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ABSTRAK 

 

  Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengidentifikasi jenis dan volume 

barang yang diperjualbelikan ibu rumah tangga pedagang sayur keliling sebelum 

dan setelah menjadi anggota SPP; (2) Untuk menganalisis peran Lembaga 

Keuangan Mikro yakni SPP dalam peningkatan pendapatan ibu rumah tangga 

pedagang sayur keliling sebelum dan setelah menjadi anggota SPP.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

dengan unit analisis adalah ibu rumah tangga pedagang sayur keliling yang 

menjadi anggota Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Daerah penelitian dilakukan 

di Desa Nyurlembang Kecamatan Narmada yang terdapat 12 Kelompok Simpan 

Pinjam Perempuan (SPP) yang aktif hingga saat ini. Dari 12 kelompok tersebut, 

ditetapkan 3 kelompok sebagai sampel penelitian secara Purposive Sampling. 

Pengambilan responden dalam penelitian ini dilakukan secara sensus. Jenis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif. 

Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Rata-rata jenis barang dagangan 

masing-masing responden sebelum dan setelah menjadi anggota Simpan Pinjam 

Perempuan (SPP) adalah sama, hanya volume dari penjualan produk barang 

dagangannya saja yang mengalami perkembangan dengan presentase untuk 

produk sayuran sebesar (0,81 %); bumbu (0,96%); daging (0,88%); ikan (0,78%); 

tahu dan tempe (0,6%); dan telur puyuh sebesar(0,75%) perharinya; (2) Lembaga 

Keuangan Mikro (LKM) Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Desa Nyurlembang 

Kecamatan Narmada berperan dalam peningkatan pendapatan pedagang sayur 

keliling sebelum dan setelah menjadi anggota simpan pinjam perempuan (SPP). 

Rata-rata pendapatan pedagang sayur keliling sebelumnya berjumlah Rp.65.522 

dan setelahnya berjumlah Rp.132.639 perhari dengan presentase sebesar 1,14%. 

 

Kata Kunci: LKM, Pedagang Sayur Keliling. 
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ABSTRACT 

The aim of this research is (1) To identify the type and volume of goods 

traded by housewives of vegetable traders before and after becoming SPP 

members; (2) To analyzed the role of micro finance institution that is SPP in 

increasing income of housewives of vegetables traders before and after becoming 

SPP member. 

This thesis used a descriptive approach. the unit of analysis used is 

housewives who are female saving and loan groups (SPP). the research area was 

conducted in Nyurlembang Village, Narmada Sub District, which consisted of 12 

woman's saving and loan groups (SPP) that are active up to now. of the 12 

groups, 3 groups were defined as Purposive Sampling samples. the respondent's 

retrieval in this research is done by census. the type of data used a quantitative 

data and qualitative approach. while the data source used a primary data and 

secondary data. 

The results of the research show that: (1) The average type of merchandise 

of each respondent before and after being a member of female woman's saving 

and loan groups (SPP) is the same, only the volume of merchandise product sales 

alone is experiencing growth with the percentage for vegetable products (0.81%) 

; spices (0.96%); meat (0.88%); fish (0.78%); tofu tempe (0.6%); and quail eggs 

(0.75%) per day; (2) Micro Financial Institution (LKM) of Savings and Loans of 

Women (SPP) in Nyurlembang Village, Narmada Sub-District has a role to 

increase income of vegetable traders before and after becoming female saving 

and loan groups (SPP) member. the average income of previous vegetables 

traders amounted to Rp. 65,522 and thereafter totaling Rp. 132,639 per day with 

a percentage of 1.41%. 

 

Key Words : LKM, Mobile Vegetable Traders.  
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PENDAHULUAN 

 

Di Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat terdapat Lembaga 

Keuangan Mikro (LKM) non bank yakni Simpan Pinjam Perempuan (SPP). 

Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ini berperan sebagai lembaga keuangan mikro 

desa yang merupakan program khusus dari UPK (Unit Pengelola Kegiatan) 

Kecamatan Narmada.  Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  tepatnya terletak di Desa 

Nyurlembang yang berjumlah 12 kelompok yang masih aktif sampai sekarang. 

Anggota dari simpan pinjam perempuan semuanya terdiri dari ibu rumah tangga 

pelaku usaha namun masih memiliki keterbatasan modal dalam kegiatan usahanya 

(BKD-UPK,2015). 

Melalui Simpan Pinjam Perempuan (SPP) tersebut diharapkan 

terwujudnya program pemberdayaan masyarakat khususnya ibu rumah tangga 

pedagangsayur keliling. Permasalahannya Apakah keberadaan Lembaga 

Keuangan Mikro (SPP) dapat menambah variasi dan jumlah barang yang 

diperjualbelikan oleh pedagang sayur keliling, dan Apakah keberadan Lembaga 

Keuangan Mikro (SPP) dapat meningkatkan pendapatan ibu rumah tangga 

pedagang sayur keliling.  

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dilakukan penelitian yang berjudul 

Peranan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Dalam Peningkatan Pendapatan 

Pedagang Sayur Keliling (Studi Kasus Simpan Pinjam Perempuan di Desa 

Nyurlembang Kecamatan Narmada). Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk 

mengidentifikasi jenis dan volume barang yang diperjualbelikan ibu rumah tangga   

pedagang sayur keliling sebelum dan setelah menjadi anggota SPP; (2) Untuk 

menganalisis peran Lembaga Keuangan Mikro yakni SPP dalam peningkatan 

pendapatan ibu rumah tangga pedagang sayur keliling sebelum dan setelah 

menjadi anggota SPP. 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, 

sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan teknik survei. Unit analisis dalam 

penelitian ini adalah ibu rumahtangga pedagang sayur keliling yang menjadi 

anggota Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Jenis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Sedangkan sumber data 

yang digunakan adalah data primer dan data sekunder (Nazir, 2011). 

Daerah penelitian dilakukan di Desa Nyurlembang Kec.Narmada yang 

terdapat 12 Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang aktif hingga saat 

ini. Dari 12 kelompok tersebut, ditetapkan 3 kelompok sebagai sampel penelitian 

secara Purposive Samplingyaitu kelompok Terus Jaya, kelompok Bangket 

Sumpeng, dan kelompok Beriuk Ngepe, atas pertimbangan bahwa hanya di 3 

kelompok tersebut terdapat pedagang sayur keliling.Pengambilan responden 

dalam penelitian ini dilakukan secara sensus yang dimana seluruh pedagang sayur 

keliling diambil sebagai responden. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: jumlah dan jenis komodi dagangan dilakukan dengan cara 

menginventarisir jumlah dan ragam usaha yang diusahakan sebelum dan setelah 
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menjadi anggota Simpan Pinjam Perempuan (SPP), dan pendapatan (Pd = TR-TC) 

dimana TR adalah total penerimaan dari hasil penjualan barang dagangan (Rp) 

dan TC adalah total biaya pembelian barang dagangan (Rp). 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Karakteristik Responden 

Karakteristik responden meliputi: umur, tingkat pendidikan, jumlah 

anggota keluarga, dan pengalaman usaha. Jumlah responden pedagang sayur 

keliling anggota Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebanyak 11 orang. 

Kondisi umur pedagang sayur keliling anggota Simpan Pinjam Perempuan 

(SPP) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam 

menjalankan suatu aktifitas karena umur seseorang akan mempengaruhi 

kemampuan fisik dalam bekerja, cara berfikir dan keinginginan untuk menerapkan 

ide-ide baru dalam mengelola usahanya (Simanjuntak, 1985). Adapun kisaran 

umur dari 11 responden pedagang sayur keliling penerima modal pinjaman dalam 

kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ialah berkisar antara 15-65 tahun 

sebanyak 10 orang (90,9%) dan yang lebih dari 65 tahun sebanyak 1 orang 

(9,1%).  

Tingkat pendidikan pedagang sayur keliling anggota Simpan Pinjam 

Perempuan (SPP) merupakan faktor terpenting dalam proses adaptasi suatu 

inovasi, dimana semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin cepat 

penyesuaiannya terhadap suatu perubahan dan perkembangan teknologi sehingga 

mereka semakin rasional dalam memilih alternatif terbaik dalam suatu kegiatan 

termasuk usaha yang sedang dijalankan (Soekartawi, 1995). Rata-rata tingkat 

pendidikan responden relatif masih rendah, yaitu 63,63% (7 orang) dengan tingkat 

pendidikan Sekolah Dasar kebawah. Sedangkan jumlah responden dengan tingkat 

pendidikan tamat SMP yaitu 36,36% (4 orang).  

Rata-rata jumlah tanggungan keluarga responden adalah 3 orang. Jumlah 

responden dengan jumlah tanggungan 1-2 orang sebanyak 5 orang responden dan 

keluarga ini termasuk kategori keluarga kecil (45,45%), dengan persentase yang 

sama yaitu (45,45%) dengan jumlah tanggungan 3-4 orang sebanyak 5 orang 

responden yang tergolong dalam kategori keluarga menengah, dan kategori 

keluarga besar dengan jumlah tanggungan 5-6 orang sebanyak 1 orang responden 

(9,09%). 

Rata-rata pengalaman berusaha responden yaitu selama 10 tahun, dengan 

kisaran 1-5 tahun sebanyak 3 orang (27,27%), 6-10 tahun sebanyak 4 orang 

(36,36%), sedangkan 11-20 tahun sebanyak 4 orang (36,36%).  

 
Jenis dan volume barang dagangan pedagang sayur keliling   

Jenis dan volume barang dagangan yang diperjualbelikan masing-masing 

pedagang sayur keliling yaitu sayur-sayuran (bayam, sawi, kangkung, kacang 

panjang, kol, terong, toge, sop, komak, jagung); daging (daging sapi dan daging 
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ayam); ikan (ikan teri, ikan tongkol dan ikan asin); bumbu (tomat, bawang merah, 

bawang putih, cabai rawit, cabai besar dan kemiri); tahu; tempe dan telur puyuh. 

Volume dari jenis barang dagangan tersebut tiap pedagang sayur keliling  

bervariasi sesuai dengan modal yang dimiliki serta permintaan konsumen akan 

barang tersebut. Jenis dan volume barang dagangan masing-masing pedagang 

sayur keliling secara umum disajikan pada tabel 4.4. 

Tabel 4.4.  Rata-Rata Jenis dan Volume Barang Dagangan Pedagang Sayur 

Keliling Penerima Dana Pinjaman Pada Kegiatan Simpan Pinjam 

Perempuan (SPP).  

No. Jenis Produk Uraian 
Satuan 

(Unit) 

Rata-Rata Volume 

Presentase 

(%/Hari) 
Jumlah/Hari 

(Unit) 
Jumlah/Hari (Unit) 

    Sebelum Setelah  

1 Sayur-sayuran 

Bayam Ikat 5 9 0.8 

Sawi Ikat 4 8 1 

Kangkung Ikat 5 8 0.6 

Kacang Panjang  Ikat 3 7 1.33 

Kol Buah 4 7 0.75 

Terong Buah 4 7 0.75 

Toge Bungkus 4 7 0.75 

Sop Bungkus 5 8 0.6 

Komak Bungkus 4 7 0.75 

Jagung Buah 4 7 0.75 

Jumlah 42 75 8.08 

Rata-Rata 0.81 

  

2 Bumbu 

Tomat Bungkus  6 13 1.16 

Bawang Merah Bungkus  9 18 1 

Bawang Putih Bungkus  9 18 1 

Cabai Rawit Bungkus  15 19 0.26 

Cabai Besar Bungkus  8 15 0.88 

Kemiri Bungkus  11 27 1.45 

Jumlah 58 110 5.75 

Rata-Rata 0.96 

  

3 Daging 

Daging Sapi Bungkus 3 6 1 

Daging Ayam Bungkus 4 7 0.75 

Jumlah 7 13 1.75 

Rata-Rata 0.88 

  

4 Ikan 

Ikan Tongkol Ekor 4 6 0.5 

Ikan Asin Bungkus 4 6 0.5 

Ikan Teri Bungkus 3 7 1.33 

Jumlah 11 19 2.33 

Rata-Rata 0.78 

  

5 Tahu 
Tahu Bungkus 5 8 0.6 

Jumlah 5 8 0.6 

Rata-Rata 0.6 

  

6 Tempe Tempe Bungkus 5 8 0.6 

Jumlah 5 8 0.6 

Rata-Rata 0.6 

  

7 Telur Puyuh 
Telur Puyuh Bungkus 4 7 0.75 

Jumlah 4 7 0.75 

Rata-Rata 0.75 

Sumber : Diolah Dari Data Primer (2017) 
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 Pada tabel 4.4 menunjukkan rata-rata jenis dan volume barang dagangan 

dari 11 responden pedagang sayur keliling. Dari 11 responden tersebut setiap 

harinya menjual produk yang bervariasi seperti sayur-sayuran, ikan, daging, 

bumbu, tahu,tempe, dan telur puyuh dengan volume yang berbeda-beda. 

 

Omset usaha 

  Omset ialah sejumlah uang yang diterima responden dari hasil penjualannya 

dalam jangka waktu tertentu yang belum dikurangi dengan biaya pembelian 

produk dagangan. Omset yang diterima responden tentu berbeda, hal tersebut 

tergantung dari jumlah setiap jenis barang dagangan. Rata-rata besarnya nilai 

pembelian produk, nilai penjualan produk pedagang serta keuntungan yang 

diterima bakulan anggota Simpan Pinjam Perempuan (SPP) disajikan pada tabel  

4.5.  

Tabel 4.5. Rata-Rata Nilai Pembelian, Nilai Penjualan, dan Keuntungan Pedagang 

Sayur Keliling Simpan Pinjam Perempuan (SPP). 

No. 
Jenis 

Produk 

Total Nilai 

Pembelian (Rp/Hari) 

Total Nilai 

Penjualan 

(Rp)Hari) 

Keuntungan 

(Rp/Hari) 

Sebelum Setelah Sebelum Setelah Sebelum Setelah 

1 Sayur 41.409 74.046 60.409 108.955 19.000 34.909 

2 Bumbu 75.250 168.545 99.727 203.455 24.477 34.910 

3 Daging 60.000 234.545 68.091 268.727 8.091 34.182 

4 Ikan 65.909 144.909 74.545 164.182 8.636 19.273 

5 Tahu 6.818 12.136 9.091 16.182 2.273 4.046 

6 Tempe 11.591 20.227 13.909 24.273 2.318 4.046 

7 Telur Puyuh 2.909 5.091 3.636 6.364 727 1.273 

Jumlah 263.886 659.499 329.408 792.138 65.522 132.639 
Sumber : Diolah Dari Data Primer (2017) 

 

Pada tabel 4.5 menunjukkan rata-rata nilai pembelian, nilai penjualan , serta 

keuntungan dari 11 responden pedagang sayur keliling anggota Simpan Pinjam 

Perempuan (SPP). Dengan rata-rata nilai pembelian produk perhari sebelumnya 

sebesar Rp.263.886 dan setelahnya sebesar Rp.659.499; rata-rata nilai penjualan 

produk dagangan perhari sebelumnya sebesar Rp.329.408 dan setelahnya sebesar 

Rp792.138, sehingga rata-rata keuntungan yang diperoleh responden yang perhari 

sebelumnya sebesar Rp.65.522 kemudian setelahnya berkembang sebesar 

Rp.132.639. Setiap harinya jumlah tersebut bisa saja berubah sesuai dengan 

modal yang dimiliki, volume barang dagangan, jenis barang dagangan yang dijual 

pada hari itu serta jam kerja dari masing-masing responden.  

Selanjutnya presentase jenis produk dagangan pedagang sayur keliling 

dilihat dari perkembangan jumlah nilai pembelian, nilai penjualan dan keuntungan  

akan disajikan pada tabel 4.6 berikut. 
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Tabel 4.6. Presentase Nilai Pembelian, Nilai Penjualan dan Keuntungan Pedagang 

Sayur Keliling Anggota Simpan Pinjam Perempuan (SPP). 

No. Jenis Produk 

Presentase Nilai 

Pembelian 

(%/Hari) 

Presentase Nilai 

Penjualan 

(%/Hari) 

Presentase 

Keuntungan 

(%/Hari) 

1 Sayur 0,79 0,80 0.84 

2 Bumbu 1,24 1,04 0.43 

3 Daging 2,91 2,95 3.22 

4 Ikan 1,20 1,20 1.23 

5 Tahu 0,78 0,78 0.78 

6 Tempe 0,75 0,75 0.75 

7 Telur Puyuh 0,75 0,75 0.75 

Jumlah 8,42 8,27 8,00 

Rata-rata 1,20 1,18 1,14 
Sumber: Diolah Dari Data Primer (2017) 

 

Pada tabel 4.6 menunjukkan nilai presentase dari tujuh jenis produk 

dagangan pedagang sayur keliling (Sayur, Bumbu, Daging, Ikan, Tempe, Tahu, 

dan Telur Puyuh), yang dimana untuk nilai pembelian produk dengan rata-rata 

presentase sebesar 1,20%; nilai penjualan produk dengan rata-rata presentase 

sebesar 1,18%; dan keuntungan yang diperoleh dengan rata-rata presentase 

sebesar 1,14% perharinya. Hasil presentase tersebut diperoleh dari perkembangan 

nilai pembelian, nilai penjualan, dan keuntungan pedagang sayur keliling sebelum 

dan setelah menjadi anggota Simpan Pinjam Perempuan (SPP). 

 

Mekanisme Transaksi Jual Beli 

1. Pasokan Barang  

 Barang dagangan responden diperoleh dari pembelian secara langsung di 

pasar tradisional yakni pasar Narmada, yang dimana tanpa melalui pemesanan 

terlebih dahulu. Oleh karena itu responden harus pergi kepasar pagi-pagi buta 

pada puku 05.30 WITA karena jika terlambat tidak dapat menjamin responden 

memperoleh barang yang dibutuhkan oleh konsumennya, hal ini disebabkan 

karena responden harus bersaing dengan sesama pedagang sayur keliling, 

pengusaha rumah makan, dan pihak-pihak lain yang sama-sama memerlukan 

produk yang sama. 

2.  Perlakuan  

 Sebelum menjual ke konsumen ada beberapa perlakuan yang diberikan oleh 

pedagang sayur keliling terhadap barang dagangan seperti daging, yang dimana 

dipotong masing-masing menjadi ¼ kilogram, kemudian pengemasan proses ini 

dilakukan pada semua barang dagangan yakni sayur-sayuran (bayam,kacang 

panjang dan sawi) dengan cara diikat; (sop,toge,komak,buncis) dengan cara 

dibungkus sesuai dengan kebutuha serta harga yang telah ditentukan; daging yang 

telah dipotong-potong tadi dibungkus dengan plastik ukuran ¼ kilogram dan 

bumbu dibungkus dengan plastik yang berukuran kecil yang sesuai dengan harga 

dan ukuran yang telah ditentukan oleh masing-masing responden. 
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Peran Lembaga Keuangan Mikro Simpan Pinjam Perempuan Dalam 

Peningkatan Pendapatan Pedagang Sayur Keliling Di Desa Nyurlembang 

Kecamatan Narmada. 

Peranan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalamkegiatan Simpan Pinjam 

Perempuan (SPP) memiliki peran yang penting bagi ibu rumah tangga pedagang 

sayur keliling, khususnya yang menjadi anggota kelompok tersebut. Pemberian 

modal pinjaman oleh lembaga ini berdampak terhadap peningkatan pendapatan. 

Pendapatan tersebut diperoleh dari hasil pengurangan  total nilai penjualan produk 

(Omset usaha) dengan total nilai pembelian produk yang dikeluarkan pedagang 

sayur keliling. Dari hasil penelitian yang dilakukan simpan pinjam perempuan 

(SPP) telah mampu menjalankan perannya dalam peningkatan pendapatan 

pedagang sayur keliling, hal ini dapat dilihat dari sebagai berikut : 

1. Perkembangan volume barang dagangan, dengan penambahan modal yang 

dimiliki pedagang sayur keliling dipergunakan sebaik mungkin dengan cara 

mengoptimalkan penggunaan modal dan sumberdaya yang dimilikinya. 

Perkembangan volume barang dagangan terlihat cukup maksimal yang dimana 

sebelumnya untuk jenis barang dagangan sayur-sayuran berjumlah 42 ikat dan 

setelahnya berjumlah 75 ikat dengan presentase (0,81%); bumbu sebelumnya 

berjumlah 58 bungkus dan setelahnya berjumlah 110 bungkus (0,96%); daging 

sebelumnya berjumlah 7 bungkus dan setelahnya berjumlah 13 bungkus 

(0,88%); ikan tongkol sebelumnya berjumlah 4 ekor dan setelahnya berjumlah 

6 ekor (0,5%); ikan asin sebelumnya berjumlah 3 bungkus dan setelahnya 

berjumlah 7 bungkus (1,33%); ikan teri sebelumnya berjumlah 4 bungkus dan 

setelahnya menjadi 6 bungkus (0,5%); tempe sebelumnya berjumlah 5 

bungkus dan setelahnya menjadi 8 bungkus (0,6%); tahu sebelumnya 

berjumlah 5 bungkus dan setelahnya berjumlah 8 bungkus (0,6%); dan telur 

puyuh sebelumnya berjumlah 4 bungkus dan setelahnya berjumlah 7 bungkus 

(0,75%). 

2.   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 diperoleh semakin kecil. Sebelum 

bergabung menjadi anggota Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pedagang sayur 

keliling memperoleh pendapatan yang relatif rendah dengan rata-rata 

pendapatan sebelumnya berjumlah Rp.65.522 perhari karena skala usaha yang 

dikelola masih terbilang kecil. Setelah pedagang sayur keliling bergabung 

menjadi anggota SPP pendapatan pedagang sayur keliling meningkatkan dari 

pendapatan sebelumnya yakni dengan rata-rata pendapatan perharinya 

berjumlah Rp.132.639 karena usaha yang mereka jalankan bertambah besar. 

Hal tersebut terjadi karena pedagangsayur keliling menggunakan modal yang 

diberikan untuk menambah volume maupun ragam produk dagangannya, 

sehingga dapat memenuhi permintaan konsumen yang kemudian akan 

mendatangkan pelanggan yang lebih banyak dan berdampak terhadap 

peningkatan pendapatan. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Rata-rata jenis barang dagangan masing-masing responden sebelum dan 

setelah menjadi anggota Simpan Pinjam Perempuan (SPP) adalah sama, 

hanya volume dari penjualan produk barang dagangannya saja yang 

mengalami perkembangan dengan presentase untuk produk sayuran 

sebesar (0,81 %); bumbu (0,96%); daging (0,88%); ikan (0,78%); tahu dan 

tempe (0,6%); dan telur puyuh sbesar (0,75%) perharinya.  

2. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di 

Desa Nyurlembang Kecamatan Narmada berperan dalam peningkatan 

pendapatan pedagang sayur keliling sebelum dan setelah menjadi anggota 

simpan pinjam perempuan (SPP). Rata-rata pendapatan pedagang sayur 

keliling sebelumnya berjumlah Rp.65.522 dan setelahnya berjumlah 

Rp.132.639 perhari dengan presentase sebesar 1,14%. 

Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka dapat disajikan 

saran sebagai berikut : 

1. Pendamping oleh kader UPK PNPM-MP secara lebih intensif untuk 

meningkatkan kesadaran anggota dalam hal pengembangan usahanya 

dengan cara memberikan pelatihan untuk mengembangkan keterampilan 

agar para perempuan khususnya ibu rumah tangga pedagang sayur keliling 

lebih berdaya serta dapat terus memenuhi tanggungjawabnya dalam hal 

pengembalian modal pinjaman tepat waktu. 
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