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Abstrak 

Di dalam upaya untuk mendapatkan penghasilan, masyarakat yang memiliki keterbatasan 

pendidikan dan keterampilan memilih untuk menjadi pedagang. Pedagang dengan 

keterbatasan dana, dapat menjalankan usahanya dengan skala kecil atau lebih dikenal 

dengan pedagang bakulan. Sebagian besar pelaku usaha, dalam hal ini pedagang bakulan, 

memiliki keterbatasan pengetahuan di bidang pengelolaan keuangan, diantaranya adalah 

pengelolaan hutang usaha. Dalam pemenuhan kebutuhan modal kerja, sebagian dari 

mereka memutuskan untuk memenuhi kebutuhan permodalannya melalu pinjaman 

(hutang). Kegiatan pengabdian ini ditujukan kepada Pedagang Bakulan yang ada di 

kampung Kebon Daye Pagutan Barat. Kegiatan pengabdian ini ditujukan untuk melatih 

para pedagang bakulan dalam pengelolaan hutang usaha agar mereka tidak kesulitan 

pada waktu pembayaran. Metode kegiatan yang digunakan adalah sharing informasi dan 

pendampingan. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan ketertiban para pedagang bakulan 

dalam melakukan pencatatan hutang usahanya sehingga tidak mengalami kesulitan pada 

waktu pembayaran.  

Kata Kunci: Pedagang bakulan, pengelolaan hutang, pencatatan hutang 

1. PENDAHULUAN 

Persoalan hutang merupakan hal 
klasik yang pasti dialami oleh semua jenis 
usaha. Sebagian orang beranggapan 
bahwa hutang merupakan sebuah beban 
usaha yang jika memungkinkan tidak perlu 
ada selama menjalankan usaha, padahal 
tidak selalu adanya hutang tersebut 
menandakan bahwa usaha yang dijalankan 
tidak dalam kondisi baik. Ada kalanya 
hutang perlu dilakukan jika pengusaha 
mengalami kesulitan terutama dalam hal 
permodalan (Nafarin, 2009). Selain hutang 
dalam bentuk modal tunai, umumnya 
hutang usaha muncul akibat adanya 

pembelian secara kredit ataupun 
pembayaran yang dilakukan di muka 
(Yudha dkk, 2014). 

Kelurahan Pagutan Barat 
merupakan salah satu daerah di Kota 
Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat 
yang masyarakatnya masih banyak 
berprofesi sebagai pedagang bakulan. 
Banyaknya pedagang bakulan di wilayah ini 
karena banyaknya permintaan akan 
kebutuhan memasak dan/atau pangan 
sehari-hari di sekitar wilayah tersebut. 
Bahkan di salah satu perumahan yang ada 
di Kelurahan Pagutan Barat ini memiliki 
pasar sendiri yang terletak di lapangan 
perumahan tersebut. Pasar tersebut 
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memiliki cukup banyak pedagang bakulan 
dan sangat ramai pengunjung. Para pedang 
bakulan ini umumnya berasal dari 
Kampung Kebon Daye Kelurahan Pagutan 
Barat. 

Untuk diketahui, sebagian besar 
pedagang bakulan di Kelurahan Pagutan 
Barat melayani pembelian secara kredit. 
Sayangnya, tidak semua piutang dari hasil 
penjualan kredit tersebut lancar pada saat 
pembayaran. Selain karena pembeli yang 
sulit untuk ditagih terutama jika mendekati 
akhir bulan, terkadang penjual lupa bahkan 
ada pedagang yang mencatat piutangnya. 
Hal ini mengakibatkan para pedagang 
bakulan mengalami kesulitan dalam 
pengembalian modal kerja. Jika mereka 
mengalami kesulitan permodalan, 
umumnya mereka mengajukan pinjaman 
(hutang) pada koperasi atau mencari 
sumber pembiayaan lainnya. Dalam proses 
pembayaran hutang pun terkadang para 
pedagang bakulan mengalami kesulitan 
dalam menyisihkan sebagian pendapatan 
usahanya. 

Oleh karena itu, kegiatan 
pengabdian ini akan dilakukan di Kampung 
Kebon Daye Kelurahan Pagutan Barat 
khususnya terhadap pedagang bakulan. 
Kegiatan ini menekankan pada 
pengelolaan hutang usaha. Kegiatan ini 
juga merupakan tindak lanjut dari kegiatan 
pengabdian yang sebelumnya telah 
dilakukan agar para pedagang bakulan 
dapat membuat catatan sederhana 
mengenai hutang usaha yang dimilikinya 
sehingga memudahkan mereka dalam 
melakukan pengendalian hutang usaha 
tersebut. 

Oleh karena itu tujuan dari kegiatan 
pengabdian adalah untuk membantu dan 
memberikan pengetahuan kepada para 
pedagang bakulan dalam hal pengelolaan 

hutang usaha. Adapun manfaat yang 
diperoleh adalah dapat menambah 
pengetahuan para pedagang bakulan 
mengenai pentingnya pengelolaan hutang 
usaha secara lebih spesifik namun 
sederhana. 

Permasalahan yang ditemui di 
lokasi adalah kurangnya pemahaman para 
peagang bakulan tentang pengelolaan 
hutang sehingga sebagian besar dari 
mereka mengalami kesulitan dalam proses 
pembayaran hutang. Permasalah ini 
muncul karena sebagian dari mereka 
hanya menyelesaikan Pendidikan hingga 
sekolah dasar saja, bahkan ada yang tidak 
pernah mengenyam bangku sekolah 
sehingga untuk melakukan paraf atau 
tanda tangan saja kesulitan. Untuk 
informasi, bagi pedagang bakulan yang 
mengalami kesulitan menulis atau 
berhitung, anak dari yang bersangkutan 
diminta untuk membantu orang tuanya 
agar tetap dapat mengikuti kegiatan 
pengabdian ini kaitannya dengan 
pengelolaan hutang usaha ini. 

Solusi yang ditawarkan melalui 
kegiatan pengabdian ini adalah membantu 
para pedagang bakulan dalam mengelola 
hutang usahanya. Kesadaran atau 
kemauan para pedagang untuk belajar 
sangat diperlukan. Dengan adanya 
pengelolaan hutang usaha, maka besaran 
hutang yang digunakan untuk modal usaha 
dapat dikendalikan dan/atau diminimalisir.  

Berdasarkan rencana kegiatan yang 
telah disusun, maka target luaran dari 
kegiatan pengabdian ini khususnya bagi 
para pedagan bakulan yang ada di 
Kampung Kebon Daye Pagutan Barat 
adalah sebagai berikut: 

a. Pedagang bakulan dapat 
melakukan pencatatan dan 
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merincikan hutang usaha yang 
dimilikinya. 

b. Pedagang bakulan dapat 
mengetahui berapa besarnya 
kewajiban yang harus dibayarkan 
tiap periodenya. 

c. Pedagang bakulan mengetahui sisa 
hutang usaha dan waktu jatuh 
tempo. 

2. METODE KEGIATAN 

Kegiatan dilaksanakan mulai dari bulan 
Mei sampai dengan November 2018. 
Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan 
cara sharing informasi, diskusi dan 
pendampingan untuk pengelolaan hutang 
usaha.   

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pelatihan 
Kegiatan diskusi mengenai 
pengelolaan hutang usaha ini dihadiri 
oleh pedagang bakulan yang 
umumnya berjualan di Lapangan BTN 
Pagutan Permai. Dominan dari mereka 
adalah para pedagang yang menjual 
sayur-mayur, bahan masakan, dan 
juga lauk pauk siap santap. Peserta 
yang hadir sebanyak 25 orang 
pedagang bakulan. 
Kegiatan pelatihan pengelolaan 
hutang usaha diisi dengan transfer 
knowledge kepada para pedagang 
bakulan mengenai definisi hutang, 
jenis-jenis hutang dan cara yang dapat 
dilakukan untuk mengelola hutang 
usaha. Pada kegiatan ini juga 
ditekankan mengenai pentingnya 
pengelolaan hutang usah meskipun 
skala usaha masih tergolong kecil. 
Setelah peserta diberikan informasi 
mengenai hutang usah, kegiatan 

dilanjutkan dengan diskusi dan tanya 
jawab.  
Pada saat diskusi, diketemukan 
indikasi terkait dengan pemanfaatan 
hutang usaha yang tidak pada 
tempatnya. Dalam hal ini, diantara 
para pedagang bakulan yang memiliki 
hutang usaha memanfaatkan dana 
hutang tersbut untuk keperluan 
pribadi yang tidak ada kaitannya 
dengan kegiatan usaha. Oleh karena 
itu, para pedagang bakulan diberikan 
penjelasan mengenai pemanfaatan 
hutang usaha yang tidak boleh 
digunakan untuk keperluan pribadi 
karena akan mengakibatkan  
terhambatnya proses kegiatan usaha. 
 

 

      Gambar 1. Kegiatan Pelatihan 
 

 
 

Gambar 2. Kegiatan Diskusi 
 
Selain daripada itu, pada saat kegiatan 
diskusi juga diperoleh informasi dari 
para pedagang bakulan yang pada saat 
kegiatan pelatihan dilakukan telah 
memiliki hutang usaha, tidak adanya 
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pedagang bakulan yang terlambat 
membayar hutangnya. Temuan ini 
merupakan hal positif yang patut 
untuk diapresiasi. Ketepatan waktu 
dalam pembayaran hutang ini sangat 
dijaga oleh para pedagang dengan 
alasan jika suatu saat mereka 
membutuhkan pinjaman lagi, pihak 
kreditur tidak akan ragu 
memberikannya mengingat track 
record mereka yang baik. 

Pendampingan dan Konsultasi Usaha 

Pendampingan dilakukan dengan 
diskusi dan melakukan tindakan nyata 
dengan membantu para pedagang 
membuat catatan hutang lengkap 
dengan rincian pembayarannya. Saat 
kegiatan pendampingan dan 
konsultasi, para pedangang bakulan 
ditekankan untuk membuat rencana 
yang matang terlebih dahulu sebelum 
mengajukan hutang. Besaran hutang 
yang diajukanpun harus disesuaikan 
dengan kebutuhan. Jangan sampai 
para pedagang mengambil jumlah 
hutang usaha yang nominalnya terlalu 
kecil atau terlalu besar. Jika terlalu 
kecil, bisa jadi hutang tersbut tidak 
mampu memenuhi kebutuhan dana. 
Sedangkan jika terlalu besar, 
dikhawatrkan para pedagang bakulan 
akan mengalami kesulitan pada saat 
proses menganggsur pinjaman pokok 
dan/atau pada saat pembayaran biaya 
administrasi. 
Pada saat proses pendampingan juga 
ditekankan pentingnya 
mempertimbangkan jangka waktu 
hutang dan menghitung jumlah 
hutang yang dimiliki, terutama bagi 
para pedagang bakulan yang memiliki 
hutang lebih daru satu sumber. 

Pedagang juga disarankan untuk 
membuat tabel skema pembayaran 
hutang sampai masa jatuh tempo. 
 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 
Melalui kegiatan pelatihan ini, para 

pedagang bakulan yang ada di 
Kampung Kebon Daye Pagutan Barat 
semakin menyadari pentingnya 
pengelolaan keungan, yang salah 
satunya adalah pengelolaan hutang 
usaha. Para peserta pelatihan menjadi 
semakin termotivasi, cakap dan tertib 
dalam melakukan kegiatan pencatatan 
atau proses administrasi usaha.  

Saran 

Dari kegiatan pelatihan yang sudah 
dilakukan sebelumnya, 
direkomendasikan agar sekali waktu 
melakukan proses controlling untuk 
melihat konsistensi para pedagang 
bakulan dalam melakukan pencatatan 
mengenai keuangan usahanya. Untuk 
kedepannya, para pedagang bakulan 
juga perlu diberikan pelatihan terkait 
dengan pengetahuan mengenai 
pengelolaan persediaan barang 
dagangan dan pemanfaatan 
keuntunga yang diperoleh. 
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