemampuan  dalam komunikasi, kepemimpinan, menjadi pendengar yang aktif, 
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konseptual, serta kemampuan dalam melakukan pengembangan anggota 

masyarakat. 

b. Motivator yang berarti seseorang yang memberikan inspirasi kepada oranglain 

untuk  melakukan sesuatu atau sebagai dorongan untuk menggerakkan anggota 

kelompok masyarakat. Motivasi yang diberikan mampu mengangkat semangat 

dan kepercayaan diri dalam menjalankan suatu usaha serta motivasi menjadi 

dorongan  anggota kelompok masyarakat yang lemah untuk dapat memiliki 

harapan dalam berusaha, dan juga bisa menjadi penggerak kesadaran daalm 

diri anggota kelompok cemara untuk bertanggungjawab pada kewajibannya. 

Baik itu yang berifat individu maupun perkelompok dalam masyarakat. 

Tegasnya pihak pelaksana mempengaruhi semangat masyarakat dalam 

berusaha, tujuannya untuk membuat masyarakat lebih bisa bersikap mandiri dan 

mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena dalam kenyataannya peneliti 

menemukan jika para anggota kelompok menganggap jika dalam aturan atau 

pengawasan daan simpan pinjam perempuan ini tidak begitu ketat ataupun 

disiplin, sehingga membuat sebagian anggota kelompok bersikap negatif atau 

tidak bertanggungjawab dan mengira tidakakan ada tuntutan yang terjadi suatu 

hari nanti.dan menganggap jika dana yang diberikan Cuma-Cuma itu tidak perlu 

dikembalikan lagi. 

5. Kurangnya pengetahuan anggota kelompok SPP  

Kemampuan seseorang dalam bisnis tergantung pada pengetahuan yang 

dimilikinya dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatannya. 

Peneliti menemukan jika dalam penggunaan dana SPP ini anggota kelompok 
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cemara mengakui akan kurangnya pengetahuan yang mereka kuasai dibidang 

wirausaha. Sehingga terjadi penyalagunaan dana karena ketidaktahuannya dalam 

menjalankan usaha yang menyebabkan kebingungan dalam pengelolaan dan pada 

akhirnya dana tersebut digunakan untuk kebutuhan rumah tangga bukan untuk 

membuka usaha. Tetapi tidak semua anggota kelompok cemara desa Sassa 

menyalagunakan dana tersebut. Seperti peneliti jelaskan sebelumnya ada beberapa 

anggota yang usahanya menciptakan kemajuan yang signifikan. Dan ada pula 

usaha anggota kelompok yang awalnya berjalan baik-baik saja namun pada 

akhirnya berhenti ditengah jalan, hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan 

dalam memanagemen usahanya.
43

 

Dalam anggota kelompok masyarakat pengetahuan sangat memberikan 

kontribusi bagi anggotanya. Dengan pengetahuan bisnis maka para pengusaha 

mikro mampu mengelola usahanya hingga mampu berkembang secara baik. 

Dalam ketidaktahuan beserta tidak pahamnya akan managemen dalam bisnis 

mengakibatkan anggota kelompok masyarakat susah mengembangkan usahaya 

karena pengelolaan dalam usahanya tidak cukup baik. Diharapkan anggota 

masyarakat mengikuti kegiatan proses pemberdayaan agar mampu mendapatkan 

pengetahuan dibidang ekonomi dan kewirausahaan beserta kemampuan dalam 

meningkatkan kapasitas potensinya untuk mengelola dan mengembangkan 

usahanya. Dalam kegiatan pemberdayaan ini tidak hanya mengenai pengetahuan 

tetapi juga untu menyadarkan diri akan tanggungjawab buakn hanya dibidang 

ekonomi, namun juga dibidang lainnya dan bisa belajar mandiri untuk 
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berinvestasi untuk masa depan. Dan tidak lagi dalam posisi tidak berdaya karena 

ketidak mampuan dalam memenuhi kebutuhan sendiri ataupun kebutuhan dalam 

rumah tannga. Pada dasarnya pengetahuan menjadi ladang ide atau media yang 

digunakan oleh anggota kelompok masyarakat. Namun pada kenyataan yang ada 

dilapangan jika ada juga anggota kelompok masyarakat yang tidak terlalu peduli 

akan pengetahuan karena menganggap jika rezeki sudah diatur oleh sang pencipta 

tetapi, tidak menyadari jika rezeki yang ada karena dibarengi dengan usaha buakn 

berpangku pangan menunggu rexeki itu datang. Pola pikir masyarakat seperti 

inilah yang perlu diubah agar kehidupannya mampu meningkat.  

 Demikian dana SPP PNPM Mandiri ialah salahsatu dana yang khusus 

diberikan kepada kaum perempuan kelas menengah kebawah. Dengan tujuan 

mampu meningkatkan perekonomian rumah tangga kurang mampu dan untuk 

membuka usaha-usaha kecil bagi para peminjam dana SPP. Menurut bendahara 

UPK Kecamatan Baebunta ibu ST. Ramlah jika dana spp ini juga terdapat 

beberapa kendala dalam proses pinjamannya, sehingga pihak kantorpun dibuat 

bingung dengan beberapa alasan seperti yang tertera diatas. Seperti kejadian oleh 

ibu sinta dari kelompok anggrek dimana pada saat penyetoran dan telah jatuh 

tempo ia hanya membayar pinjam setengah dari yang seharusnya dibayarkan 

dengan alasan jika beberapa anggotanya tidak memiliki dana untuk dibayarkan 

bahkan uang tanggung rentengnya yang yang telah dikumpul malah dibagikan 

kepada anggota lain sehingga mengakibatkan masalah seperti ini . Karena hal ini 

anggota tersebut menerima sanksi degan kata lain jumlah dana yang dipinjam kan 

akan dikurangi atau bahkan permohonan pinjamannya ditolak pihak kantor karena 
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sudah ada kesepakatan sejak awal dan siap menerima konsekuensi jika hal 

sepeprti ini terjadi.
44

  Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti 

lakukan di kantor unit pengelola kegiatan (UPK) program nasional pemberdayaan 

masyarakat (PNPM) Mandiri Kecamatan Baebunta. Ada dua sikap yang ditujukan 

oleh anggota kelompok cemara dalam proses pengembalian dana 

C. Pembahasan hasil penelitian 

1. Perbedaan pendapatan pada usaha mikro kelompok cemara sebelum 

dan sesudah adanya dana SPP 

  Bicara tentang pendapatan, perlu diketahui jika anggota yang 

mengajukan pinjaman dana SPP ini termasuk dalam kategori kelas menengah 

kebawah dan dana yang diberikan hanya kepada kaum perempuan. Jadi 

pendapatan yang dihasilkan oleh para perempuan menengah kebawah tidak begitu 

besar. Karena adanya dana SPP ini mereka mampu menghasilkan lebih dari hasil 

yang biasa mereka dapatkan sebelum adanya dana SPP ini. Karena dalam 

menjalankan suatu usaha peran utama dalam perkembangannya ialah modal. 

Seperti yang dirasakan oleh salah satu anggota cemara selain ibu Lodr ci yang 

telah dijelaskan sebelumnya dan ibu Tirtayanti yang memiliki usaha salon 

kecantikan. Setelah survei yang telah dilakukan beliau merasakn perbedaan yang 

sangat signifikan karena sebelumnya ia hanya memiliki beberapa pakaian 

pengantin serta pakaian adat lainnya dan kain untuk dekor acara pesta  baik itu 

nikahan maupun acara lainnya, dan hanya mampu menerima pelanggan yang 

jumlahnya sedikit dalam seminggu dikarenakan pula persaingan yang sangat ketat 
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dalam usaha ini. Sekali order biasanya mereka mampu menerima yang paling 

mahal ialah 10 jt itupun masih belum termasuk dana bersih karena perlu di 

bayarkan pada karyawan serta pemain musik lainnya. Dalam hal ini masalah 

utamanya ialah  modal yang susah didapatkan dengan suku bunga yang rendah.  

Nah beliau berani mengambil dana SPP dengan harapan mampu membeli 

beberapa pakaaian adat modern dan beberapa kain dekor yang gaya moderennya 

sesuai dengan gaya pasaran jaman sekarang. Dan juga dengan melatih skill dalam 

makeup serta beberapa perlatan makeup lainnya yang membantu dalam 

kepandaian skill makeup dan juga disesuaikan dengan beberapa model makeup 

yang lagi trend. Awalnya tahun pertama meminjam 3 jt dengan dasar membeli 

kain terlebih dahulu, tahun kedua dengan 5 jt untuk peralatan lainnya sampai 

tahun ke-8 beliau mampu menjadikan salonnya sebagai salon yang termasuk 

memiliki pelanggan banyak dan bahkan sudah memiliki jadwal padat dalam 

usahanya. Beliau merasakan perbedaan dalam usahanya ini, bahkan sampai dalam 

fee 25-30 jt sekali order. Sampai sekarang beliau masih melanjutkan pinjaman 

dari dana SPP ini selain dari membantu permodalan juga karena suku bunga yang 

rendah.
45

 

  Dana simpan pinjam perempuan ini yang sudah diikuti selama 8 tahun ini 

cukup memberikan kontribusi kepada pengusaha mikro. Perbedaan yang 

signifikan juga dirasakan oleh beberapa anggota. Namun dalam proses simpan 

pinjam ini juga tidak selalu mulus karena mungkin dari proses mengatur waktu, 

atau mengatur usaha ataupun modal yang seharusnya digunakan untuk usaha 
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malah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Hal seperti ini sering dijumpai oleh 

pihak UPK seperti yang dikatakan oleh ketua anggota anggrek ibu sinta sejak 

pertemuan kami di kantor UPK. jika ada anggota yang sangat lambat dalam 

melakukan pembayaran dikarenakan modal yang diberikan digunakan bukan 

untuk membuka usaha melainkan untuk kebutuhan sehari-hari karena itulah sering 

adanya keterlambatan saat pembayaran. Anggota seperti ini tidak akan mengalami 

perkembangan dalam kehidupannya. Karena itu, setelah beberapa kali 

pembayaran selalu menunggak dengan alasan belum dana yang diarenakan 

tidakadanya usaha yang maju akibat dari modal yang diberikan tidak digunakan 

untuk memajukan usahanya. Peristiwa ini disebut sebagai gagal bayar yang 

merupakan istilah yang digunakan dalam dunia bidang keuangan yang 

menunjukan situasi dimana para nasabah tidak dapat mempertanggungjawabkan 

kewajibannya sebagai nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati 

sebelumnya.  

2. Analisis Efektivitas Dana Simpan Pinjam Perempuan dalam 

Meningkatkan Pendapatan Usaha Anggota Kelompok Cemara PNPM 

Mandiri Desa Sassa Kecamatan Baebunta 

  Pada dasarnya tujuan dalam peminjaman dana simpan pinjam perempuan 

ini sangat bagus, dengan adanya pemberdayaan terhadap masyarakat miskin 

dengan bantuan modal yang di berikan dalam memulai maupun dalam 

mengembangkan usahanya hingga mampu memenuhi kebutuhan dalam rumah 

tangga yang layak. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya di Al-Qur’an surah 

Al-Maidah 5:2 untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. 
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  Berikut pemaparan mengenai tentang analisis pinjaman dana SPP dalam 

meningkatkan pendapatan usaha aggota kelompok cemara desa Sassa kecamatan 

Baebunta. Pada dasarnya maksud dan tujuan dalam dana simpan pinjam 

perempuan ini ialah untuk menanggulangi jumlah kemiskinan dan pengangguran 

serta untuk mengembangkan usaha rakyat miskin. Berdasarkan hasil penelitian 

dilapangan menyatakan jika adanya dana pinjaman seperti dana simpan pinjam 

perempuan (SPP) ini membantu masyarakat khususnya kaum perempuan anggota 

kelompok cemara desa Sassa dalam masalah pendapatan dan peningkatan 

perekonomian keluarga sehingga masyarakat miskin desa Sassa dapat lepas dari 

kemiskinan. Program dana simpan pinjam perempuan ini ialah salah satu program 

dalam PNPM Mandiri yang dibuat pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan 

yang ada disuatu daerah. Penanggulangan kemiskinan ini dilakukan dengan 

pemberdayaan melalui kegiatan pada UPK untuk memulai atau membuka serta 

untuk mengembangkan usaha masyarakat miskin sehingga mampu meningkatkan 

pendapatan anggota kelompok cemara Desa Sssa. 

  Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan berbagai 

narasumber, dapat disimpulkan jika dana pinjaman tersebut harus dibayar setiap 

bulannya sama dengan pinjaman pada umumnya. Namun, ada beberapa hal yang 

yang perlu diperhatikan jika pada saat nasabah mengalami masalah pada usahanya 

bahkan nasabah tidak mendapatkan solusi untuk meyelesaikan masalahnya. Jika 

usaha masyarakat mengalami masalah maka mengakibatkan dampak pada 

macetnya pinjaman, sikap yang seperti ini mengakibatkan dampak pada 

efektivnya dana simpan pinjam perempuan. Keberhasilan suatu program bisa 
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diketahui dari sampai dimana kondisi dalam mendekati tujuan seperti usaha yg 

dilakukan untuk meningkatkan pendapatan usaha, karena semakin meningkat 

suatu pendapatan maka meningkat pula pereonomiannya. Telah dijelaskan di 

BAB II jika definisi efektivitas ialah menunjukan keberhasilan tujuan suatu 

program yang dilihat dari tercapainya sasaran target yang sudah ditetapkan, 

apabila hasilnya mendekati tujuan berarti semakin mendekati efektif atau berhasil 

dan juga berarti sejalan dengan tujuan pinjaman dana simpan pinjam perempuan.  

 Dapat disimpulkan jika efektivitas dana simpan pinjam perempuan dalam 

meningkatkan pendapatan usaha anggota kelompok cemara desa Sassa kecamatan 

Baebunta bahwa pinjaman dana simpan pinjaman perempuan yang digunakan 

atau dikelola oleh anggota kelompok cemara Desa Sassa bersifat produktif dalam 

meningkatkan pendapatan usaha dengan usaha berjualan atau usaha lainnya 

seperti yang dijelaskan dalam pembahasan hasil poin 1 jika dana simpan pinjam 

perempuan dominan memberikan kontribusi kepada masyarakat khusunya 

anggota kelompok cemara Desa Sassa untunk meningkatkan pendapatan usaha 

sehingga mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga yang layak. Dengan 

meningkatnya suatu pendapatan dalam usaha yang berarti juga meningkat 

perekonomiannya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

  Setelah menganalisa efektivitas dana simpan pinjam perempuan maka 

ditarik kesimpulan : 

1. Efektivitas dana simpan pinjam perempuan dalam meningkatkan 

pendapatan usaha anggota kelompok cemara PNPM Mandiri desa Sassa 

kecamatan Baebunta ialah efektif karena anggota kelompok dominan 

menggunakan dana pinjaman tersebut untuk kebutuhan dalam 

mengembangkan usahanya walaupun ada 1-2 orang yang menggunakan 

dana tersebut secara konsumtif yang artinya tidak sesuai dengan peraturan 

dan tujuan adanya dana simpan pinjam perempuan. 

2. Dilihat dari berbagai usaha anggota yang berkembang, sehingga mereka 

mampu memilki pendapatan yang besar dan mampu memenuhi kebutuhan 

rumahtangga yg layak. Maka dikatakan jika efektivitas dana SPP ini bisa 

dikatakan sukses. 

B. Saran 

1. diharapkan penelitisn ini lebih intensif dari sudut pandang lain agar para 

akademis juga membantu dalam mensukseskan program pemerintah ini. 

2. Untuk masyarakat agar bisa lebih berpartisipasi dalam kegiatan yang 

diadakan oleh program PNPM Mandiri 
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3. Bagi peneliti yang meneliti tentang kegiatan ini diharapkan lebih kritis 

dalam memperhatikan kegiatan yang dilakukan oleh pihak PNPM. 
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