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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui pendapatan usaha pedagang 

kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) pada unit pengelola kegiatan (UPK) 

PNPM-MP di Kecamatan Narmada. (2) Mengetahui efisiensi usaha pedagang 

kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) pada unit pengelola kegiatan (UPK) 

PNPM-MP di Kecamatan Narmada. (3) Mengetahui peran UPK dalam 

meningkatkan kesejahteraan usaha pedagang kelompok simpan pinjam 

perempuan (SPP) di Kecamatan Narmada. 

Metode yang  digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif. 

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat. Dari 

21 Desa yang ada di Kecamatan Narmada, ditetapkan dua deenjadi daerah sampel 

yaitu Desa Selat dan Nyurlembang secara “purposive sampling” dengan 

pertimbangan bahwa pada kedua desa tersebut memiliki jumlah kelompok 

terbanyak dan masih aktif dalam kegiatan simpan pinjam perempuan (SPP). Di  

masing-masing desa contoh ditetapkan masing-masing 2 kelompok SPP sebagai 

contoh yang dipilih secara “purposive sampling” atas dasar memiliki anggota 

kelompok terbanyak dan alokasi pinjaman terbanyak (periode april 2017). 

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka terpilih kelompok Teras Bina Jaya dan 

Bina Jaya di Desa Selat serta kelompok Terus Jaya dan Beriuk Ngepe di Desa 

Nyurlembang. Penentuan jumlah responden dilakukan secara “sensus” artinya 

pengambilan data dilakukan dengan pengambilan secara keseluruhan populasi 

yang ada berjumlah 30 orang pengusaha pedagang buah dan pembuat kue 

(industri rumah tangga).  Penelitian ini menggunakan analisis pendapatan, 

efisiensi, dan analisis statistik yaitu uji t (t-tes). 

Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Rata-rata pendapatan yang 

diperoleh kelompok simpan pinjam khusus perempuan (SPP) peserta program 

UPK PNPM-MP dari usaha pedagang buah sebesar Rp 15.861.208 per 10 bulan, 

dan usaha pembuatan kue sebesar Rp 25.479.319 per 10 bulan. (2) Nilai R/C 

Ratio untuk kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) peserta program PNPM-

MP dari usaha pedagang buah sebesar 1,34 dan usaha pembuatan kue 1,43 dari 

kedua usaha tersebut semuanya lebih besar dari satu, artinya sudah tergolong 

efisien. Hal tersebut menunjukan bahwa usaha pedagang peserta kelompok 

simpan pinjam perempuan (SPP) pada Program PNPM-MP di Kecamatan 

Narmada layak untuk dikembangkan. (3) Program UPK (unit pengelola 

kegiatan)/PNPM-MP melalui kegiatan peningkatan kesejahteraan ekonomi 

masyarakat telah mampu membuat masyarakat usaha pedagang di Kecamatan 

Narmada (daerah penelitian) menjadi semakin berdaya, terlihat dari 

perkembangan jumlah modal dan pendapatan yang semakin meningkat..

Kata kunci: SPP UPK/PNPM-MP, Pendapatan dan Efisiensi Usaha, Pedagang 
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ABSTRACT 

This study aims to: (1) Know the income of female savings and loan business 

group (SPP) in the activity management unit (UPK) PNPM-MP in Narmada Sub-

district. (2) To know the efficiency of female savings and loan business group 

(SPP) in PNPM-MP activity management unit in Narmada sub-district. (3) To 

know the role of UPK in improving the prosperity of women savings and loan 

business group (SPP) in Narmada District. 

The method used in this research is descriptive method. This research was 

conducted in Narmada District, West Lombok regency. From 21 villages in 

Narmada Sub-district, two sample villages were chosen, namely Selat and 

Nyurlembang villages in purposive sampling with the consideration that both 

villages had the largest number of groups and were still active in women's savings 

and loan activities. In each sample village, 2 SPP groups were selected as 

"purposive sampling" samples on the basis of having the largest group members 

and the largest allocation of loans (april 2017). Based on these considerations, 

selected groups of Terrace Bina Jaya and Bina Jaya in the Village Strait and 

groups Terus Jaya and Ngepe Ngepe in Nyurlembang Village. Determination of 

the number of respondents conducted by "census" means that data retrieval is 

done by taking the total population of which there are 30 fruit entrepreneurs and 

cake maker (home industry). This research uses income analysis, efficiency, and 

statistical analysis that is t test (t-test). 

The results showed that (1) the average income earned by women savings and 

loan group (SPP) of UPK PNPM-MP program from fruit merchant business is Rp 

15,861,208 per 10 months, and baking business is Rp 25,479,319 per 10 months. 

(2) The value of R / C Ratio for female savings and loans group (SPP) of PNPM-

MP program participants from fruit-trading business is 1.34 and the cake-making 

business of 1.43 of the two businesses is all greater than one, . It shows that the 

business of female savings and loan group participant in PNPM-MP Program in 

Narmada Sub-district is feasible to be developed. (3) Program of UPK (activity 

management unit) / PNPM-MP through the activity of improving people's 

economic prosperity has been able to make traders business community in 

Narmada Sub-district (research area) become more powerless, visible from 

growth of increasing amount of capital and income. 

Keywords: SPP UPK / PNPM-MP, Revenue and Business Efficiency, Trader. 
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PENDAHULUAN 

 

Di Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat khususnya telah 

terbentuk Program Nasioanal Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri 

Perdesaan, yang merupakan salah satu program pemerintah yang berorientasi pada 

peningkatan kualitas hidup masyarakat perdesaan. Salah satu pelaku program 

tingkat kecamatan yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan 

keuangan  dan seluruh rangkaian kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan adalah Unit 

Pengelola Kegiatan (UPK) yang bertugas  sebagai pengelola dana bergulir 

kegiatan ini diberi nama Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (KSPP), yang 

terdapat di 21 desa di Kecamatan Narmada (BKD-UPK, 2015). 

Bantuan modal berupa dana perguliran dari program nasional 

pemberdayaan masyarakat-mandiri pedesaan jumlah kelompok awal (berdasarkan 

SPC dana BLM terdiri dari 285 kelompok. Sementara telah mengalami 

peningkatan berdasarkan alokasi jumlah kelompok perguliran menjadi 408 

kelompok yang tersebar di 21 desa yang ada di Kecamatan Narmada. Jadi total 

jumlah kelompok yang dilayani sampai periode April 2017 terdiri dari 4.593 

anggota berasal dari 428 kelompok. Mereka yang terlibat dalam kelompok 

perempuan tersebut adalah rumah tangga miskin (RTM), yang merupakan 

pedagang kecil yang sering disebut pedagang bakulan, pedagang kios, pedagang 

buah-buahan, dan industri rumah tangga. Seluruh anggotanya terdiri dari wanita 

dengan tingkat pendapatan rendah (Hamdani, 2017). 

Namun demikian, hingga saat ini belum diketahui apakah bantuan tersebut 

mampu mendorong produktivitas dan pendapatan usaha kelompok perempuan. 

Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan kelompok SPP melalui berbagai 

kegiatan usaha pedagang bakulan, pedagang kios, pedagang buah, dan industri 

rumah tangga dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain, pengelolaan dan faktor-

faktor lain yang dapat mendukung dan menghambat efisiensi usaha tersebut.  

Berdasarkan uraian di atas, maka dapatdilakukan penelitian yang berjudul 

“Analisis Pendapatan dan Efisiensi Usaha Pedagang Kelompok Simpan Pinjam 

Perempuan (SPP) pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) di Kecamatan 

Narmada”. 

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui pendapatan usaha pedagang 

kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) pada unit pengelola kegiatan (UPK) 

PNPM-MP di Kecamatan Narmada. (2) Untuk mengetahui efisiensi usaha 

pedagang kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) pada unit pengelola 

kegiatan (UPK) PNPM-MP di Kecamatan Narmada. (3) Untuk mengetahui peran 

UPK dalam meningkatkan kesejahteraan usaha pedagang kelompok simpan 

pinjam perempuan (SPP) di Kecamatan Narmada. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, sedangkan pengumpulan data 

dilakukan dengan teknik survei.Unit analisis dalam penelitian ini adalah usaha 

pedagang buah dan pembuatkue (industry rumah tangga) yang menjadi anggota 
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kelompok atau nasabah simpan pinjam perempuan (SPP) pada Unit Pengelola 

Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri 

Pedesaan. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan data 

kualitatif, sedangkan sumber data dalam penelitian ini yaitu: data primer dan data 

sekunder.  

Penentuan daerah penelitiandilakukan di Kecamatan Narmada Kabupaten 

Lombok Barat yang memiliki 21 Desa yang mendapat alokasi bantuan untuk 

kelompok simpan pinjam perempuan (SPP). Dari 21 Desa tersebut  ditetapkan 2 

desa sampel yaitu Desa Selat dan Desa Nyurlembang. Pemilihan daerah sampel 

ditentukan secara “Purposive Sampling” dengan pertimbangan bahwa pada kedua 

desa tersebut memiliki jumlah kelompok terbanyak dan masih aktif dalam 

kegiatan simpan pinjam (SPP) di Kecamatan Narmada. Di masing-masing desa 

contoh ditetapkan 2 kelompok SPP sebagai contoh yang dipilih secara “Purposive 

Sampling” atas dasar memiliki anggota kelompok terbanyak dan alokasi pinjaman 

terbanyak (Periode April 2017). Berdasarkan pertimbangan tersebut maka terpilih 

kelompok Teras Bina Jaya dan Bina Jaya di Desa Selat serta kelompok Terus Jaya 

dan Beriuk Ngepe di Desa Nyur-Lembang.Responden dalam penelitian adalah 

anggota kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) pada unit pengelola kegiatan 

(UPK) PNPM Mandiri Pedesaan yang memiliki usaha hasil pertanian dalam skala 

mikro yaitu usaha pedagang buah dan usaha industri rumah tangga pembuatan 

kue.  Pemilihan kedua usaha tersebut atas dasar pertimbangan bahwa kedua usaha 

lebih mencakup tentang pertanian.Penentuan jumlah responden dalam penelitian 

ini dilakukan dengan metode sensus, artinya seluruh anggota populasi dijadikan 

responden yaitu sebanyak 30 orang, yang terdiri atas 11 orang pedagang buah dan 

19 orang pedagang kue. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

pendapatan (I=TR-TC) dimana Iadalah pendapatan bersih, TR adalah total 

revenue (total penerimaan (Rp),TC adalah total cost (total biaya(Rp) (soekartawi, 

1995), Setelah menghitung pendapatan dari usaha pedagang, dilakukan 

perhitungan efisiensi (R/C) dimana R adalah penerimaan dan C adalah biaya 

(Soekartawi, 1993). 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah bahwa di duga jumlah modal dan 

pendapatan usaha kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) di Kecamatan 

Narmada Kabupaten Lombok Barat meningkat setelah adanya bantuan dari unit 

pengelola kegiatan (UPK) program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri 

pedesaan (PNPM-MP). Pengujian digunakan uji-t pada taraf nyata 5% . 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik Responden 

Karakteristik responden yang dibahas dalam penelitian ini meliputi: umur, 

tingkat pendidikan, pengalaman usaha dan jumlah tanggungan responden. 

Umur merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kemampuan fisik 

seseorang dalam melakukan aktivitas. Kisaran umur 15-64 tahun termasuk 

golongan usia produktif yang artinya baik secara fisik maupun secara mental 

mempunyai kemampuan untuk menghasilkan barang dan jasa (Simanjutak, 1985). 
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Hasil penelitian menunjukkan  bahwa rata-rata umur responden adalah 38 

tahun dengan kisaran umur 22-68 tahun. Ini menandakan bahwa responden 

peserta program PNPM-MP di Kecamatan Narmada termasuk dalam umur 

produktif. Sebaran umur terbanyak responden peserta PNPM-MP di Kecamatan 

Narmada pada kisaran antara 15-64 tahun yaitu sebanyak 93,33%   (28 responden) 

sedangkan sisanya sebanyak 6,67% (2 responden) pada kisaran umur ≥ 65. . 

Tingkat pendidikan usaha pedagang kelompok SPP program PNPM-MP di 

Kecamatan Narmada adalah  TS (tidak sekolah ) sebanyak 5 orang (16,67%), 

Tamat SD (sekolah dasar) sebanyak 6 orang (20%), Tamat SMP (sekolah 

menengah pertama) sebanyak 12 orang (40%), dan Tamat SMA (sekolah 

menengah atas) sebanyak 7 orang (23,33%). 

Jumlah tanggungan keluarga yaitu 3 orang. Kisaran tanggungan keluarga 

terbanyak pada kisaran 3-4 orang sebanyak 19 orang (63,33%) tergolongan 

keluarga menengah, kisaran 1-2 orang sebanyak 7 orang (23,33%) tergolong 

keluarga kecil, dan  kisaran jumlah tanggungan 5 orang atau lebih sebanyak 4 

orang dengan persentase (13,33%) tergolong keluarga besar.. 

Pengalaman berusaha yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seberapa 

lama responden melakukan usahanya. Hasil penelitian menunjukkan pengalaman 

berusaha terbanyak terdapat pada kisaran 6-10 tahun sebanyak 17 orang dengan 

persentase sebesar 56,67%  menunjukkan sudah berpengalaman, sedangkan yang 

lama berusaha 1-5 tahun sebanyak  7 orang dengan persentase sebesar 23,33% 

dan yang paling kecil adalah ≥11 tahun sebanyak 6 orang dengan persentase 

sebesar 20%. 
 

Gambaran Umum Tentang Peserta Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat-Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan 

adalah salah satu program pemerintah denga n memberikan bantuan pinjaman 

modal usaha kepada masyarakat dalam menumbuhkembangkan usaha sesuai 

dengan potensi desa. Program ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengurangi 

kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja di pedesaan. 

Bantuan pinjaman modal dari Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) diberikan kepada masyarakat yang 

memenuhi kriteria untuk digunakan sebagai modal usaha. Pemberian dana 

bantuan langsung masyarakat untuk peserta program PNPM-MP di Kecamatan 

Narmada diberikan kepada kelompok usaha yang telah ada dan memiliki usaha 

seperti: usaha pedagang buah dan usaha pembuatan kue untuk mengembangkan 

kegiatan usahanya. 

 

Biaya Produksi 

Biaya produksi merupakan penjumlahan dari biaya yang dikeluarkan dalam 

proses produksi .Biaya ini meliputi: (1) biaya tetap (bunga pinjaman, penyusutan 

alat, biaya pajak/restribusi). (2) biaya variabel (biaya pembelian bahan 

baku/produk, dan biaya operasional lainnya seperti biaya upah tenaga kerja luar 

dan dalam keluarga, pembelian plastik pembungkus produk, dan biaya 

transportasi. 
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Tabel 4.5 Rata-rata Biaya Produksi Per 10 Bulan Usaha Pedagang Kelompok 

SPP pada UPK Program PNPM-MP di Kecamatan Narmada Tahun 

2017 

No Jenis Usaha Nilai (Rp/10 bulan) Persentase (%) 

1. 

a.  

b.  

c.  

Usaha Pedagang Buah 

Biaya Variabel 

Biaya Tetap 

Total Biaya (A+B) 

 

44.217.271 

1.725.294 

45.942.565 

 

96.24 

3.76 

100,00 

2. 

a. 

b. 

c. 

Usaha Pembuatan Kue 

Biaya Variabel 

Biaya Tetap 

Total Biaya (A+B) 

 

57.505.087 

1.489.278 

58.994.365 

 

97.47 

2,53 

100,00 

Sumber: Data Primer Diolah, Tahun 2017 

Tabel 4.5 dapat diketahui bahwa rata-rata biaya produksi untuk usaha 

pedagang buah sebesar Rp 45.942.565 per 10 bulan, terdiri atas biaya variabel 

sebesar Rp 44.217.271(96,24%) dan biaya tetap sebesar Rp 1.725.294 (3,76%). 

Sedangkan pada usaha pembuatan kue, total biaya produksi sebesar                    

Rp 58.994.365 per 10 bulan, meliputi biaya variabel sebesar Rp 57.505.087 

(97,47%) dan biaya tetap sebesar Rp 1.489.278(2,53%). 

Biaya Variabel 

Biaya variabel usaha pedagang kelompok SPP pada program PNPM-MP 

dapat dilihat pada tabel 4.6 dan 4.7 berikut: 

Tabel 4.6 Rata-rata Biaya Variabel Usaha Pedagang Buah Kelompok SPP pada 

UPK Program PNPM-MP di Kecamatan Narmada Tahun 2017 

No Jenis Biaya Nilai (Rp/10Bulan) Persentase (%) 

1 Biaya Pembelian Buah 38.712.726 87,55 

2 Biaya Transportasi 3.327.273 7,52 

3 Biaya Pembelian kantong plastik 1.286.363 2,91 

4 Biaya upah tenaga kerja 890.909 2,01 

 Total 44.217.271 100 

Sumber: Data Primer Diolah (2017) 

 

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa biaya variabel terbesar dikeluarkan oleh 

responden pedagang buah adalah biaya pembelian buah yang mencapai 87,55% 

dari total biaya variabel. Tingginya biaya ini disebabkan oleh frekuensi dan 

volume pembelian buah yang relatif tinggi. Dalam setiap bulan, pedagang buah 

harus membeli berbagai jenis buah (durian, rambutan, salak, sawo, jeruk, 

manggis, dll) atau sesuai musim dari pedagang pengepul dan pengumpul desa 

rata-rata 4 kali untuk dijual secara eceran setiap hari di pasar Bertais dan 

Narmada. Dalam kurun waktu 10 bulan, rata-rata biaya yang dikeluarkan oleh 

responden pedagang buah untuk pembelian buah adalah Rp 3.871.273/bulan 

dengan kisaran Rp 2.736.818 sampai dengan Rp 4.778.182 per bulan. Pembelian 

buah dilakukan masih sendiri-sendiri oleh responden usaha pedagang buah jika 
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dilakukan secara berkelompok maka pembelian bisa dalam partai besar sehingga 

responden usaha pedagang buah bisa menekankan biaya pembelian buah.  

Total biaya variabel lain (selain biaya pembelian buah) yang dikeluarkan 

oleh pedagang buah adalah Rp 5.504.545 per 10 bulan (12,45%) dari total biaya 

variabel atau 96,24% dari total biaya produksi. Biaya ini meliputi ongkos 

transportasi, upah tenaga kerja, dan biaya pembelian kantong plastik pembungkus 

buah. Biaya transportasi terdiri atas biaya angkut buah dari tempat pembelian ke 

tempat penjualan (pasar) dan sewa ojek pedagang buah pulang pergi dari rumah 

ke pasar. Sedangkan biaya tenaga kerja dikeluarkan untuk membayar upah buruh 

angkut buah di pasar.  

Tabel 4.7 Rata-rata Biaya Variabel Usaha Pembuatan Kue Kelompok SPP pada 

UPK Program PNPM-MP di Kecamatan Narmada Tahun 2017 

No Jenis Biaya Nilai (Rp/10Bulan) Persentase (%) 

1 Biaya Bahan Baku/Penolong 51.362.982 89,32 

2 Biaya Transportasi 2.036.842 3,54 

3 Biaya upah tenaga kerja 4.105.263 7,14 

 Total 57.505.087 100 

Sumber: Data Primer Diolah (2017) 

 

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa biaya variabel terbesar yang dikeluarkan 

oleh responden pedagang pembuatan kue adalah biaya pembelian bahan 

baku/penolong yang mencapai 89,32% dari total biaya variabel. Tingginya biaya 

ini disebabkan oleh frekuensi dan volume pembelian bahan baku/penolong yang 

relatif tinggi. Paling sedikit sekali seminggu, usaha pedagang pembuatan kue 

harus membeli berbagai jenis bahan baku/penolong, seperti (tepung, ubi kayu, 

udang, gula, kelapa, susu, garam, telur, toge, minyak goreng, bahan pewarna 

makanan, daun pisang, mika, plastik pembungkus jajan) di pasar Narmada. Dari 

berbagai bahan baku/penolong tersebut kemudian diolah menjadi 12 macam jenis 

kue yaitu (bugis, pastel, dadar, kue bawang, bolu kukus, krupuk udang, kelepon, 

keludan, lupis, kue semprong, donat, dan kripik singkong) untuk dijual secara 

eceran setiap hari di pasar Narmada dan langsung di lokasi pembuatan (rumah). 

Dalam kurun waktu sepuluh bulan, rata-rata biaya yang dikeluarkan oleh 

responden usaha pembuatan kue untuk pembelian bahan baku/penolong adalah  

Rp 51.362.982 per 10 bulan. Umumnya jenis kue yang dibuat merupakankue 

basah yang tidak tahan lama disimpan. Bisa dianekaragamkan dengan kue kering, 

yang tahan lama sehingga harga meningkat dan segmen pasar lebih luas. 

Total biaya variabel lain (selain biaya pembelian bahan baku/penolong) 

yang dikeluarkan oleh usaha pedagang pembuatan kue adalah Rp 6.142.105 per 

sepuluh bulan (10,68%) dari total biaya variabel atau 10,41% dari total biaya 

produksi. Biaya ini meliputi ongkos transportasi, dan upah tenaga kerja. Biaya 

transportasi terdiri atas biaya sewa angkut bahan baku/penolong dari tempat 

pembelian (pasar) ke tempat lokasi pembuatan kue (rumah) dan sewa ojek 

pemasaran produk dari lokasi (rumah) pembuatan kue ke lokasi penjualan (pasar). 

Sedangkan biaya tenaga kerja dikeluarkan untuk membayar upah tenaga kerja  
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dalam keluarga yang disesuaikan dengan jumlah hari tenaga kerja dan jumlah 

tenaga kerja yang melakukan proses pembuatan kue. 

 

Biaya Tetap 

Biaya tetap yang terkait dalam penelitian ini adalah usaha pedagang 

kelompok SPP pada UPK program PNPM-MP dapat dilihat pada tabel 4.8 dan 4.9 

berikut: 

Tabel 4.8 Rata-rata Biaya Tetap Usaha Pedagang Buah Kelompok SPP pada UPK 

Program PNPM-MP di Kecamatan Narmada Tahun 2017 

No Jenis Biaya Nilai (Rp/10Bulan) Persentase (%) 

1 Biaya penyusutan alat 238.930 13,85 

2 Biaya bunga Kredit 750.000 43,47 

3 Biaya pajak/restribusi 736.364 42,68 

 Total Biaya Tetap 1.725.294 100 

Sumber: Data Primer Diolah (2017) 

 

1. Biaya Penyusutan Alat  

Biaya penyusutan alat adalah biaya yang tidak dikeluarkan oleh pemilik 

usaha, namun diperhitungkan dalam analisis biaya produksi dengan alasan 

bahwa nilai dari peralatan yang digunakan dalam proses berjualan akan 

berkurang seiring dengan berlalunya waktu. Biaya penyusutan alat yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah pengurangan dari nilai  beli alat yang 

digunakan persatuan unit dengan nilai sekarang dibagi dengan umur pakai. 

Umur pakai ini dilihat dari umur peralatan saat dibeli hingga umur peralatan 

yang sampai sekarang masih digunakan dalam kegiatan berjualan buah. Besar 

kecilnya biaya penyusutan peralatan yang dikeluarkan tergantung dari jenis, 

kualitas  dan umur pakai alat yang digunakan. 

Tabel 4.8 dapat dilihat bahwa total biaya penyusutan alat usaha pedagang 

buah adalah Rp 238.930 per 10 bulan (13,85%) dari total biaya tetap 0,52% 

dari total biaya produksi. Biaya ini meliputi rata-rata biaya timbangan sebesar 

Rp 232.113, bakul buah Rp 2.385, keranjang Rp 3.018, dan pisau sebesar          

Rp 1.414 per 10 bulan. 

2. Biaya Bunga Kredit 

Besar kecilnya bunga modal tergantung dari jumlah modal pinjaman  dan 

tingkat bunga yang disepakati. Bunga pinjaman yang dikenakan pada masing-

masing responden usaha pedagang buah peserta kelompok SPP pada UPK 

program PNPM-MP sebesar 1,5% dari total modal yang dipinjamkan dengan 

angsuran selama 10 kali pembayaran atau jangka waktu 10 bulan.  Tabel 4.8 

dapat dilihat biaya bunga kredit sebesar Rp 750.000 per 10 bulan. 

3. Biaya Pajak/Restribusi 

Besarnya biaya pajak/restribusi usaha yang harus dibayar oleh 

pedagang buah ditentukan dari luas lahan tempat berjualan yang digunakan 

oleh usaha pedagang buah. Semakin luas tempat, maka semakin besar pajak 

yang dibayar begitu juga sebaliknya. Rata-rata total biaya pajak yang 

dikeluarkan oleh masing-masing responden pedagang buah adalah Rp 



9 
 

*  Mahasiswa Program Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Mataram          

** Dosen Fakultas Pertanian, Universitas Mataram   
 

2.455/hari, sedangkan perbulan Rp 73.636 sehingga total biaya pajak usaha per 

sepuluh bulan sebesar Rp 736.364. 

Tabel 4.9 Rata-rata Biaya Tetap Usaha Pembuatan Kue Kelompok SPP pada UPK 

Program PNPM-MP di Kecamatan Narmada Tahun 2017 

No Jenis Biaya Nilai (Rp/10Bulan) Persentase (%) 

1. Biaya Penyusutan Alat 227.436 15,27 

2. Biaya Bunga Kredit 714.474 47,97 

3. Biaya Listrik 547.368 36,75 

 Total Biaya Tetap 1.489.278 100 

Sumber: Data Primer Diolah (2017) 

 

1. Biaya Penyusutan Alat  

Biaya penyusutan alat adalah biaya yang tidak dikeluarkan oleh pemilik 

usaha, namun diperhitungkan dalam analisis biaya produksi dengan alasan 

bahwa nilai dari peralatan yang digunakan dalam proses produksi akan 

berkurang seiring dengan berlalunya waktu. Biaya penyusutan alat yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah pengurangan nilai dari harga barang yang 

dibeli persatuan unit dengan nilai sekarang dibagi dengan umur pakai. Umur 

pakai ini dilihat dari umur peralatan saat dibeli hingga umur peralatan yang 

sampai sekarang masih digunakan dalam kegiatan proses produksi. Tinggi 

rendahnya biaya penyusutan peralatan dipengaruhi oleh jumlah peralatan yang 

digunakan pemilik usaha dalam proses produksi serta nilai beli dan umur pakai. 

Jika nilai belinya tinggi dan umur pakainya kecil maka biaya penyusutan akan 

tinggi dan begitu sebaliknya. 

Tabel 4. dapat dilihat bahwa total biaya penyusutan alat usaha pembuatan 

kue adalah Rp 227.436 per 10 bulan (15,27%) dari total biaya tetap atau 0,38% 

dari total biaya produksi. Alat-alat yang digunakan meliputi: (kompor, panci, 

wajan,  baskom, parutan, pisau, sutil, dandang, nampan, mixer, open, 

penggilingan, dan cetakan.  

2. Biaya Bunga Kredit 

Tabel 4.8 dapat dilihat biaya bunga kreditl untuk usaha pembuatan kue 

sebesar Rp 714.474 per 10 bulan.Biaya Bunga Kredit 

3. Biaya Listrik 

Biaya listrik dalam penelitian ini termasuk dalam komponen biaya tetap. 

Besar kecilnya biaya listrik ditentukan dari pemakaian listrik dalam proses 

produksi. Padatabel 4.9 besarnya biaya listrik yang digunakan dalam proses 

produksi adalah sebesar Rp 547.368 per 10 bulan. 

Penerimaan 

Penerimaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil penjualan 

produk (output) usaha pedagang yang dikelola oleh responden kelompok SPP 

Program UPK PNPM-MP di Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat 

dinyatakan dalam satuan rupiah.  

Rata-Rata penerimaan responden Usaha Pedagang Kelompok SPP Program 

UPK PNPM-MP di Kecamatan Narmada disajikan pada tabel 4.10. 
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Tabel 4.10 Rata-rata Penerimaan Per 10 Bulan Usaha Pedagang Kelompok SPP 

Program UPK PNPM-MP di Kecamatan Narmada Kabupaten 

Lombok Barat Tahun 2017 

No Jenis Usaha Penerimaan (Rp/10 Bulan) 

1 

2 

Usaha Pedagang Buah 

Usaha Pembuatan Kue 

61.803.773 

84.473.684 

Sumber: Data Primer Diolah, Tahun 2017 

Tabel 4.10 dapat dilihat bahwa rata-rata total nilai penerimaan terbesar 

terdapat pada usaha pembuatan kue sebesar Rp 84.473.684,21 per 10 bulan, 

tingginya biaya ini disebabkan oleh waktu pengembalian modal relatif cepat, 

karena proses produksi dilakukan setiap hari kemudian kue tersebut langsung 

terjual habis. Sedangkan rata-rata total nilai penerimaan usaha pedagang buah 

sebesar Rp 61.803.773 per 10 bulan, rendahnya biaya ini disebabkan karena 

waktu pengembalian modalnya relatif panjang, karena buah yang dijual memakan 

waktu 2 sampai 5 hari terjual habis.  

 

Analisis Pendapatan Usaha Pedagang Peserta Kelompok SPP Program 

PNPM-MP di Kecamatan Narmada 

 Untuk mengetahui pendapatan yang diperoleh usaha pedagang kelompok 

SPP pada Program UPK PNPM-MP di Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok 

Barat maka dapat dihitung dengan cara mengurangi total penerimaan (total 

Revenue) dengan total biaya (total cost). 

Rata-rata total penerimaan, total biaya dan pendapatan responden usaha 

pedagang kelompok SPP pada Program UPK PNPM-MP di Kecamatan Narmada 

disajikan pada tabel 4.11. 

Tabel 4.11 Rata-rata Total Penerimaan, Total Biaya dan Pendapatan per 10 bulan 

Responden Usaha Pedagang Kelompok SPP pada Program UPK 

PNPM-MP di Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Tahun 

2017 

No Jenis usaha 

Total 

Penerimaan 

(Rp/10 Bulan) 

Total 

Pengeluaran 

(Rp/10 Bulan) 

Pendapatan 

(Rp/10 Bulan) 

1 

2 

Usaha Pedagang Buah 

Usaha Pembuat Kue 

61.803.773 

84.473.684 

45.942.565 

58.994.365 

15.861.208 

25.479.319 

Sumber: Data Primer Diolah, Tahun 2017 

Tabel 4.11 dapat diketahui rata-rata pendapatan yang diperoleh usaha 

pedagang peserta kelompok SPP Program PNPM-MP di Kecamatan Narmada 

yaitu pada usaha pedagang buah sebesar Rp 15.861.208 per 10 bulan dan usaha 

pembuatan kue sebesar Rp  25.479.319 per 10 bulan. Besar kecilnya pendapatan 

yang diperoleh usaha pedagang tergantung pada besar kecilnya volume produk 

yang dijual, harga jual produk per unit dan total biaya produk yang dikeluarkan 

dalam 10 bulan proses produksi. Semakin tinggi nilai penjualan produk maka 

pendapatan tinggi sebaliknya apabila nilai penjualan produk rendah maka 

pendapatan usaha pedagang relatif rendah. 
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Analisis Efisiensi Usaha Pedagang Peserta Kelompok SPP Pogram PNPM-

MP di Kecamatan Narmada 

Efisiensi usaha pedagang kelompok SPP Program PNPM-MP di 

Kecamatan Narmada disajikan pada tabel 4.12. 

Tabel 4.12 Rata-rata Efisiensi Usaha Pedagang Kelompok SPP pada Program 

UPK PNPM-MP di Kecamatan Narmada Tahun 2017 

No Jenis usaha 

Total 

Penerimaan(TR) 

(Rp/10 Bln) 

Total 

Pengeluaran(TC) 

(Rp/10 Bln) 

R/C Ratio 

(Rp/10 Bln) 

1 

 

2 

Usaha Pedagang 

Buah 

Usaha Pembuat 

Kue 

61.803.773 

 

84.473.684 

45.942.565 

 

58.994.365 

1,34 

 

1,43 

 

Sumber: Data Primer Diolah, Tahun 2017 

Tabel 4.12 dapat dilihat bahwa nilai R/C ratio usaha pedagang pada peserta 

kelompok SPP Program PNPM-MP di Kecamatan Narmada menunjukkan bahwa 

usaha yang dilakukan ditinjau dari segi biaya dan penerimaan yang diperoleh 

sudah tergolong efisien. Tingkat efisien terbesar yaitu pada usaha pembuatan kue 

dengan nilai R/C ratio 1,43, artinya setiap biaya produksi yang dikeluarkan 

sebesar Rp 1 maka usaha pedagang akan mendapatkan penerimaan sebesar        

Rp 1,43. Hal ini menunjukkan bahwa usaha pedagang responden peserta 

kelompok SPP PNPM-MP di Kecamatan Narmada layak untuk dikembangkan 

karena memberikan keuntungan yang lebih tinggi dan penerimaan masih 

memberikan nilai lebih terhadap alokasi biaya tetap dan biaya variabel untuk 

usaha tersebut. 

Tabel 4.13 Perbandingan Usaha Pembuatan Kue Dengan Pedagang Buah 

Kelompok SPP pada UPK Program PNPM-MP di Kecamatan 

Narmada Tahun 2017 

 Pembuatan Kue Pedagang Buah 

1. Waktu Pengembalian 

Modal 

 

 

 

 

2.  Keahlian 

 

 

 

 

3.  Pendapatan 

 

4.  R/C 

Relatif lebih cepat, 

karena proses produksi 

dilakukan setiap hari 

kemudian langsung 

terjual habis. 

 

Keahlian dalam membuat 

jajan harus ada agar jajan 

yang dibuat bisa menarik 

perhatian konsumen. 

 

Relatif  > 

 

Relatif  > 

Relatif panjang, karena 

buah yang dijual memakan 

waktu 2 sampai 5 hari 

terjual habis. 

Tidak perlu 

 

 

 

 

Sumber: Data Primer Diolah, Tahun 2017 
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Peranan UPK dalam Meningkatkan Kesejahteraan Usaha Pedagang Peserta 

Kelompok SPP Program PNPM-MP di Kecamatan Narmada 

Keberhasilan UPK dalam usaha memberdayakan masyarakat melalui 

kegiatan SPP diukur dengan melihat tingkat perkembangan jumlah modal dan 

pendapatan dari responden penerima dana pinjaman pada program UPK dalam 

kegiatan SPP. Perkembangan jumlah modal dan pendapatan responden sebelum 

dengan sesudah adanya UPK disajikan dalam tabel 4.14. 

Tabel 4.14 Rata-rata Perkembangan Jumlah Modal dan Pendapatan per Bulan 

Responden Usaha Pedagang Kelompok SPP Penerima Dana Pada 

UPK Program PNPM-MP Per Bulan di Kecamatan Narmada 

Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 

No                                            

Uraian 

Sebelum 

UPK/PNPM-MP 

(Rp) 

Sesudah 

UPK/PNPM-MP 

(Rp) 

1. 

 

2. 

Perkembangan Jumlah 

Modal 

Perkembangan Jumlah 

Pendapatan 

2.423.821 

 

1.426.163 

4.485.765 

 

3.130.372 

Sumber: Data Primer Diolah, Tahun 2017 

Perkembangan Jumlah Modal 

Tabel 4.14 menunjukkan bahwa rata-rata jumlah modal responden usaha 

pedagang kelompok SPP setelah adanya UPK jauh lebih besar dibandingkan 

dengan sebelum adanya UPK.  

Disamping itu juga hasil t-Test menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 

jumlah modal sebelum dengan sesudah adanya UPK. Hasil t-Test disajikan dalam 

tabel 4.15. 

Tabel 4.15 Hasil t-Test Perkembangan Jumlah Modal Sebelum dengan Sesudah 

adanya UPK Melalui Kegiatan SPP di Kecamatan Narmada 

Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 

 Sebelum adanya UPK Sesudah Adanya UPK 

Mean  

T stat 

P(T<=t) two tail 

T Tabel 

2423821 

-7.086780793 

8.50507E-08 

2.045229642 

4485765 

 

Tabel hasil t-Test di atas menunjukkan bahwa t-hitung (t-Stat) > t tabel 

(T Critical two-tail). T hitung > t tabel menunjukkan bahwa Ho ditolak atau 

perbedaan jumlah modal sebelum dengan sesudah adanya UPK signifikan. Ini 

berarti bahwa UPK berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu 

meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pemberian modal pinjaman usaha 

kepada pengusaha kecil atau masyarakat miskin. 
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Perkembangan Jumlah Pendapatan 

Besar kecilnya pendapatan seseorang dipengaruhi oleh volume usaha atau 

besar usaha yang sedang dikelola. Semakin besar volume usaha maka pendapatan 

yang akan diperoleh semakin besar, sebaliknya semakin kecil volume usaha maka 

pendapatan yang akan diperoleh semakin kecil. Sebelum dengan sesudah adanya 

UPK semua Responden tetap bekerja sebagai pedagang, dimana bantuan pinjaman 

yang diberikan oleh UPK digunakan untuk menambah modal usaha yang sedang 

dijalankan sehingga mereka juga bisa meningkatkan skala usahanya. Sebelum 

adanya UPK responden memperoleh pendapatan perhari yang relatif rendah 

karena skala usaha yang sedang dikelola masih terbilang kecil. Setelah adanya 

UPK pendapatan responden meningkat dari pendapatan sebelumnya karena usaha 

yang mereka jalankan bertambah besar. Hal tersebut dapat terlihat pada tabel 4.14 

di atas bahwa pendapatan Responden mengalami peningkatan setelah adanya 

UPK. 

Di samping itu juga hasil t-Test menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 

pendapatan antara sebelum dengan sesudah adanya UPK. Hasil t-Test disajikan 

dalam tabel 4.16. 

Tabel 4.16. Hasil t-Test Perkembangan Jumlah Pendapatan Sebelum dengan 

Sesudah adanya UPK Melalui Kegiatan SPP di Kecamatan Narmada 

Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 

 Sebelum adanya UPK Sesudah Adanya UPK 

Mean  

T stat 

P(T<=t) two tail 

T Tabel 

1426163 

-11.7276322 

1.57938E-12 

2.045229642 

3130372 

 

Hasil t-Test menunjukkan bahwa t hitung (t stat) > t tabel (T Critical two-

tail). T hitung > t tabel menunjukkan Ho ditolak atau perbedaan jumlah 

pendapatan sebelum dengan sesudah adanya UPK signifikan. Ini berarti bahwa 

UPK berperan dalam memberdayakan masyarakat yaitu meningkatkan ekonomi 

masyarakat usaha pedagang dalam usaha meningkatkan pendapatan. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Rata-rata pendapatan yang diperoleh kelompok simpan pinjam khusus 

perempuan (SPP) peserta program UPK PNPM-MP dari usaha pedagang buah 

sebesar Rp 15.861.208 per 10 bulan, dan usaha pembuatan  kue  sebesar        

Rp 25.479.319 per 10 bulan. 

2. Nilai R/C Ratio untuk kelompok simpan pinjam khusus perempuan (SPP) 

peserta program PNPM-MP dari usaha pedagang buah sebesar 1,34 dan usaha 

pembuatan jajan 1,43 dari kedua usaha tersebut semuanya lebih besar dari satu, 

artinya sudah tergolong efisien. Hal ini menunjukkan bahwa usaha pedagang 
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peserta kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) pada Program PNPM-MP 

di Kecamatan Narmada layak untuk dikembangkan. 

3. Program UPK (unit pengelola kegiatan)/PNPM-MP melalui kegiatan 

peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat telah mampu membuat 

masyarakat usaha pedagang di Kecamatan Narmada (daerah penelitian) 

menjadi semakin sejahtera, terlihat dari perkembangan jumlah modal dan 

pendapatan. 

 

Saran  

Adapun saran-saran yang ingin disampaikan dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Disarankan kepada peserta kelompok SPP pada UPK program PNPMP-MP 

untuk lebih memaksimalkan penggunaan dana pinjaman. 

2. Meningkatkan kebersamaan anggota kelompok simpan pinjam perempuan 

(SPP) UPK PNPM-MP dalam hal pengadaan bahan baku dalam jumlah yang 

besar untuk menekan atau mengurangi biaya produksi. 

3. Sebagai anggota simpan pinjam perempuan (SPP) khususnya bagi pedagang 

kue agar terus berinovasi dalam menemukan bentuk olahan yang tahan lama 

sehingga pengelolaan modal sehingga harga meningkat dengan segmen pasar 

lebih luas. 

4. Kepada pemerintah disarankan untuk mengutamakan kegiatan pelatihan 

keterampilan peningkatan berusaha agar masyarakat lebih berdaya serta 

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program PNPM-MP. 
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