PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

EFEKTIVITAS USAHA KELOMPOK SWADAYA WANITA
SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Ekonomi
Bidang Keahlian Khusus Pendidikan Akuntansi

Oleh:
Mariana Asni
NIM : 131334042

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
BIDANG KEAHLIAN KHUSUS PENDIDIKAN AKUNTANSI
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2018

i

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk:
Allah Bapa Di Surga
Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria
Bapak Agustinus Agus & Ibu Margareta Gradiana Nina
Adikku Yoseph Gusti Randa
Bapak Ignatius Bondan Suratno, S.Pd., M.Si.
Keluarga besar KSW, Ibu Prapti, Mbak Arum, Mbak Nina
Romo Susanto OMI
Sahabat-sahabatku tercinta
Kekasihku Eric Suganda
Almamaterku Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

iii

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

MOTTO
Apa yang sedang kamu doakan, sedang Tuhan kerjakan, percayalah
semua akan indah menurut rencana-Nya dan waktu-Nya
-Merry RianaSerahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan,
maka terlaksanalah segala rencanamu
-Amsal 16:3Orang sukses selalu mencari jalan, orang gagal selalu mencari alasan
-Merry RianaSelalu ada kesempatan untuk kamu yang masih punya harapan
- Merry Riana-

v

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRAK
EFEKTIVITAS USAHA KELOMPOK SWADAYA WANITA

Mariana Asni
Universitas Sanata Dharma
2018
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) karakteristik
anggota kelompok swadaya wanita, (2) pendapatan anggota sebelum dan sesudah
menadi anggota KSW, (3) pelaksanaan kelompok swadaya wanita yang dapat
menambahan jumlah usaha, (4) kelompok swadaya wanita yang dapat menyerap
tenaga kerja, (5) perkembangan modal usaha anggota kelompok swadaya wanita.
Jenis penelitian ini adalah deskriptif yang dilaksanakan pada Kelompok
Swadaya Wanita Yogyakarta. Sampel penelitian sebanyak 10 orang responden.
Data dikumpulkan melalui wawancara dengan ketua kelompok.
Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. (1)
karakteristik anggota KSW sudah sesuai dengan harapan karena jenis usaha yang
beragam, semua anggota berjenis kelamin perempuan dan modal usaha yang
beragam. (2) pendapatan keluarga penerima kredit meningkat jika dibandingkan
antara sebelum dan sesudah menjadi anggota KSW, yaitu meningkat 100%.(3)
Jumlah usaha lebih meningkat jika dibandingkan dari sebelum menjadi anggota
KSW dan setelah menjadi anggota KSW, yaitu meningkat 100%. (4) KSW dapat
menyerap tenaga kerja dan mengubah jenis pekerjaan menjadi lebih baik jika
dibandingkan dari sebelum menjadi anggota KSW dan setelah menjadi anggota
KSW, yaitu meningkat 100%. (5) Perkembangan modal usaha mengalami
peningkatan jika dibandingkan dari sebelum dan sesudah menjadi anggota KSW,
yaitu meningkat 100% untuk setiap anggota KSW.
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ABSTRACT
THE EFFECTIVENESS OF INDEPENDENT WOMEN GROUP
Mariana Asni
Sanata Dharma University
2018
The purpose of this research is to know : (1) member’s income
characteristic of independent women group, (2) member’s income before and after
becoming a member of the independent women grup, (3) the implementation of
independent women group which can increase the large quantity of business, (4)
the independent women group that supply the labourforce, (5) the development of
business capital of independent women group.
The type of this research is a descriptive research which was carried out on
Independent Women Group in Yogyakarta. The samples of research were 10
respondents. Data were collected through interviews with a group leader.
The results of the research can be concluded as follows. (1) the
characteristic of Independent Women Group’s members are in accordance with
the expectations because of the various types of business. All members of the
female sex and variety of business capital. (2) the income of the families that has
got credit increases if it is compared with before and after becoming a
membership of Independent Women Group, which increased 100%. (3) the
number of business increased compared with before and after becoming a member
of Independent Women Group, which increased 100%. (4) Independent Women
Group can supply the labourforce and change the type of job to be better when it
is compared with before and after becoming a member of Independent Women
Group, that is 100% increases. (5) the development of business capital has
increased when it is compared with before and after becoming a member of
Independent Women Group, that is 100% increases for every member of
Independent Women Group.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Perekonomian Indonesia saat ini mengalami perekembangan sangat
pesat. Perkembangan perekonomian saat ini dapat dilihat pada perubahan di
sektor-sektor perekonomian Indonesia. Meningkatnya penghasilan individu
merupakan

salah

satu

gambaran

dari

meningkatnya

perkembangan

perekonomian Indonesia saat ini. Masalah lemahnya ekonomi rumah tangga
merupakan masalah yang sulit dipecahkan karena rendahnya penghasilan,
banyak tenaga kerja yang tidak mempunyai pekerjaan dan tidak memiliki
modal untuk mendirikan usaha maupun mengembangkan usaha.
Indonesia termasuk negara berkembang. Menurut Michael P. Todaro
(Wicaksono dan Mulyadi, 2013; 9-12) negara berkembang adalah negaranegara yang memiliki tingkat pendapatan rendah, menegah ke bawah dan
menegah ke atas. Sedangkan menurut bank dunia, negara berkembang adalah
negara yang berpendapatan rendah dan menegah.
Negara kita merupakan negara berkembang dengan pendapatan yang
rendah. Adapun pemicu utama yang menyebakan pendapatan rendah adalah
karena kurangnya pemberdayaan terhadap tenaga kerja kaum perempuan.
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Banyak ibu rumah tangga yang tidak memiliki pekerjaan secara tetap yang
hanya mengharapkan penghasilan dari suami.
Banyak dijumpai di lingkungan kita saat ini keluarga yang mengalami
masalah ekonomi rumah tangga, seperti yang terjadi pada daerah pedalaman,
pinggiran dan pedesaan masih banyak keluarga tidak mampu untuk
membiayai pendidikan anak-anaknya, tidak dapat hidup dengan layak, baik
dari segi pakaian, tempat tinggal, dan kekurangan gizi. Banyak di antara
mereka yang hanya menjadi buruh, pekerja musiman dan petani, dengan
penghasilan yang sangat rendah bahkan ada di antara mereka yang tidak
mampu memenuhi kebutuhan pribadinya.
Pendapatan rumah tangga yang rendah dapat menyebabkan terjadinya
kesenjangan ekonomi sehingga terdapat banyak keluarga yang mengalami
kesulitan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Di sekitar kita banyak
dijumpai keluarga yang berpenghasilan rendah, tidak memiliki pekerjaan
tetap, tidak memiliki keahlian khusus serta pengetahuan yang masih rendah.
Kelompok Swadaya Wanita Yogyakarta didirikan dengan tujuan untuk
mensejahterakan keluarga yang kondisi ekonominya lemah. Kondisi ekonomi
yang lemah dapat menyebabkan terjadinya pengangguran dan kemiskinan
sehingga terjadilah ketidakmampuan sesorang untuk memenuhi kebutuhan
hidup. Pengangguran dan kemiskianan merupan dua masalah yang marak
terjadi pada negara kita karena masih banyak di antara masyarakat kita yang
tidak mempunyai pekerjaan. Adapun lapangan pekerjaan yang ditawarkan tapi
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sering kali mereka tidak dapat memenuhi kreteria yang dicari karena
ketebatasan dalam pendidikan dan keterampilan maka dari itu KSW berusaha
mengatasi masalah kemiskinan yang membuat masyarakat tidak berdaya
dengan memberdayakan ibu-ibu rumah tangga menjadi seorang wirausaha
sehingga mereka mampunyai pekerjaan tetap serta dapat menyerap tenaga
kerja.
Kredit untuk modal usaha yang diberikan oleh kelompok swadaya
wanita sangat dibutuhkan saat ini untuk menyerap tenaga kerja. Dengan
adanya kredit ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk membuat
atau mendirikan lapangan perkerjaan bagi diri sendiri maupun lingkungan
sekitarnya. Penyerapan tenaga kerja dapat ditandai dengan terciptanya
lapangan pekerjaan melalui berwirausaha atau membuka usaha, terjadi
perubahan jenis perkerjaan dari setiap anggota dan meningkatnya jumlah
anggota yang sudah memiliki pekerjaan. Sementara untuk melihat apakah
terjadi atau tidaknya peningkatan dari segi pendapatan dapat dilihat dari
penghasilan per bulannya dan modal usaha per bulannya.
Untuk meningkatkan ekonomi keluarga, komunitas Oblat Maria
Imakulata mendirikan Kelompok Swadaya Wanita untuk mengatasi masalah
kemiskinan dengan cara memberikan kredit tanggung renteng kepada
keluarga yang tergolong kondisi ekonominya lemah.
Kredit tanggung renteng adalah kredit yang diberikan merupakan
tanggung jawab dari kelompok yang beranggotakan 5-7 orang. Kredit
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tanggung renteng diberikan tanpa harus ada jaminan berupa asset tetap, tapi
kredit ini diberikan dan dijamin oleh kelompoknya sendiri.
Kelompok kredit tanggung renteng yang ada di Yogyakarta ini
merupakan usaha kecil dari Kelompok Swadaya Wanita dalam usaha
mengatasi masalah ekonomi rumah tangga. Kredit ini diberikan kepada kaum
perempuan yang ingin mendirikan usaha agar dapat membantu mereka dalam
memanfaatkan keterampilan mereka untuk meningkatkan pendapat rumah
tangga. Kelompok Swadaya Wanita tidak hanya memberikan kredit tapi juga
mengadakan survei lapangan sehingga penggunaannya tidak menyimpang dari
semestinya.
Untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga Kelompok Swadaya
Wanita mengambil peran sebagai sarana bagi yang ekonominya lemah dan
membutuhkan dana. Demi meningkatkan pendapatan rumah tangga,
Kelompok Swadaya Wanita menyediakan kredit bagi masyarakat yang
ekonominya lemah walaupun di sekitar mereka ada banyak yang menawarkan
kredit untuk masyarakat seperti bank, koperasi, pengadaian, dan lain-lain
dengan berbagi syarat yang harus mereka penuhi dan harus ada jaminan
berupa asset. Seperti yang kita ketahui tidak semua orang mempunyai asset
yang bisa digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan kredit. Oleh sebab
itu, Kelompok Swadaya Wanita menyediakan kredit tanpa jaminan berupa
asset.
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Melihat masalah lemahnya ekonomi yang dihadapi di lingkungan
sekitar peneliti. Maka, peneliti tertarik untuk mengetahui apakah sudah efektif
Usaha Kelompok Swadaya Wanita dalam mengatasi masalah ekonomi lemah
dengan memberikan kredit sistem tanggung rentang pada ibu rumah tangga.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumusan permasalahan
dalam penelitian sebagai berikut ini :
1. Bagaimana karakteristik anggota Kelompok Swadaya Wanita?
2. Bagaimana pendapatan anggotanya sebelum dan sesudah menjadi anggota
Kelompok Swadaya Wanita?
3. Apakah pelaksanaan Kelompok Swadaya Wanita dapat menambah jumlah
usaha?
4. Apakah pelaksanaan Kelompok Swadaya Wanita dapat menyerap tenaga
kerja?
5. Bagaimana perkembangan modal usaha anggota Kelompok Swadaya
Wanita?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk menyediakan bukti tentang:
1. Untuk mengetahui bagaimana karakteristik anggota Kelompok Swadaya
Wanita.
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6. Untuk mengetahui bagaimana pendapatan anggotanya sebelum dan
sesudah menjadi anggota Kelompok Swadaya Wanita.
2. Untuk mengatahui apakah pelaksanaan Kelompok Swadaya Wanita dapat
menambahan jumlah usaha.
3. Untuk mengetahui apakah Kelompok Swadaya Wanita dapat menyerapan
tenaga kerja
4. Untuk mengetahui perkembangan modal usaha anggota Kelompok
Swadaya Wanita.

D. Manfaat Penelitian
1. Bagi peneliti, penelitian ini sangat bermanfaat untuk menambah wawasan
dan pengalaman dalam mengetahui dan menangani masalah ekonomi yang
ada dilingkungan masyarakat, dengan menerapkan teori yang telah
dipelajari selama masa studi dan mengaplikasikannya sedikit-sedikit.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat mengetahui peran serta manfaat dari
Kelompok Swadaya Wanita dalam membantu mengatasi masalah
ekonomi yang dihadapi rumah tangga.
3. Bagi USD, penelitian ini dapat memperkaya kelengkapan pustaka
kususnya pada karya tulis yang nantinya dapat dimanfatkan sebagai bahan
referensi bagi penelitian berikutnya.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Efektivitas
Menurut Richard M. Streers (1998:45) efektivitas ialah sejauh mana
organisasi melakukan seluruh tugas pokoknya atau mencapai semua
sasarannya. Menurut

Amin Widjaja Tunggal (1993:32) efektivitas

merupakan kemampuan untuk menentukan tujuan yang sesuai dengan misi
sebuah perusahaan. Sarwoto (1990:126) mengistilahkan efektivitas dengan
berhasil guna, yaitu pelayanan yang baik, corak dan mutunya benar-benar
sesuai kebutuhan dalam pencapaian organisasi. Definisi efektivitas
dipertegas oleh Siagian (1996:19) yang mengatakan bahwa efektivitas
adalah penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang ditentukan.
Pelaksanaan tugas dinilai baik atau tidak sangat tergantung pada bilamana
tugas tersebut diselesaikan dan bukan terutama menjawab tentang
bagaimana melaksanakan serta berapa biaya yang dikeluarkan untuk
pekerjaan tersebut. Menurut Handoko (1999:62) mampu mencapai
efektivitas

kerja

apabila

pegawai

menunjukkan

kemampuan

mengakumulasikan pemilihan tujuan yang dilaksanakan dengan peralatan
yang akan dipergunakan untuk melaksanakan tujuan tersebut sehingga
pekerjaan tersebut terselenggara sebagaimana yang diharapkan
Berdasarkan pengertian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa
efektivitas merupakan suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan dari

7
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tujuan yang akan dicapai oleh organisasi tersebut. Ada kesamaan antara
tujuan dan realita yang terjadi dilapangan dan adanya kesesuaian dari
tujuan dan praktik lapangan.

B. Kredit
1. Pengertian kredit
Kredit berasal dari bahasa Yunani credere (Suryanto 2007; 12)
yang artinya percaya. Dasar pemberian kredit adalah adanya
kepercayaan. Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit
(kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) di masa akan
datang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan.
Apa yang telah dijanjikan itu berupa barang, uang, atau jasa.
(Suryanto 2007; 12)
Menurut Kent (2007:13) mengatakan bahwa kredit adalah hak
untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan
pembayaran pada waktu yang diminta atau pada waktu yang akan
datang karena penyerahan barang-barang sekarang.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kredit adalah
pinjaman sampai batas jumlah yang diijinkan bank atau badan.
Menurut Undang-Undang Perbankan No. 14 Tahun 1967, kredit
adalah penyediaan uang, atau tagihan yang dapat dipersamakan
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam
meminjam antara pihak bank dengan pihak lain, yang mewajibkan
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pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu
tertentu dengan bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuangan.
2. Persyaratan kredit
Pada umumnya terdapat lima kriteria persyaratan dalam
pemberian kredit yang dikenal dengan “lima C”, yaitu: (Trisusanto
dkk, 1984;194)
a. Character (kepribadian)
Character sebagai syarat pertama dalam pemberian kredit
merupakan bagian yang terpenting karena mengandung penilaian
terhadap itikad baik dan semangat si debitur untuk melunasi
hutangnya.
b. Capacity (kapasitas)
Capacity menunjukkan penilaian terhadap kemampuan
seseorang atau perusahaan untuk memperoleh pendapatannya.
Bonafidas suatu perusahaan sering kali dilihat dalam kapasitasnya
memperoleh pendapatan atau rentabilitas. Kapasitas calon debitur
sebagian tergantung pada pengalaman berusahanya, pendidikan,
pengetahuan

umumnya,

kedewasaan

atau

umurnya

dan

kecermatannya.
c. Capital (modal)
Syarat

ketiga

yang

memungkinkan

diluluskannya

permohonan kredit seringkali berdasarkan penilaian terhadap
Capital. Capital merupekan kondisi kekayaan yang dimiliki oleh
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perusahaan yang dikelolanya. Hal ini bisa dilihat dari neraca,
laporan laba rugi, struktur permodalan, ratio-ratio keuntungan
yang diperoleh seperti return on equity, return on investmen. Dari
kondisi diatas bisa dinilai apakah layak calon pelanggan diberi
pembiayaan, dan beberapa besar plafon pembiayaan yang layak
diberikan.
d. Collateral (jaminan)
Collateral yaitu seberapa besar jaminan yang digunakan
debitur untuk menutupi hutangnya bila saat jatuh tempo nanti
ternyata pembayarannya belum lunas.
e. Condational of econonics (keadaan perekonomian)
Condition of economics menyangkut keadaan suatu
perekonomian yang berada di luar jangkauan kreditur, seperti
peraturan pemerintah, inflasi, kelesuan dunia usaha, kebijakan
uang ketat, kebijakan perdagangan luar negeri, pengaruh negatif
situasi ekonomi dunia terhadap perekonomian nasional, dan
sebagainya.
3. Tujuan kredit
Tujuan kredit adalah untuk memperoleh hasil keuntungan dari
bunga kredit yang dibebankan kepada kreditur dengan aman tanpa
hambatan. Tujuan kredit mencakup luas, yaitu dua fungsi pokok yang
saling berkaitan. Dua fungsi pokok yang saling berkaitan tersebut
adalah sebagai berikut.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
11

a. Safety atau Keamanan
Safety atau keamanan adalah keamanan prestasi yang
diberikan dalam bentuk uang, barang, atau jasa betul-betul
terjamin

pengembaliannya,

sehingga

keuntungan

yang

diharapkan itu menjadi kenyataan.
b. Profitabilitas atau Keuntungan
Profitabilitas merupakan tujuan dari pemberian kredit yang
terjelma dalam bentuk bunga yang diterima. Tujuan kredit tidak
semata-mata mencari keuntungan, melainkan disesuaikan dengan
tujuan negara yaitu untuk mencapai masyarakat adil dan makmur
berdasarkan Pancasila. Dengan demikian maka tujuan kredit yang
diberikan oleh suatu bank, khususnya bank pemerintah yang akan
mengembangkan tugas sebagai agent of development adalah:
1) turut menyukseskan program pemerintah di bidang ekonomi
dan pembangunan;
2) meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan
fungsinya

guna

menjamin

terpenuhinya

kebutuhan

masyarakat;
3) memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan
terjamin, dan dapat memperluas usahanya.
4. Peran sistem kredit dalam kehidup ekonomi
Sistem kredit adalah suatu sistem yang unsur-unsurnya terdiri
dari kredit, instrumen kredit, lembaga perkreditan, peraturan dan
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kebiasaan yang belaku, dalam pemberian pinjaman dan pembayaran
kembali kredit. (Trisusanto dkk,1984 ;195-200)
a. Kredit
Kredit merupakan alat yang dapat mempertemukan pihakpihak yang saling membutuhkan, yaitu pihak yang membutuhkan
serta untuk membiayai dan memperluas usahanya atau pihak
yang ingin meningkatkan kemampuan konsumsinya dengan pihak
pihak yang memiliki kelebihan dana.
Peranan sistem kredit menjadi begitu penting dalam
perekonomian modern dalam perekonomian modern sekarang ini,
sehingga sulit membayangkan kegiatan ekonomi tanpa adanya
kredit. Pada masa sekarang hampir semua kegiatan transaksi
ekonomi diselenggarakan dengan bentuk kredit.
Bagaimana pentingnya kredit dapat dilihat pada contoh
berikut ini. Bagi negara atau masyarakat adalah Indonesia
memiliki berbagai macam sumber daya alam yang melimpah,
misalnya minyak bumi, gas alam, tanah, kayu, karet, dan lainlain. Agar sumber daya alam ini dapat dimanfaatkan, sudah
barang tentu dibutuhkan biaya. Indonesia sendiri tidak tidak
mempunyai modal dalam jumlah banyak untuk mengelolanya.
Bagi swasta atau perorangan adalah pengusaha kecil atau
golongan ekonomi lemah yang bergerak di bidang peternakan,
pertanian, pengangkutan dapat memperluas dengan kredit yang
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diterima dari bank misalnya Kredit Investasi Kecil (KIK), Kredit
Modal Kerja Permanen (KMKP), Kredit Candak Kulak (KCK),
Kredit Mini.
Peranan kredit bagi pertumbuhan ekonomi adalah sebagai
berikut ini.
1) Kredit sebagai penganti uang tunai dapat mempermudah dan
menghemat transaksi tukar menukar. Kredit memungkinkan
masyarakat menghemat biaya perolehan dana modal yang
dibutuhkan. Sistem kredit menyebabkan timbulnya kontraksi
dan ekspansi moneter.
2) Kredit memudahkan produksi dan distribusi barang dan jasa
dalam suatu perekonomian.
3) Sistem kredit dapat meningkatkan daya beli seseorang untuk
melakukan konsumsi.
4) Kredit memudahkan pendirian perusahaan raksasa dan
industrialis spesialis.
5) Kredit mempengaruhi tingkat output dan kesempatan kerja
dalam suatu perekonomian, dengan jalan mempengaruhi
tingkat pertukaran modalnya.
b. Fungsi kredit
Secara garis besar fungsi kredit dalam perekonomian
adalah sebagai berikut.
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1) kredit pada dasarnya dapat meningkatkan produktivitas modal
karena yang pertama pemilik modal dapat meminjamkan uang
untuk keperluan produksi dan yang kedua para penabung
menyimpan uangnya di bank dan selanjutnya uang tersebut
disalurkan kepada pengusaha yang membutuhkan dana.
2) Kredit memajukan urusan transaksi tukar menukar, karena
dengan dengan adanya kredit akan terbentuk alat-alat
pembayaran baru, seperti wesel, promes, dan uang giral.
3) Kredit dapat meningkatkan peredaran barang.
5. Jenis kredit
Ada berbagai jenis kredit yang dapat dilihat dari berbagai
sudut. Jenis-jenis kredit sebagai berikut. (M. Tohar ; 91-96)
a. Dari Segi Lembaga Pemberian dan Penerimaan Kredit
1) Kredit perbankan adalah pemberian kredit dari bank kepada
masyarakat untuk kegiatan usaha dan atau konsumsi. Kredit
ini diberikan oleh bank pemerintah atau bank swasta untuk
ikut membiayai sebagaian kebutuhan pemodalan.
2) Kredit likuiditas adalah kredit yang diberikan oleh bank
sentral kepada bank-bank yang beroperasi di Indonesia, yang
selanjutnya

digunakan

untuk

membiayai

kegiatan

perkreditan.
3) Kredit langsung adalah kredit yang diberikan oleh bank
Indonesia

kepada

lembaga

pemerintahan

atau

semi-
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pemerintah. Misalnya, bank Indonesia memberi kredit
langsung kepada Bulog dalam rangka pelaksanaan program
pengadaan pangan.
b. Dari Segi Tujuan Kredit
1) Kredit konsumtif adalah kredit yang diberikan oleh bank
pemerintah atau bank swasta untuk membiayai keperluan
konsumsinya dalam kebutuhan sehari-hari.
2) Kredit produktif adalah kredit yang diberikan untuk tujuan
memperlancar jalan proses produksi.
3) Kredit semi-konsumtif dan kredit kredit semi-produktif.
c. Dari Segi Dokumen
1) Kredit ekspor adalah semua bentuk kredit sebagai sumber
pembiayaan bagi usaha ekspor.
2) Kredit impor adalah semua bentuk kredit sebagai sumber
pembiayaan bagi usaha impor
d. Dari Segi Besar Kecinya Aktivitas Pemutaran Usahanya
1) Kredit kecil adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha
yang tergolong sebagai pengusaha kecil.
2) Kredit menengah adalah kredit yang diberikan kepada
pengusaha yang tergolong pengusaha menengah.
3) Kredit besar adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha
yang tergolong pengusaha besar.
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e. Jangka Waktu Kredit
1) Kredit jangka pendek adalah kredit yang berjangka waktu
kurang dari satu tahun, misalnya kredit penjualan, kredit
wesel.
2) Kredit jangka menengah adalah kredit yang

berjangka

waktu antara 1 sampai dengan 3 tahun, misalnya kredit
modal kerja permanen.
3) Kredit jangka panjang adalah kredit yang berangka waktu
lebih dari 3 tahun, misalnya kredit investasi
f. Dari Segi Jaminan
1) Kredit tanpa jaminan atau blanko kredit atau unsecured
credit, adalah jenis pemberian kredit yang tidak dijamin oleh
orang, benda atau kekayaan lain.
2) Kredit dengan jaminan atau secured credit yaitu semua
kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan dengan
jaminan tertentu. Jenis kredit ini bisa berupa jaminan barang,
berupa barang tetap atau harta yang tidak bergerak maupun
barang tidak tetap atau harta bergerak, jaminan surat
berharga (efek), baik berupa saham dan sertifikat yang
terdaftar di bursa efek, dan jaminan pribadi atau orang, yaitu
suatu pihak atau seseorang yang menyanggupi untuk pihak
lain dalam hal pembayaran utang apabila pihak lain selaku
debitur tidak melakukan atau menepati kewajibannya.
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g. Dari Segi Penggunaanya
1) Kredit eksploitasi adalah pemberian kredit jangka pendek
oleh suatu bank kepada perusahaan untuk membiayai
kebutuhan modal kerja.
2) Kredit investasi adalah kredit yang berjangka waktu
menegah dan panjang yang diberikan bank kepada
perusahaan untuk melakukan investasi atau penanaman
modal.
3) Kredit usaha kecil adalah kredit yang diberikan kepada
pedagang golongan menengah kebawah.
4) Pinjaman komersial adalah memberikan kredit untuk tujuan
pedagang komersial.
5) Pinjaman konsumen adalah pemberian kredit untuk tujuan
konsumtif.
6) Kredit modal kerja adalah pemberian kredit untuk modal
usaha.
7) Kredit pemilikan rumah adalah pemberian kredit untuk
tujuan pembelian rumah.
8) Kredit pemilikan mobil adalah pemberian kredit untuk
tujuan pembelian mobil.
9) Kredit likuditas bank Indonesia adalah pemberian kredit dari
bank Indonesia yang diperuntuk bagi bank-bank pemerintah
dan swasta untuk disalurkan lagi keberbagi sektor.
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h. Menurut Pembayarannya
1) Pinjaman angsuran adalah pinjaman yang pengembaliannya
melalui angsuran secara bertahap.
2) Pinjaman tetap adalah pinjaman dengan cara pengembalian
pokok pinjaman menurut jangka waktu tertentu.
3) Demand loan adalah pinjaman yang dapat ditarik sewaktuwaktu sesuai fasilitas yang tersedia dan pengembaliannya
menurut jangka waktu tertentu.
4) Pinjaman rekening koran adalah fasilitas kredit yang
disediakan oleh bank sesuai mutasi rekening nasabah yang
terutama

ditunjukan

untuk

menunjang

transaksi

perdagangannya.
5) Pinjaman promes (aksep) adalah pinjaman yang didasarkan
atas jaminan promes sesaui nominal maupun jatuh tempo
pembayarannya.
6) Pinjaman call money adalah pinjaman antar bank yang
pembayarannya didasarkan atas nominal dan jangka
temponya sesuai tingkat bunga yang disepakati.
i. Menurut Sifatnya
1) Pinjaman sindikasi adalah pembiayaan bersama beberapa
bank untuk membiayai sebuah project financing. Tingkat
suku bunganya didasarkan atas inter bank offerd rate, baik
sibor maupun libor.
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2) Pinjaman luar negeri adalah pinjaman dari luar negeri yang
dipergunakan untuk pembayaran suatu proyek dengan
tingkat suku bunga yang didasarkan atas inter bank offerd
rate, baik sibor maupun libor.
6. Fungsi kredit
Kredit pada awal perkembangnya mengarah pada fungsi
merangsang kedua belah pihak (kreditur dan debitur) untuk saling
menolong dalam mencapai pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Pihak
yang mendapatkan kredit harus dapat menunjukkan prestasi-prestasi
yang lebih tinggi dari kemajuan usahanya itu sendiri. Bagi pihak
yang memberi kredit, secara material harus mendapatkan rentabilitas
berdasarkan perhitungan yang wajar dari modal yang dijadikan objek
kredit dan secara hitungan yang wajar dari modal yang dijadikan
objek kredit dan secara spiritual mendapatkan kepuasan dengan dapat
membantu pihak lain untuk dapat mencapai kemajuan.
Dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan, fungsi
kredit antara lain sebagai berikut. ( M. Tohar ; 90-91)
a. Meningkatkan daya guna uang
Memberikan pinjaman uang kepda pengusaha yang memerlukan
dana untuk kelangsungan usahanya berarti mendayagunakan uang
itu secara benar.
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b. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
Pemberian kredit uang yang disalurkan melalaui rekening giro
dapat menciptkan adanya alat pembayaran yang baru seperti
bilyet giro, cek, wesel, dan sebagainya. Ini bearti ada peningkatan
peredaran uang giral. Pemberian kredit uang ada dalam bentuk
tunai juga meningkatkan daya guna peredaran uang kertal.
c. Meningkatkan daya guna dan peredaran barang
Para pengusaha di bidang industri memerlukan banyak modal
untuk membiayai usahanya. Sebagian dari penguasaha itu ada
yang menggunakan modal dari kredit (pinjaman). Dengan uang
pinjaman itu mereka menjalakan usaha membeli bahan baku yang
kemudian memproses bahan baku menjadi barang jadi sehingga
daya guna barang itu meningkat.
d. Sebagai salah satu stabilitas ekonomi
Untuk meningkatkan keadaan ekonomi menjadi keadaan yang
lebih sehat, biasanya kebijaksanaan pemerintah diarahkan kepada
usaha-usaha untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat,
mengendalikan inflasi, dan mendorong kegiatan ekspor.
e. Meningkatkan kegairahan berusaha
Kemampuan para penguasaha untuk mengadakan modal sendiri
bagi usahanya sangat terbatas bila dibandingkan dengan
keinganan dan peluang yang ada untuk memperluas usahanya.
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Untuk itu pemberian kredit dapat lebih meningkatkan kegairahan
berusaha
f. Meningkatkan pemerataan pendapatan
Para pengusaha dapat memperluas usahanya dengan bantuan
modal dari kredit bank. Biasanya perluasan usaha ini memerlukan
tenaga kerja tambahan. Hal ini sama saja dengan membuka
kesempatan kerja, juga membuka peluang adanya pemerataan
pendapatan.
g. Meningkatkan hubungan internasional
Bentuan kredit dapat diselanggarakan dalam negeri maupun luar
negeri. Perusahaan dalam negeri mempunyai kemungkinan untuk
menerima bantuan kredit dari bank atau lembaga keuangan luar
negeri, demikian pula sebaliknya.

C. Pemberdayaan Perempuan
1. Pengertian Pemberdayaan Prempuan
Sulistiyani (2004) menjelaskan bahwa secara etimologis
pemberdayaan berasal dari kata dasar daya yang berarti kekuatan atau
kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan
dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau
kemampuan, dan atau pemberian daya, kekuatan atau kemampuan
dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum
berdaya.

Pemberdayaan

perempuan

menurut

Daulay

(2006)
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pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan untuk mendorong
masyarakat agar memiliki posisi tawar sehingga mampu menjadi
pelaku dalam proses pembangunan yang partisipatif dan aktif. Slamet
(2003) mengatakan membangun dirinya sendiri sehingga masyarakat
dapat memperbaiki kehidupannya. Arti ini secara tidak langsung
pemberdayaan diartikan sebagai kesempatan dalam melihat dan
memanfaatkan peluang sehingga mampu mengambil suatu keputusan
yang tepat yang sesuai dengan inisiatifnya. Sementara Sumodiningrat
(1999) serangkaian dukungan untuk meningkatkan kemampuan serta
memperluasluaskan segala akses kehidupan sehingga mampu
mendorong kemandirian yang berkelanjutan terhadap masyarakat.
2. Aspek-Aspek Pemberdayaan
a. Pemberdayaan dilakukan untuk menciptakan kondisi yang mampu
untuk mengembangkan segala potensi masyarakat
b. Pemmberdayaan dilakukan untuk memperkuat potensi tentang
modal sosial sehingga mampu untuk meningkatkan mutu
kehidupannya
c. Pemberdayaan dilakukan untuk mencegah serta melindungi
berbagai bentuk intimidasi pengentasan ketertindasan dalam
berbagai sendi.
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D. Koperasi
1. Pengertian Koperasi
Kata koperasi berasal dari bahasa Latin cooperere dalam
bahasa Inggris menjadi coopration berarti “bekerja bersama”. Co
berarti “bersama” dan operation “bekerja” atau “berusaha” (to
operate). Kata koperasi untuk pertama kalinya dikenal dalam
undang-undang nomor 79 tahun 1958 yang mengubah kooperasi
menjadi koperasi. Jadi, apabila hanya dilihat dari asal katanya,
koperasi berarti “bekerja bersama atau berusaha bersama-sama”.
(Suwandi, 1982; 10)
Menurut ILO mendefinisikan (Sitio dan Tamba, 2001:16)
sebagai berikut Cooperation is an association of person, usually of
limited means, who have voluntaily joined together to achieve a
common economic and through the formation of a democratically
controlled businnes organization, making equitable contribution of
the capital required and eccepting a fair share of the risk and ben fits
of the undertaking.
Dalam definisi ILO terdapat 6 elemen yang dikandung dalam
koperasi, yaitu :
a. Koperasi adalah perkumpulan orang-orang;
b. Penggabungan orang-orang berdasarkan kesukarelaan;
c. Terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai;
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d. Koperasi

berbentuk

organisasi

bisnis

yang

diawasi

dan

dikendalikan secara demokratis;
e. Terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan;
f.

Anggota koperasi menerima resiko dan manfaat secara
seimbang.
Menurut Chaniago (Sitio dan Tamba, 2001:17) Koperasi adalah

perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum,
yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan
keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha
untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.
Menurut Dooren (Sitio dan Tamba, 2001:17) koperasi adalah
There is no single definition (for coopertive) which is generally
accepted, but the common principle is that cooperative union is an
association of member, either personal or corporate, which have
voluntarily come together in pursuit of a common economic
objective. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia berarti ”Tidak
ada definisi tunggal (untuk cooperative) yang umumnya diterima,
tetapi prinsip yang umum menjelaskan bahwa serikat koperasi adalah
sebuah asosiasi anggota, baik pribadi atau perusahaan, yang telah
secara sukarela datang bersama-sama dalam mengejar tujuan
ekonomi umum”.
Menurut Moh. Hatta (Sitio dan Tamba, 2001:17) koperasi
adalah usaha bersama untuk memperbaiki

nasib penghidupan
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ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong menolong
tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan
berdasarkan “seorang buat semua dan semua buat seorang”.
Menurut Munkner (Sitio dan Tmba, 2001:18) koperasi adalah
sebagai organisasi tolong menolong yang menjalankan urusniaga
secara kumpulan, yang berazaskan konsep tolong-menolong.
Aktivitas dalam urusniaga semata-mata bertujuan ekonomi, bukan
sosial seperti yang dikandung gotong royong.
Koperasi menurut UU No. 25/1992 koperasi adalah badan
usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi,
dengan melandaskan kegiataannya berdasarkan prinsip koperasi
sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasar atas azas
kekeluargaan.
2. Ciri-Ciri koperasi
Beberapa ciri dari koperasi ialah (Baswir 1997:61):
a. terdiri dari perkumpulan orang;
b. pembagian keuntungan menurut perbandingan jasa. Jasa modal
dibatasi;
c. tujuannya meringankan beban ekonomi anggotanya, memperbaiki
kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada
umumnya;
d. modal tidak tetap, berubah menurut banyaknya simpanan
anggota;
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e. tidak mementingkan pemasukan modal/pekerjaan usaha tetapi
keanggotaan pribadi dengan prinsip kebersamaan.
3. Unsur-Unsur Koperasi
Unsur-unsur yang terkandung dalam koperasi sebagai berikut:
a. mengusahakan keutuhan barang dan jasa untuk perbaikan
kehidupan anggotanya;
b. berasaskan kekeluargaan;
c. bertujuan

menyejahterakan

anggotanya

khususnya

dan

masyarakat pada umumnya;
d. keanggotaannya bersifat sukarela;
e. pembagian SHU secara adil dan besarnya sesuai dengan usahanya
masing-masing;
f.

kekuasaan tertinggi di tangan rapat anggota;

g.

berusaha mendidik dan menumbuhkan kesadaran berkoperasi
anggota.

4. Fungsi dan Peran Koperasi
Sebagaimana dikemukakan dalam pasal 4 UU No. 25 Tahun
1992, fungsi dan peran koperasi di Indonesia seperti berikut ini.
a. Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan
ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya
untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.
b. Turut serta secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas
kehidupan manusia dan masyarakat.
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c.

Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan
ketahanan perekonomian nasional.

d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian
nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas
kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
5. Tujuan Koperasi
Tujuan utama koperasi adalah mewujudkan masyarakat adil
makmur material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang –
Undang Dasar 1945. Pasal 3 UU. No 25 Tahun 1992, menyatakan
bahwa koperasi bertujuan untuk: “Memajukan kesejahteraan anggota
pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut
membangun

tatanan

perekonomian

nasional

dalam

rangka

mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan
Pancasila dan Undang – undang Dasar 1945”.
Menurut Moh. Hatta, tujuan koperasi bukanlah mencari laba
yang sebesar-besarnya, melainkan melayani kebutuhan bersama dan
wadah partisipasi pelaku ekonomi skala kecil.
Selanjutnya fungsi koperasi tertuang dalam pasal 4 UU No. 25
Tahun 1992 tentang perkoperasian, adalah sebagai berikut.
a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan
ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya
untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
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b. Berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas
kehidupan manusia dan masyarakat.
c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan
ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai
gurunya.
d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian
nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas azas
kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
6. Prinsip-Prinsip Koperasi
Menurut Munkner (2001:21) ada 12 prinsip koperasi yakni
sebagai berikut.
a. Keanggotaan bersifat sukerela
b. Keanggotaan terbuka
c. Perkembangan anggota
d. Identitas sebagai pemilik dan pelanggan
e. Manajemen dan pengawasan dilaksanakan secara demokratis
f. Koperasi sebagai kumpulan orang-orang
g. Modal yang berkaitan dengan aspek sosial tidak dibagi
h. Efesiensi ekonomi dari perusahaan koperasi
i. Perkumpulan dengan sukerela
j. Kebebasan dalam pengambilan keputusan dan penetapan tujuan
k. Pendistribusian yang adil dan merata akan hasil-hasil ekonomi
l. Pendidikan anggota
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Prinsip koperasi Rochdale (Sitio dan Tamba 2001:22)
dipelopori oleh 28 koperasi konsumsi di Rochdale, Inggris tahun
1944 dan menjadi acuan bagi koperasi diseluruh dunia.
a. Pengawasan secara demokratis
b. Keanggotaan yang terbuka
c. Bunga atas modal terbatasi
d. Pembagian sisa hasil usaha (SHU) kepada anggota sesuai jasanya.
e. Penjualan senuhnya dengan tunai
f. Barang yang dijual harus asli dan tidak dipalsikan
g. Menyelenggarakan pendidikan kepada anggotanya sesuai prinsip
koperasi
h. Netral terhadap politik dan agama
Menurut Raiffeisenm (2001:22), prinsip koperasi adalah
sebagai berikut.
a. Swadaya
b. Daerah kerja terbatas
c. SHU untuk cadangan
d. Tanggung jawab anggota tidak terbatas
e. Pengurus berkerja atas dasar kesukarelaan
f. Usaha hanya kepada anggota
g. Keanggotaan atas dasar watak, bukan uang
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Prinsip koperasi menurut Schulze (2001:23), adalah sebagai
berikut.
a. Swadaya
b. Daerah kerja tak terbatas
c. SHU untuk cadangan dan untuk dibagikan kepada anggota
d. Tanggung jawab anggota terbatas
e. Pengurus berkerja dengan mendapat imbalan
f. Usaha tidak terbatas tidak hanya untuk anggota
International Cooprative Alliance (Sitio dan Tamba 2001:25)
didirikan pada tahun 1895 merupakan organisasi gerakan koperasi
tertinggi di dunia. Sidang ICA di Wina pada tahun 1966 merumuskan
prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut.
a. Keanggotaan koperasi secara terbuka tanpa adanya pembatasan
yang dibuat-buat
b. Kepemimpinan yang demokrasi atas dasar satu orang satu suara
c. Modal penerima bunga yang terbatas, itupun bila ada
d. SHU dibagi 3
1) Sebagian untuk cadangan
2) Sebagian untuk masyarakat
3) Sebagian untuk dibagikan kembali kepada anggota sesuai
dengan jasa masing-masing
e. Semua koperasi harus melaksanakan pendidikan secara terus
menerus
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f. Gerakan koperasi harus melaksanakan kerjasama yang erat, baik
ditingkat regional, nasional, maupun enternasional
Prinsip Koperasi Indonesia Menurut UU No. 12 tahun 1967
(Sitio dan Tanba, 2001: 25) adalah sebagai berikut.
a. Sifat keanggotaannya sukerela dan terbuka untuk setiap warga
negara Indonesia
b. Rapat

anggota

merupakan

kekuasaan

tertinggi

sebagai

pencerminan demokrasi dalam koperasi
c. Pembagian SHU diatur menurut jasa masing-masing anggota
d. Adanya pembatasan bunga atas modal
e. Mengembangkan

kesejahteraan

anggota

khususnya

dan

masyarakat pada umunya
f. Usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka
g. Swadaya, swakarta, dan swasembada sebagai pencerminan
prinsip dasar percaya pada diri sendiri
Prinsip Koperasi Indonesia Menurut UU No.25 tahun 1992
(Sitio dan Tamba 2001: 26) adalah sebagai berikut.
a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
c. Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa
masing-masing anggota
d. Pemberian batas jasa yang terbatas terhadap modal
e. Kemandirian
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f. Pendidikan perkoperasian
g. Kerja sama antar koperasi
7. Jenis-jenis koperasi
Koperasi berdasarkan jenis usahanya
a. Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang memiliki usaha
tunggal yaitu menampung simpanan anggota dan melayani
peminjaman.
b. Koperasi Serba Usaha adalah koperasi yang bidang usahanya
bermacam - macam. Misalnya, unit usaha simpan pinjam, unit
pertokoan untuk melayani kebutuhan sehari - hari anggota dan
masyarakat, unit produksi, unit wartel.
c. Koperasi Konsumsi adalah koperasi yang bidang usahanya
menyediakan kebutuhan sehari-hari anggota. Kebutuhan yang
dimaksud misalnya kebutuhan bahan makanan, pakaian, parabot
rumah tangga.
d. Koperasi Produksi adalah koperasi yang bidang usahanya
membuat barang (memroduksi) dan menjual secara bersama sama.
e. Koperasi Jasa adalah untuk memberikan jasa keuangan dalam
bentuk pinjaman kepada para anggotanya. Tentu bunga yang
dipatok harus lebih renda dari tempat meminjam uang yang lain.
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8. Bentuk koperasi
Di sini akan diuraikan mengenai bentuk-bentuk koperasi sesuai
dengan PP No.60/1959 pasal 13 bab 4 dikatakan bahwa yang
dimaksudkan dengan bentuk koperasi ialah tingkat-tingkat koperasi
yang didasarkan pada cara-cara pemusatan, penggabungan dan
peridukannya.
Ada empat bentuk koperasi.
a. Koperasi primer
Koperasi yang minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang
perseorangan. Biasanya terdapat di tiap desa ditumbuhkan
koperasi primer.
b. Koperasi pusat
Koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer di
tiap daerah tingkat II (Kabupaten) ditumbuhkan pusat koperasi.
c. Koperasi gabungan
Koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi pusat di tiap
daerah tingkat I (Propinsi) ditumbuhkan gabungan koperasi.
d. Koperasi induk
Koperasi yang anggotanya minimal 3 gabungan koperasi, di Ibu
Kota Negara ditumbuhkan induk koperasi.
Bentuk Koperasi mengacu pada PP 60 Tahun 1959, yaitu :
a. Di tiap desa ditumbuhkan koperasi desa
b. Ditiap daerah tingkat II ditumbuhkan pusat koperasi
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c. Ditiap daerah tingkat I ditumbuhkan induk koperasi
Bentuk koperasi primer samapai koperasi sekunder
a. Koperasi primer, merupakan koperasi yang anggota-anggotanya
terdiri dari orang-orang
b. Koperasi sekunder, merpakan koperasi yang anggotanya adalah
organisasi koperasi
9. Modal Koperasi
Modal usaha koperasi berasal dari dua sumber yaitu :
a. Modal Sendiri berasal dari sebagai berikut ini:
1) Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib
dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk
menjadi anggota. Simpanan pokok tidak boleh diambil
kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
2) Simpanan wajib adalah simpanan yang wajin dibayar oleh
anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan
tertentu. Simpanan wajib juga tidak boleh diambil jika
bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. Dengan
simpanan wajib modal koperasi terus bertambah dan
berkembang.
3) Simpanan Sukarela modal koperasi semacam ini adalah
simpanan dari anggota – anggota koperasi yang bersifat
sukarela, dalam artian tidak ada paksaan untuk melakukan
simpanan ini tetapi dilakukan atas kemauan sendiri.
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4) Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari
penyisihan sisa hasil usaha. Dana yang terkumpul dalam
bentuk cadangan selama tidak terjadi kerugian dapat
dimanfaatkan sebagai modal.
5) Hibah adalah pemberian berupa uang atau barang yang
diterima oleh koperasi tetapi bukan dari anggotanya
melainkan dari pihak lain. Contohnya koperasi menerima
hibah dari pemerintah atau perusahaan tertentu.
b. Modal Pinjaman
1) Anggota.
2) Koperasi lainnya dan atau anggotanya.
3) Bank dan lembaga keuangan lainnya.
4) Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya
5) Sumber lain yang sah.
6) Modal penyertaan (diatur dengan PP).
10. Cara Mendirikan Koperasi
a. Syarat pendirian koperasi
1) Koperasi Primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua
puluh) orang.
2) Koperasi Sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3
(tiga) Koperasi.
3) Dibuat dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar.
4) Berkedudukan di wilayah Indonesia.
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b. Persiapan pendirian koperasi
1) Anggota masyarakat yang akan mendirikan koperasi harus
mengerti maksud dan tujuan berkoperasi serta kegiatan
usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi untuk
meningkatkan pendapatan dan manfaat sebesar-besarnya
bagi anggota. Pada dasarnya koperasi dibentuk dan didirikan
berdasarkan kesamaan kepentingan koperasi.
2) Agar

orang-orang

yang

akan

mendirikan

koperasi

memperoleh pengertian, maksud, tujuan, struktur organisasi,
managemen,

prinsip-prinsip

koperasi

dan

prospek

pengembangan koperasinya, maka mereka dapat meminta
penyuluhan dan pendidikan serta latihan dari Kantor
Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah
Setempat.
c. Rapat pendirian adalah sebuah proses pendirian sebuah koperasi
diawali dengan penyelenggaraan Rapat Pendirian Koperasi oleh
anggota masyarakat yang menjadi pendirinya. Hal - Hal yang
dibicarakan dalam Rapat:
1) Tujuan mendirikan koperasi.
2) Kegiatan usaha yang hendak dijalankan.
3) Menetapkan modal yang akan disetor kepada koperasi di
antaranya dari simpanan pokok dan simpanan wajib.
4) Memilih nama-nama pengurus dan pengawas koperasi.
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5) Menyusun anggaran dasar.
d. Prosedur permohonan pengesahan
1) Adanya permohonan tertulis dari para pendiri dengan
dilampiri akta pendirian.
2) Bila permintaan pengesahan ditolak, alasan penolakan
diberitahukan kepada para pendiri secara tertulis dalam
waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterimanya
permintaan.
3) Terhadap penolakan pengesahan akta pendirian para pendiri
dapat mengajukan permintaan ulang dalam waktu paling
lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya penolakan.
4) Keputusan terhadap pengajuan permintaan ulang diberikan
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak
diterimanya pengajuan permintaan ulang.
5) Setelah pengesahan akta pendirian diumumkan dalam Berita
Negara Republik Indonesia.

E. Kerangka Berpikir
Kredit yang diberikan oleh kelompok swadaya wanita merupakan
salah satu cara untuk meningkatkan taraf hidup keluarga yang dianggap
lemah ekonominya. Melihat dari tujuan dan manfaat kredit dari usaha
kelompok swadaya wanita itu sendiri, seharusnya usaha kelompok
swadaya wanita dapat berkembang dengan baik, namun pada kenyataan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
38

dilapangan masih banyak orang yang belum mengetahui secara luas
tentang peran usaha kelompok swadaya wanita.
Berdasarkan kondisi seperti di atas, perlu komunikasi yang baik
untuk memberi penjelasan atau pemahaman yang baik tentang usaha
kelompok swadaya wanita, supaya peningkatan taraf hidup keluarga
terjadi dan masalah ekonomi dapat diatasi. Adanya komunikasi yang baik
dapat

meningkatkan pemahaman anggota tentang kelompok swadaya,

sehingga usaha kelompok swadaya wanita menjadi usaha yang aktif dalam
meningkatkan kualitas ekonomi rumah tangga.
Usaha kelompok swadaya wanita merupakan sebuah usaha yang
didirikan untuk meningkatakan kualitas ekonomi rumah tangga sehingga
tidak ada lagi yang mengalami kesejangan ekonomi. Kredit kelompok
swadaya wanita diberikan untuk berwirausaha diharapkan dengan
diberikan modal usaha semua anggota berperan aktif dalam meningkatkan
kualitas rumah tangga masing-masing. Kredit ini memberikan sebuah
kemudahan, karena kredit yang diberikan oleh kelompok swadaya wanita
tidak membutuhkan jaminan berupa asset bergerak dan asset tidak
bergerak. Kredit usaha ini hanya memerlukan jaminan dari kelompok
tanggung rentengnya. Dengan ada kredit semacam ini anggota diharpakan
terlepas dari kelemahan ekonomi.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah:
1. Deskriptif,

yaitu

penelitian

yang

bermaksud

untuk

membuat

penggambaran yang jelas mengenai situasi-situasi dan kejadian-kejadian.
2. Studi Ex Post Facto, yaitu penelitian terhadap suatu masalah yang telah
terjadi atau setelah semua kejadian yang dipersoalkan berlangsung dan
data yang diperoleh tidak dapat dimanipulasi.

B. Tempat dan Waktu Penelitian
1. Tempat Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kelompok Swadaya Wanita, Sleman
Yogyakarta.
2. Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada tanggal 11-20 April 2018

C. Subjek dan Objek Penelitian
1. Subjek Penelitian
Subjek penelitian ini adalah anggota aktif Kelompok Swadaya Wanita
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2. Objek Penelitian
Objek penelitian ini adalah efektivitas usaha Kelompok Swadaya Wanita

D. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel
1. Populasi Penelitian
Populasi penelitian ini adalah semua anggota kelompok swadaya wanita
Yogyakarta.
2. Sampel Penelitian
Sampel dalam penelitian ini adalah 10 orang ketua kelompok yang
merupakan perwakilan dari kelompok swadaya wanita Yogyakarta.
3. Teknik Pengambilan Sampel
Peneliti ini menggunakan cara purposive yang merupakan salah satu
teknik non random sampling. Peneliti menentukan pengambilan sampel
dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan
penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.

E. Identifikasi dan Pengukuran Data
1. Karakteristik anggota KSW
Penelitian ini mengelompokkan karateristik anggota KSW adalah sebagai
berikut.
a. Jenis usaha
b. Jenis kelamin
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c. Modal usaha
2. Proses penentuan keluarga yang mendapat kredit
a. Keluarga anggota KSW
b. Memiliki tabungan di KSW
c. Tidak sedang memiliki kredit di tempat lain
d. Punya kegiatan usaha atau mau berwirausaha
e. Bersedia hadir dalam pertemuan KSW
f. Wanita
g. Berpenghasilan di bawah Rp. 3.000.000 per bulan
h. Anggota tanggung renteng
Bila proses penentuan keluarga yang mendapat kredit ini sudah
sesuai dengan panduan KSW maka penulis memberi skor 1. bila tidak
sesuai dengan panduan KSW maka diberi skor 0.
3. Pemahaman keluarga tentang KSW
a. KSW adalah divisi untuk merangsang kesadaran, motivasi dan
semangat keluarga untuk berwirausaha
b. KSW

adalah

divisi

untuk

membantu

keluarga

dalam

mengembangkan kegiatan kemitra usahaan dalam bidang ekonomi.
c. KSW adalah divisi untuk meningkatkan pengenalan dan pemanfaatan
jasa perbankan dan produk keluarga
d. Mengetahui tujuan utama KSW
e. Mengatahui apa itu KSW
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Bila pemahaman keluarga sudah sesuai dengan panduan KSW
maka penulis akan memberi skor 1, dan bila tidak sesuai dengan paduan
KSW penulis memberi skor 0.
4. Pendapatan keluarga penerima kredit
a. Pendapatan kelompok penerima kredit sebelum KSW
b. Pendapatan kelompok penerima kredit sesudah KSW
5. Peningkatan jumlah usaha
a. Jumlah usaha sebelum ada KSW
b. Jumlah usaha sesudah ada KSW
c. Besarnya peningkatan usaha
d. Jenis usaha yang ditekuni
6. Lapangan pekerjaan penerima kredit
a. Pekerjaan sebelum ada ksw
b. Pekerjaan sesudah ikut ksw
c. Penyerpan tenaga kerja
7. Perkembangan modal usaha
a. Modal usaha sebelum ada KSW
b. Modal usaha sesudah ada KSW
c. Modal yang diterima dari KSW
d. Penggunaan modal usaha
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F. Data Penelitian
Adapun data-data yang dicari dalam penelitian adalah sebagai berikut:
1. Karakteristik anggota kelompok swadaya wanita
a. Keluarga yang kondisi ekonominya lemah
b. Kredit yang dipunyai di bank, koperasi, credit union dan tempat
lainnya atau instansi lainya
2. Hubungan kelompok swadaya wanita dengan peningkatan pendapatan
a. Penghasilan rumah tangga per bulan sebelum ada kelompok swadaya
wanita
b. Penghasilan rumah tangga per bulan sesudah ada kelompok swadaya
wanita
3. Pelaksanaan kelompok swadaya wanita dapat menambah jumlah usaha
a. Daftar usaha yang terbentuk atau berdiri sesudah adanya kelompok
swadaya wanita
b. Jenis usaha apa saja
4. Pelaksanaan kelompok swadaya wanita dapat menyerap tenaga kerja
a. Daftar tenaga kerja yang terserap dengan ada kelompok swadaya
wanita
b. Jenis pekerjaan apa saja
5. Kelompok swadaya wanita sudah efektif
a.

Kesamaan antar tujuan kelompok swadaya wanita dengan kesamaan
di lapangan
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b.

Pemahaman anggota tentang kelompok swadaya wanita

6. Perkembangan modal usaha
a.

Modal awal mendapatkan kredit usaha dari kelompok swadaya
wanita

b.

Penambahan modal usaha setiap bulannya

G. Teknik Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
wawancara yang merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan
cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan lisan kepada
responden untuk dijawab dengan mencantumkan nama responden.
Teknik pengumpulan data secara langsung. Adapun pengumpulan data
secara langsung dari objeknya melalui wawancara dan Tanya jawab langsung
untuk mendapatkan informasi yang jelas dan konkret.

H. Teknik Analisis Data
Analisis data dilakukan dengan:
1. Analisis deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan tentang karakteristik
anggota, pendapatan anggota, jumlah usaha anggota, lapangan pekerjaan
dan modal usaha, anggota usaha kelompok swadaya wanita
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2. Analisis komparatif, yaitu membandingkan karakteristik anggota, pendapatan
anggota, jumlah usaha anggota, lapangan pekerjaan dan modal usaha

anggota sebelum dan sesudah menjandi anggota KSW.

I. Tabulasi
Data-data yang diperoleh dari hasil temuan lapangan akan disajikan
dalam bentuk tabulasi yang sesuai. Kemudian dianalisis untuk melihat
kecenderungan yang ada dan mencoba menarik kesimpulan berdasarkan
kecenderungan yang nampak tersebut.
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BAB IV
GAMBARAN UMUM KELOMPOK SWADAYA WANITA

A. Sejarah Berdirinya Kelompok Swadaya Wanita
Bertolak dari adanya sejumlah dana yang ditinggalkan oleh Yayasan
Reksa Keluarga (YRK), para mantan pengelola YRK berpikir untuk
membuat sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Pilihan mereka
adalah merintis berdirinya sebuah kelompok pelayanan sosial karitatif
bidang ekonomi bagi keluarga lemah dan miskin. Kelompok pelayanan
itu disebut Kelompok Swadaya Perempuan (KSP). Para pengelola
tersebut dimotori oleh M.M. Suwarningsih, seorang ibu rumah tangga
yang mempunyai perhatian pada pemberdayaan orang-orang miskin. Secara
resmi KSP berdiri pada 01 Juli 2002 di Yogyakarta. Kantor pusat kegiatan
KSP berada di Jl. Pamularsih No. 21 B Yogyakarta 55251. Secara
administratif KSP Yogyakarta menjadi salah satu cabang YSBS Cilacap
bersama dengan Kelompok Swadaya Wanita (KSW), salah satu karya
pemberdayaan perempuan yang sudah lebih dulu berdiri di Cilacap.
KSP

Yogyakarta

banyak

belajar

dari

KSW

Cilacap.

Dalam

perkembangannya, meski bernaung di bawah YSBS, KSP mampu mandiri
secara finansial organisatoris di bawah pendampingan para pastor OMI
(Kongregasi Misionaris Oblat Maria Imakulata) di Yogyakarta. KSP juga
46
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menciptakan sistem kerjanya sendiri sebagai bentuk pengembangan dari
cara kerja KSW yang disesuaikan dengan situasi masyarakat yang dilayani.
Sejak awal mula anggota KSP adalah kaum perempuan lintas iman
yang sebagian besar justru non-Katolik. Mereka ini berasal dari keluarga
berekonomi lemah dan miskin. Pada awal berdirinya KSP memiliki
anggota sebanyak 3 kelompok yaitu Kelompok Mawar, Mekar dan Jeruk.
Sebulan kemudian KSP membuka 5 kelompok baru lagi. Pada akhir 2002
KSP sudah memiliki anggota 21 kelompok. Jumlah tersebut terus bertambah
setiap tahunnya.
B. Pengertian Kelompok Swadaya Wanita
Kelompok swadaya wanita adalah perkumpulan kelompok simpanpinjam yang anggotanya para wanita yang punya kegiatan usaha.
Perkumpulan ini beranggotakan paling sedikit 20 orang bertempat tinggal di
wilayah tertentu (desa). Mereka sepakat untuk menabung uang mereka dalam
Kelompok Swadaya Wanita dan meminjamkannya di antara mereka.
C. Visi dan Misi
KSP meskipun mengambil bentuk simpan pinjam tetapi bukan sekedar
koperasi simpan pinjam. KSP memiliki kekhasan yang membedakan dari
kelompok koperasi yang lain. Meskipun rohnya kristiani, tetapi gerakan
KSP tidak berdasarkan agama. Selama ini KSP berhasil mengatasi isu-isu
kristenisasi berkat kerjasama yang baik dengan anggotanya. Justru para
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anggota sendiri yang menjadi penegas bahwa KSP adalah kegiatan sosial
kemanusiaan dan bukan sosial keagamaan.
1. Visi
Visi KSP adalah pemberdayaan ekonomi keluarga. Setiap
keluarga atau rumah tangga sudah memiliki manajemen ekonominya
sendiri. Sebagian besar anggota masih mengalami kesulitan dalam
perekonomian
pendidikan,

karena

situasi

dan

kondisi

aset,

sumber

daya,

keterampilan dan persaingan. Maka KSP mempunyai

kehendak untuk memberdayakan mereka agar apa yang sudah mereka
punyai dan kembangkan mulai dapat semakin dioptimalkan. Dengan
pemberdayaan ini, KSP tidak mengendalikan mereka, tetapi mereka
termotivasi dan terfasilitasi untuk semakin bersemangat dalam usaha
meningkatkan

perekonomian.

Kuncinya

adalah

para

anggota

memanfaatkan dana yang ada untuk mengembangkan usaha.
2. Misi
Misi

KSP

membutuhkan

adalah

dan

memperhatikan

mempunyai

niat

mereka
baik

yang

untuk

sungguh

mengalami

perkembangan dalam hidup. Bagi mereka yang sudah memiliki
kesadaran untuk berubah tentu lebih mudah untuk dimotivasi. Tetapi
bagi mereka yang masih rendah kesadarannya KSP memerlukan waktu
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dan ketekunan untuk mendampingi mereka. Mereka yang sungguh
membutuhkan dan berniat untuk berkembang itu adalah mereka yang
sudah memiliki lahan usaha dan penghasilan tetapi belum bisa
optimal. KSP mengajak kaum perempuan anggotanya untuk semakin
terlibat dalam perekonomian rumah tangga dan sekaligus mendukung
usaha mereka. KSP mendukung kaum perempuan yang mempunyai
kepribadian dan tangguh dalam hidup keluarganya karena kaum
perempuan mempunyai peran ganda sebagai tonggak keluarga (kaum
perempuan jadi ibu yang mengasuh anak, sekaligus bapak yang mencari
nafkah).
D. Tujuan
Memberikan peluang pinjaman modal usaha kepada wanita lemah
ekonomi, yang tidak memungkin memperoleh pinjaman modal dari lembaga
keuangan lain serpti bank dan lain-lain.
E. Manfaat Kelompok Swadaya Wanita
Mengelola pelayanan pinjaman untuk modal usaha agar kegitan usaha
anggota dapat berkembang, dengan demikian pendapatannya bertambah
sehingga meningkat kualitas hidupnya dan keluarganya.
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F. Asas Kelompok Swadaya Wanita
Untuk mencapai tujuannya, maka Kelompok Swadaya Wanita berjalan
berdasarkan asas, sebagai berikut:
1. Perhatian Kelompok Swadaya Wanita kepada kaum wanita yang lemah
ekonomi dan mempunyai kegiatan usaha.
2. Kelompok Swadaya Wanita menciptakan sumber kredit bagi anggotanya
yang dimulai dengan pinjaman yang kecil jumlahnya dengan demikian
angsurannya juga kecil.
3. Dikarenakan

anggota

Kelompok

Swadaya

Wanita

yang

lemah

ekonominya, maka peminjaman yang diperolehnya dijamin oleh sesama
anggota dalam kelompok tanggung renteng.
4. Jumlah simpanan setiap anggota erat dikaitkan dengan jumlah pinjaman
yang bisa ia peroleh.
5. Keuangan Kelompok Swadaya Wanita berasal dari para anggota,
khususnya yang disebut dana internal, tentu saja pengelolaannya
dilakukan oleh kelompok swadaya wanita itu sendiri secara swadaya.
6. Anggota secara keseluruhan harus berperan serta dalam mengelola
Kelompok Swadaya Wanita karena Kelompok Swadaya Wanita adalah
milik mereka.
G. Usaha Kelompok Swadaya Wanita
Untuk mencapai maksud dan tujuannya, Kelompok Swadaya Wanita
menyelanggarakan kegiatan usaha sebagai berikut:
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1. Mengusahakan agar anggota Kelompok Swadaya Wanita menyimpan
atau menabung secara teratur dan terus meningkatkan jumlah
tabungannya.
2. Mengusahakan agar pinjaman yang diberikan Kelompok Swadaya
Wanita kepada anggotanya dimanfaatkan untuk usaha dan untuk tujuan
kesejahteraan.
3. Mengusahakan agar anggota hadir dalam setiap pertemuan Kelompok
Swadaya Wanita selalu tepat waktu, mengangsur pinjaman dan
menabung juga tepat waktu.
4. Mengusahakan agar sesama anggota saling membantu, dan saling
menjamin dalam kelompok tanggung renteng.
5. Kelompok Swadaya Wanita mendidik anggotanya tentang prinsip
Kelompok Swadaya Wanita serta tujuan dan cara kerja Kelompok
Swadaya Wanita.
H. Ciri-Ciri Kelompok Swadaya Wanita yang Baik
Adapun ciri-ciri anggota Kelompok Swadaya Wanita yang baik sebagai
berikut:
1. Anggota hadir tepat waktu, pada pertemuan.
2. Pertemuan selalu menarik
3. Waktu pertemuan tidak lama kurang dari 1 1/2 jam
4. Anggota hadir 100% pada pertemuan
5. Tidak ada tunggakan pinjaman, pembayaran pinjaman 100%
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6. Pertemuan dipimpin oleh ketua Kelompok Swadaya Wanita, bukan oleh
petugas lapangan
7. Jika anggota tidak bisa membayar pinjaman, kelompok tanggung
rentenglah yang membayar
8. Setiap pinjaman anggota, selalu mendapat persetujuan anggota lainnya
pinjaman internal dan eksternal
9. Pengurus dan anggota kelompok swadaya wanita hubungannya baik
dengan petugas lapangan dan saling menghargai
10. Pengurus mengerjakan catatan keuangan dengan baik
11. Seluruh anggota membawa buku anggota saat pertemuan
12. Seluruh anggota memahami dan mematuhi anggaran dasar
13. Keadaan keuangan Kelompok Swadaya Wanita selalu diketahui dan
diumumkan kepada anggota
14. Pengelolaan Kelompok Swadaya Wanita terbuka, tidak ada yang
disembunyikan
15. Setiap permasalahan atau perselisihan diselesaikan sesama anggota
dengan bimbingan pengurus
16. Tabungan anggota selalu meningkatkan jumlahnya
17. Sesama anggota saling mendukung dalam usaha dan setia kawan dalam
kelompok
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I. Ciri-Ciri Kelompok Swadaya Wanita yang Tidak Baik
Adapun ciri-ciri anggota kelompok swadaya yang tidak baik sebagai
berikut:
1. Jumlah anggota yang hadir dalam pertemuan di bawah 80%
2. Pertemuan terlalu lama lebih dari 2 jam
3. Kelompok tanggung renteng tidak sepakat dalam menjamin pinjaman
anggotanya. Anggota tanggung renteng tidak saling mendukung.
4. Pinjaman internal digunakan untuk membayar pinjaman eksternal
5. Petugas lapangan mengambil alih tugas dan menyelesaikannya yang
seharusnya dikerjakan oleh petugas
6. Setoran-setoran anggota ke Kelompok Swadaya Wanita selalu gagal
7. Anggota merasa bosan dalam pertemuan
8. Anggota tidak mematuhi anggaran dasar
9. Pengurus membuat keputusan tanpa partiipasi anggota atau anggota tidak
di ikutsertakan
10. Keadaan keuangan Kelompok Swadaya Wanita tidak jelas bagi seluruh
anggota atau berapa jumlah tabungan, berapa yang dipinjamkan anggota
sebagai pinjaman internal, dsb
11. Anggota mengutus anaknya atau orang lain dalam pertemuan
12. Dana internal tidak beredar merata atau tidak bergulir diantara anggota
13. Pengurus datang terlambat di pertemuan
14. Petugas lapangan datang terlambat di pertemuan
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J. Kelompok Tanggung Renteng
Tanggung renteng adalah tanggung jawab bersama di antara anggota
kelompok terhadap segala kewajiban kepada Kelompok Swadaya Wanita
seperti, membayar angsuran pinjaman, menyetor tabungan dan hadir tepat
waktu dalam pertemuan. Semua dilakukan kelompok dengan dasar saling
percaya.
K. Kewajiban Tanggung Renteng
Adapun kewaiban dari tanggung renteng sebagai berikut:
1. Menjamin anggota kelompok yang meminjam dari Kelompok Swadaya
Wanita, menjamin berarti tidak terjadi tunggakan pinjaman. Pinjaman
lancar sampai lunas, pokok dan bunga pinjaman.
2. Lancar menyetor tabungan anggota dalam setiap pertemuan
3. Mendorong anggota lebih banyak menabung
L. Anggaran Dasar
Agar Kelompok Swadaya Wanita berjalan dengan baik maka perlu
adanya landasan kerja, landasan tersebut adalah anggaran dasar. Anggaran
dasar mengatur tata kerja Kelompok Swadaya Wanita sehari-hari. Oleh
karena itu anggaran dasar harus baik dan semua isinya disetujui oleh seluruh
anggota Kelompok Swadaya Wanita.
Anggaran dasar isinya dapat diubah sewaktu-waktu sesuai dengan
perkembangan Kelompok Swadaya Wanita. Perubahan-perubahan tersebut
harus disetujui oleh seluruh anggota. Oleh karena anggota terlibat dalam
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menyusun anggaran dasar maka anggota tentunya akan menaati semua isi
anggaran dasar,
Isi anggaran dasar adalah sebagai berikut ini
1. Syarat keanggotaan
2. Kewajiban dan hak anggota
3. Pengurus kelompok swadaya wanita
4. Tanggung renteng
5. Pinjaman internal
6. Pinjaman eksternal
7. Tabungan
M. Syarat Keanggotaan
Yang dapat diterima sebagai anggota Kelompok Swadaya Wanita harus
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
1. Wanita berumur mulai dari 18 sampai dengan 60 tahun
2. Punya kegiatan usaha
3. Penghasian keluarga paling besar Rp. 3.000.000/bulan
4. Bersadia menjadi anggota kelompok tanggung renteng dan setia pada
peraturan kelompok
5. Bersedia menabung di Kelompok Swadaya Wanita
6. Bersedia hadir dalam pertemuan-pertemuan Kelompok Swadaya Wanita
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N. Kewajiban Anggota
Setiap anggota Kelompok Swadaya Wanita wajib mematuhi aturan
berikut ini:
1. Menyimpan di Kelompok Swadaya Wanita dan selalu meningkatkan
jumlah simpanannya
2. Menghadiri pertemuan selalu tepat waktu
3. Mengangsur pinjaman tepat waktu
4. Bergabung menjadi anggota kelompok tanggung renteng dan menaati
peraturan-peraturannya
5. Mematuhi anggaran dasar
O. Hak-Hak Anggota
Setiap anggota kelompok swadaya wanita mempunyai hak untuk:
1. Mengetahui jumlah simpanannya di Kelompok Swadaya Wanita
2. Memperoleh pinjaman eksternal
3. Memperoleh pinjaman internal
4. Memilih dan dipilih sebagai pengurus Kelompok Swadaya Wanita
P. Tabungan
Setiap anggota kelompok swadaya wanita harus memperhatika beriku ini:
1. Setiap anggota harus menyimpan atau menabung di Kelompok
Swadaya wanita, menyimpan pada saat pertemuan sudah ditentukan
2. Setia anggota digiatkan untuk menyimpan lebih banyak, diatas syarat
minimum
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3. Setiap anggota memperoleh keuntungan atas simpanannya, deviden
namnya, yang dibagikan pada setiap akhir siklus
4. Usaha agar anggota tidak mengambil tabungannya, ia akan rugi karena
devidennya berkurang dan pinjamannya tidak bisa bertambah
5. Jadwal menabung sama dengan jadwal pertemuan
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BAB V
HASIL PENELITIAN
A. Deskripsi hasil penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Kelompok Swadaya Wanita pada
tanggal 11 sampai 20 April 2018 dengan jumlah responden 10 orang ketua
kelompok yang di wawancara dengan beberapa pertanyaan. Untuk
mempermudah dalam menganalisis data maka peneliti mendeskripsikan data
sebagai berikut.
1. Karakteristik Anggota KSW
Karakteristik anggota KSW akan dilihat dari jenis usaha, jenis
kelamin, modal usaha. Untuk menentukan krakteristik anggota KSW
peneliti mengadakan wawancara tanya jawab dengan ketua kelompok,
yaitu Ibu Sri Sulastri, Ibu Ponigem, Ibu Tuti Herawati, Ibu Heti Mariani,
Ibu Peni Lestari, Ibu Sri Nurahmi, Ibu Muslimah, Ibu Sumardiati, Ibu
Watini, dan Ibu Yanti. Berdasarkan hasil wawancara

yang berkaitan

dengan karateristik anggota KSW, Ibu Sri Sulastri mengaku bahwa dirinya
saat ini mempunyai usaha laundry dengan modal usahanya sebesar
3.500.000 per bulan yang dulu tidak mempunyai pekerjaan secara tetap
karena dulu hanya bekerja sebagai pengurus ikan punya tetangga. Ibu
Ponigem mengaku kalau saat ini dia mempunyai usaha kelontong, kayu
bakar dan kambing dengan modal usaha per bulannya sekarang mencapai
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11.200.000 yang dulunya hanya bekerja sebagai pengaret rumput. Ibu Tuti
Hermawati mengatakan hal yang sama kalau dirinya kini memiliki usaha
kambing perah dengan modal per bulan 5.000.000 sebelumnya Ibu Tuti
hanya ibu rumah tangga. Walaupun sekarang Ibu Tuti tidak bekerja aktif.
Tapi, dia sudah memperkerjakan beberapa orang. Sementara Ibu Heti
Mariani mengatakan dirinya kini menjadi pengusaha bonsai bunga, pijit
dan catering kecil-kecilan dengan modal usaha per bulan 3.500.000
sebelumnya Ibu Heti hanya tukang pijit keliling. Ibu Peni Lestari mengaku
kalau dulu dirinya hanya ibu rumah tangga sekarang menjadi dua usaha
dengan adanya kredit dari KSW dirinya menambah usaha baru dengan
usaha ikan dengan modal usaha 2.000.000 per bulanya. Ibu Sri Nurahmi
mengaku kalau diri sebelumnya hanya penjual tempe ambil langsung jual
jadi modal tenga saja mbak karena setoran setalah tempenya laku habis
sekarang Ibu Sri Nurahmi menjadi pemasok tempe dan ayam dengan
modal usaha per bulan 4.000.000. Ibu Muslimah mengatakan sebelumnya
dirinya hanya usaha batako dengan suami sementara untuk usaha salak
sekarang setalah ikut KSW dan saat ini Ibu Muslimah sudah punya usaha
usaha salak sendiri dan usaha batako dengan modal usaha tiap bulannya
4.000.000 sampai 10.000.000 per bulan. Ibu Sumardiati mengaku kalau
selemunya dirinya hanya punya warung kecil dan modalnya habis untuk
keperluan sehari-hari sekarang Ibu Sumardiati punya usaha sebagai petani
salak, dua warung klontong, dan jamu dengan modal usaha per bulan
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sekarang 10.000.000 per bulan. Ibu Watini mengatakan sebelumnya
dirinya hanya jualan bubur yang modalnya dari orang tuanya sekarang
dirinya telah punya usaha sendiri yaitu dagang bakso, bubur, sama jajanan
pasar dengan modal usaha 4.000.00 perbulannya. Ibu Yanti mengatakan
dirnya dulu hanya tukang koran setelah menjadi anggota KSW sekarang
dirinya punya usaha koran dan kontrakan dengan modal usaha 5.000.000
per bulannya.
Berdasarkan keterangan yang peneliti uraikan di atas dari 10 orang
responden, yaitu krakteristik anggota KSW yang akan peneliti
kelompokkan dalam Tabel 5.1 di bawah ini.

Tabel 5.1
Karakteristik Anggota KSW
No
1

2

3

4

Nama

Keterangan

Ibu
Sri Usaha Laundry, jenis kelamin
Sulastri
perempuan, modal usaha per
bulan 3.500.000
Ibu
Usaha warung kelontong, kayu
Ponigem
bakar, dan kambing, jenis kelamin
perempuan,
modal
usaha
11.200.000 per bulan
Ibu
Tuti Usaha kambing peras, jenis
Herawati
kelamin perempuan, modal usaha
5.000.000 per bulan
Ibu
Heti Usaha bonsai tanaman hias, pijit
Mariani
sama ketring kecil-kecil, jenis
kelamin perempuan, modal usaha
3.500.000 per bulan

S
v

v

v

v

KS

TS
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5

6

7

8

9

10

Ibu
Peni Usaha laundry dan ikan, jenis
Lestari
kelamin perempuan, modal usaha
2.000.000 per bulan
Ibu
Sri Usaha tempe dan ayam, jenis
Nurahmi
kelamin perempuan, modal usaha
4.000.000 per bulan
Ibu
Usaha salak dan batako, jenis
Muslimah
kelamin perempuan, modal usaha
4.000.000-10.000.000 per bulan
Ibu
Usaha warung kelontong ada 2
Sumardiati ubit, jamu dan salak, jenis
kelamin perempuan, modal usaha
10.000.000 per bulan
Ibu Watini Usaha jualan bakso, bubur dan
jajanan pasar, jenis kelamin
perempuan,
modal
usaha
4.000.000 per bulan
Ibu Yanti
Usaha koran dan kontrakan, jenis
kelamin perempuan, modal usaha
5.000.000 per bulan

v

v

v

v

V

v

Tabel 5.2
Rekapitulasi Karakteristik Anggota KSW
Nomor Krakteristik

anggota frekuensi

Persentasi

KSW
1
2
3

Sesuai
Kurang sesuai
Tidak sesuai

10
0
0

100%
0%
0%

Berdasarkan Tabel 5.2 di atas dapat dilihat bahwa karakteristik
anggota sesuai. dari kesepuluh responden semua menjawab sesuai
sementara untuk menjawab kurang sesuai atau tidak sesuai tidak ada.
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2. Proses Keluarga Yang Mendapat Kredit
Proses penentuan keluarga yang layak mendapatkan kredit ini
tentunya berdasarkan ketentuan yang telah dibuat oleh KSW dengan
ketentuan yang harus diikuti atau syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh
anggota. Dalam hal ini Ibu Sri Sulastri menyebutkan beberapa syarat yang
harus dipenuhi sebelum menjadi anggota Kelompok Swadaya seperti
harus ada surat keterangan dari RT mengatakan bahwa termasuk keluarga
kurang mampu, foto copy KTP sama KK, ikut sosialisai 3 kali sebelum
masuk ksw, menabung di KSW minimal 20% dari kredit nantinya,
bersedia hadir saat pertemuan KSW, punya kegiatan usaha atau mau
berwirausaha, berpenghasilan kurang dari 3 juta perbulannya sama punya
kelompok tanggung renteng. Ibu Ponigem mengatakan hal yang sama, Ibu
Tuti Herawati juga mengatakan hal yang sama, ibu heti mariani juga
mengatakan hal yang sama, Ibu Peni Lestari juga mengatakan hal yang
sama, Ibu Sri Nurahmi juga mengatakan hal yang sama, ibu Muslimah
juga mengatakan hal yang sama, ibu sumardiati juag mengatakan hal yang
sama, Ibu Watini juga mengatakan hal yang sama, Ibu Yanti juga
mengatakan hal yang sama.
Berkaitan dengan penghasilan rumah tangga menjadi syarat atau
tidak untuk mendapatkan kredit, Ibu Sri Sulastri mengatakan iya
pendapatan rumah tangga menjadi salah satu syarat tapi masih ada syarat
lainnya juga berupa tabungan, punya usaha atau mau berwirausaha,
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bersedia jadi anggota KSW yang baik dan lainya seprti dia atas syaratnya.
Ibu Ponigem mengatakan kalau pengahsilan rumah tangga juga menjadi
syarat tapi bukan itu semata karena ada syarat yang lainnya juga berupa
tabungan, punya kegiatan usaha, ikut sosialisasi, jadi anggota dan lainlain. Ibu Tuti Herawati mengatakan bahwa pengahsilan rumah tangga
menjadi syarat walaupun ada syarat lainnya juga. Heti Mariani
mengatakan pengahsilan rumah tangga bukan yang menjadi syarat 100%
untuk masuk KSW karena ada syarat lainnya juga. Ibu Peni Lestarai
mengatakan pendapatan rumah tangga menjadi syarat. Semenatara ibu Sri
Nurahmi mengatakan pendapatan rumah tangga menjadi syarat tapi bukan
menjadi syarat yang paling utama dan pertama. Ibu Muslimah mengatakan
pendapatan rumah tangga menjadi syarat karena batas pengahsilan
maksimal anggota tidak lwbih dari 3 juta perbulannya. Ibu Sumardiati
mengatakan hal yang berbeda dia mengatakan penghasilan rumah tangga
tidak menjadi syarat yang penting punya tabungan minimal 50.000, foto
copy KK sama KTP, ada kelompok sama ikut sosialisai 3 kali yang
dilakukan oleh KSW sebulum menjadi anggota. Ibu Watini mengatakan
iya pendapatan rumah tangga menjadi syarat. Ibu Yanti iya pendapatan
rumah tangga menjadi syarat.
Bekaitan dengan masksimal pendapatan keluarga Ibu Sri Sulastri,
Ibu Ponigem, Ibu Tuti Herwati, Ibu Heti Mariati, Ibu Peni Lestari, Ibu Sri
Nurahmi, Ibu Muslimah, Ibu Watini, dan Ibu Yanti mengatakan
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penghasilan maksimal yang menjadi anggota sebesar 3 juta perbulannya,
berbeda dengan Ibu Sumardiati dia mengakan tidak ada penghasilan
maksimal maupun minimal dalam memperoleh kredit.
Berkaitan

dengan

proses

penentuan

keluarga

yang

layak

mendapakan kredit dari sepuluh responden yang peneliti wawancarai
terdiri dari Ibu Sri Sulastri, Ibu Ponigem, Ibu Tuti Herawati, Ibu Heti
Mariani, Ibu Peni Lestari, Ibu Sri Nurahmi, Ibu Muslimah, Ibu Sumardiati,
Ibu Watini dan Ibu Yanti mengatakan hal yang sama yaitu harus
mempunyai surat keterang kurang mampu dari RT setempat , mau
berwirausaha, dan menabung.
Berkaitan dengan anggota, apakah mereka mempunyai kredit
ditempat lain atau tidak dari ke sepuluh responden yang peneliti
wawancarai terdiri dari Ibu Sri Sulastri, Ibu Ponigem, Ibu Tuti Herawati,
Ibu Heti Mariani, Ibu Peni Lestari, Ibu Sri Nurahmi, Ibu Muslimah, Ibu
Sumardiati, Ibu Watini dan Ibu Yanti mereka mengatakan hal yang sama
bahwa mereka tidak memiliki kredit di tempat lain selain di kelompok
swadaya wanita.
Berdasarkan keterangan yang peneliti uraikan diatas dari 10 orang
responden, yaitu proses keluarga yang mendapat kredit yang akan peneliti
kelompokkan dalam Tabel 5.3 dibawah ini
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Tabel 5. 3
Proses Keluarga Yang Mendapat Kredit
No
Nama
Keterangan
1
Ibu
Sri Anggota KSW, punya tabungan di
Sulastri
KSW, tidak punya kredit di
tempat lain selain KSW, mau
menjadi seorang wirausaha, hadir
saat pertemuan KSW, wanita, dan
penghasilan dibawah 3.000.000
per bulan
2
Ibu
Anggota KSW, punya tabungan di
Ponigem
KSW, tidak punya kredit di
tempat lain selain KSW, punya
usaha, hadir saat pertemuan KSW,
wanita, dan penghasilan dibawah
3.000.000 per bulan
3
Ibu
Tuti Anggota KSW, punya tabungan di
Herawati
KSW, tidak punya kredit di
tempat lain selain KSW, mau
menjadi seorang wirausaha, hadir
saat pertemuan KSW, wanita, dan
penghasilan dibawah 3.000.000
per bulan
4
Ibu
Heti Anggota KSW, punya tabungan di
Mariani
KSW, tidak punya kredit di
tempat lain selain KSW, punya
usaha, hadir saat pertemuan KSW,
wanita, dan penghasilan dibawah
3.000.000 per bulan
5
Ibu
Peni Anggota KSW, punya tabungan di
Lestari
KSW, tidak punya kredit di
tempat lain selain KSW, mau
menjadi seorang wirausaha, hadir
saat pertemuan KSW, wanita, dan
penghasilan dibawah 3.000.000
per bulan
6
Ibu
Sri Anggota KSW, punya tabungan di
Nurahmi
KSW, tidak punya kredit di
tempat lain selain KSW, mau
menjadi seorang wirausaha, hadir
saat pertemuan KSW, wanita, dan

S
v

v

v

v

v

v

KS

TS
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7

Ibu
Muslimah

8

Ibu
Sumardiati

9

Ibu Watini

10

Ibu Yanti

penghasilan dibawah 3.000.000
per bulan
Anggota KSW, punya tabungan di
KSW, tidak punya kredit di
tempat lain selain KSW, punya
usaha, hadir saat pertemuan KSW,
wanita, dan penghasilan dibawah
3.000.000 per bulan
Anggota KSW, punya tabungan di
KSW, tidak punya kredit di
tempat lain selain KSW, punya
usaha, hadir saat pertemuan KSW,
wanita, dan penghasilan dibawah
3.000.000 per bulan
Anggota KSW, punya tabungan di
KSW, tidak punya kredit di
tempat lain selain KSW, punya
usaha, hadir saat pertemuan KSW,
wanita, dan penghasilan dibawah
3.000.000 per bulan
Anggota KSW, punya tabungan di
KSW, tidak punya kredit di
tempat lain selain KSW, punya
usaha, hadir saat pertemuan KSW,
wanita, dan penghasilan dibawah
3.000.000 per bulan

v

v

V

v

Tabel 5.4
Rekapilutasi Proses Keluarga Yang Mendapat Kredit
Nomor Proses keluarga
mendapat kredit
1
Sesuai
2
Kurang sesuai
3
Tidak sesuai

yang Jumlah Persentasi
10
0
0

100%
0%
0%

Berdasarkan Tabel 5.4 di atas dapat dilihat bahwa penentuan
keluarga yang mendapatan kredit sudah sesuai dengan buku panduan
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KSW. Dari kesepuluh responden semua menjawab sesuai sementara untuk
menjawab kurang sesuai atau tidak sesuai tidak ada.
3. Pemahaman Keluarga Tentang KSW
Setelah melakukan wawancara dengan anggota KSW Yogyakarta,
Ibu Sri Sulastri mengatahui yang di tahu tengtang KSW sebuah
kepercayaan, penyelamat kaum ekonomi lemah, pendayaan perempuan,
dan menamkan jiwa wirausaha. Ibu Ponigem berpendapat bahwa KSW
adalah penolong, pemberdayaan perempuan dan pembangkit jiwa wira
usaha. Ibu Tuti Herawati mengatakan yang dia ketahui tentang KSW
pemberdayaan perempuan, usaha simpan pinjam dalam bnetuk modal
usaha, dan penyalur minat untuk menjadi wirausaha. Ibu Heti Mariati
berpendapat sejauh yang dia ketahui tentang KSW adalah membantu
perekonomian ibu-ibu, menambah modal usaha, membantu pendapatan,
dan

memperlancar

praktik-praktik

wirausaha.

Ibu

Peni

Lestarai

mengatakan yang dia ketahui tentang KSW adalah pinjaman sebagai
tambahan modal usaha dan menambah pengetahuan anggota bahwa
wirausaha itu penting dan menjamin. Ibu Sri Nurahmi berpendapat sejauh
yang dia ketahui tentang KSW adalah sebagai kelompok ibu-ibu
solidaritas yang rasa persaudaranya tinggi dan membantu pengamabang
usaha atau berwirausaha. Ibu Muslimah mengatakan sajauh yang dia
ketahui tentang KSW adalah untuk membuka sebuah usaha dan membantu
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perekonomian rumah tangga. Ibu Sumardiati mengatakan sajauh yang dia
ketahui tentang KSW adalah untuk melancar perekonomian rumah tangga
dan menambah modal usaha. Ibu Watini mengatakan sejauh yang dia
ketahui tentang KSW adalah untuk membuka usaha atau mengembangkan
usaha dan menamkan jiwa wirausaha pada ibu-ibu. Ibu Yati mengatakan
sejauh yang dia ketahui tentang KSW adalah untuk mengembangkan
usaha atau membuka usaha dan peyelamat ekonomi rumah tangga.
Berkaitan dengan tujuan KSW dari kesepuluh responden yang
peneliti wawancarai terdiri dari Ibu Sri Sulastri, Ibu Ponigem, Ibu Tuti
Herawati, Ibu Heti Mariani, Ibu Peni Lestari, Ibu Sri Nurahmi, Ibu
Muslimah, Ibu Sumardiati, Ibu Watini dan Ibu Yanti mengatakan hal yang
sama bahwa mereka mengetahui tujuan utama dari KSW yaitu untuk
meningkatkan perekonomian ibu-ibu yang ekonominya lemah.
Berkaitan dengan pendapat mereka tentang KSW dari kesepuluh
responden yang peneliti wawancarai terdiri dari Ibu Sri Sulastri, Ibu
Ponigem, Ibu Tuti Herawati, Ibu Heti Mariani, Ibu Peni Lestari, Ibu Sri
Nurahmi, Ibu Muslimah, Ibu Sumardiati, Ibu Watini dan Ibu Yanti
mengatakan hal yang sama menurut mereka KSW adalah penolong,
penyelamat, perkumpulan simpan pinjam ibu-ibu yang punya usaha.
Berdasarkan keterangan yang peneliti uraikan diatas dari 10 orang
responden, yaitu pemahaman keluarga tentang KSW yang akan peneliti
kelompokkan dalam Tabel 5.5 di bawah ini.
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Tabel 5.5
Pemahaman Keluarga Tentang KSW
No
1

2

3

4

5

Nama

Keterangan

Ibu
Sri KSW adalah Sebuah kepercayaan,
Sulastri
penyelamat kaum ekonomi lemah,
pendayaan perempuan, menamkan
jiwa wirausaha, pinjaman untuk
modal,
untuk
meningkatkan
ekonomi ibu rumah tangga,
perkumpulan simpan pinjam ibuibu yang punya usaha
Ibu
Pemberdayaan perempuan dan
Ponigem
pembangkit jiwa wira usaha
penolong, pinjaman untuk modal,
untuk meningkatkan ekonomi ibu
rumah
tangga,
perkumpulan
simpan pinjam
ibu-ibu yang
punya usaha
Ibu
Tuti Pemberdayaan perempuan, usaha
Herawati
simpan pinjam dalam bnetuk
modal usaha, penyalur minat
untuk
menjadi
wirausaha,
pinjaman untuk modal, untuk
meningkatkan ekonomi ibu rumah
tangga, perkumpulan simpan
pinjam ibu-ibu yang punya usaha
Ibu
Heti Membantu perekonomian ibu-ibu,
Mariani
menambah
modal
usaha,
membantu
pendapatan,
memperlancar
praktik-praktik
wirausaha, pinjaman untuk modal,
untuk meningkatkan ekonomi ibu
rumah
tangga,
perkumpulan
simpan pinjam
ibu-ibu yang
punya usaha
Ibu
Peni Pinjaman
sebagai
tambahan
Lestari
modal
usaha,
menambah
pengetahuan
anggota
bahwa

S
V

V

V

V

V
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6

7

8

9

10

wirausaha itu penting dan
menjamin, pinjaman untuk modal,
untuk meningkatkan ekonomi ibu
rumah
tangga,
perkumpulan
simpan pinjam
ibu-ibu yang
punya usaha
Ibu
Sri Kelompok ibu-ibu solidaritas
Nurahmi
yang rasa persaudaranya tinggi,
membantu pengembangan usaha
atau berwirausaha, pinjaman
untuk modal, untuk meningkatkan
ekonomi ibu rumah tangga,
perkumpulan simpan pinjam ibuibu yang punya usaha
Ibu
untuk membuka sebuah usaha,
Muslimah
membantu perekonomian rumah
tangga, pinjaman untuk modal,
untuk meningkatkan ekonomi ibu
rumah
tangga,
perkumpulan
simpan pinjam
ibu-ibu yang
punya usaha
Ibu
melancar perekonomian rumah
Sumardiati tangga dan menambah modal
usaha, pinjaman untuk modal,
untuk meningkatkan ekonomi ibu
rumah
tangga,
perkumpulan
simpan pinjam
ibu-ibu yang
punya usaha
Ibu Watini untuk membuka usaha atau
mengembangkan
usaha
dan
menanamkan jiwa wirausaha pada
ibu-ibu, pinjaman untuk modal,
untuk meningkatkan ekonomi ibu
rumah
tangga,
perkumpulan
simpan pinjam
ibu-ibu yang
punya usaha
Ibu Yanti
untuk mengembangkan usaha atau
membuka usaha dan peyelamat
ekonomi rumah tangga, pinjaman
untuk modal, untuk meningkatkan
ekonomi ibu rumah tangga,
perkumpulan simpan pinjam ibu-

V

V

V

V

V
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ibu yang punya usaha

Tabel 5. 6
Rekapitulasi Pemahaman Keluarga Tentang KSW
Nomor
1
2
3

Pemahaman
tentang KSW
Sesuai
Kurang sesuai
Tidak sesuai

keluarga Jumlah
10
0
0

Persentasi
100%
0%
0%

Berdasarkan Tabel 5.6 di atas dapat dilihat bahwa pemahaman
keluarga tentang KSW sudah sesuai. Dari kesepuluh responden semua
menjawab sesuai sementara untuk menjawab kurang sesuai atau tidak
sesuai tidak ada.
4. Pendapatan Keluarga Penerima Kredit
Pendapatan keluarga yang mendapatkan kredit dari KSW seperti
yang Ibu Sri Sulastri katakan bahwa pendapatannya meningkat yang
dulunya tiga tahun sebelum ikut KSW pendapatan rumah tangganya hanya
300.000 sekaranng setah 9 tahun ikut KSW beliau merasa pendapatannya
meningkat menjadi 4500.000 bersihnya per bulan. Ibu Ponigem
mengatakan hal yang sama bahwa pendapatan rumah tangganya saat ini
meningkat jauh lebih baik dari dulunya hanya 400.000 per bulan bersihnya
sekarang beliau sudah bisa mempunyai penghasilan bersih 5.500.000 per
bulannya setelah selama 6 tahun ikut Kelompok Swadaya Wanita. Ibu Tuti
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Herawati juga mengatakan hal yang sama pula, Ibu Tuti Herawati merasa
kini pendapatan keluarganya meningkat yang dulunya hanya 500.000 per
bulan 3 tahun sebelum ikut KSW kini dirinya telah memiliki penghasilan
bersih per bulannya dengan mengantongi 2.500.000 per bulan. Ibu Heti
Mariani juga mengatakan bahwa setalah dirinya menjadi anggota KSW
selama 3 tahun pendapatan keluarganya meningkat yang dulunya hanya
450.000 per bulan saat ini menjadi 2.000.000 per bulan. Ibu Peni Lestari
mengatakan kalau pendapatan keluarganya 3 tahun sebelum ikut KSW
hanya 1 juta dan sekarang dirinya sudah memiliki penghasilan rumah
tangga yang lebih baik dengan meningkat menjadi 2.500.000 per bulan.
Ibu Sri Nurahmi juga mengatakan hal yang sama bahwa dia merasa saat
ini pendapatan keluarganya sangat meningkat yang awalnya 1.000.000
pun kalau dapat sekarang setalah 3 tahun menjadi anggota KSW
pendapatan keluaga Ibu Sri Nurahmi menjadi 2.700.000 per bulan
bersihnya. Ibu Muslimah juga mengatakan bahwa saat ini pendapatan
keluarganya meningkat dulunya pendapatan keluarga Ibu Muslimah hanya
sekitar 1.000.000-1.500.000 per bulan kini keluarganya bisa mempunyai
penghasilan 4.000.000-5.000.000 per bulan bersihnya. Ibu Sumardiati
mengatakan bahwa dirinya dulu mempunyai penghasilan per hari dari
25.000 sampai dengan 35.000 yang hanya cukup untuk makan sehari habis
sehari tapi setalah Ibu Sumardiati menjadi anggota KSW kini Ibu
Sumardiati sudah bisa memperoleh pundi-pundi uang dari usahanya setiap
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bulannya dengan penghasilan 10.000.000 per bulan. Ibu Watini
mengatakan bahwa dirinya dulu hanya mempunyai penghasilan 1.000.000
per bulan 3 tahun sebelum ikut KSW sekarang setelah menjadi anggota
KSW Ibu Watini merasa penghasilannya meningkat menjadi 2.000.0003.000.000 per bulan setalah mengkuti kredit usaha yang diberikan oleh
Kelompok Swadaya Wanita. Ibu Yanti mengatakan dirinya merasa KSW
mengubah hidupnya menjadi lebih baik yang awalnya keluarganya cuma
berpenghasilan 700.000 per bulannya, sekarang keluarga Ibu Yanti sudah
mempunyai penghasilan mencapai 5.000.000 juta per bulannya.
Berdasarkan keterangan yang peneliti uraikan diatas dari 10 orang
responden, yaitu pendapatan keluarga penerima kredit yang akan peneliti
kelompokkan dalam Tabel 5.7 di bawah ini.

Tabel 5. 7
Pendapatan Keluarga Penerima Kredit
Nomor Nama kelompok dan nama
responden
1
Pelamboyan 1, Ibu Sri Sulastri
2
Mawar Merah, Ibu Ponigem
3
ST Rahayu, Ibu Tuti Herawati
4
Lembang Sari, Ibu Heti Mariani
5
Sanggrahan, Ibu Peni Lestari
6
Cempaka Putih, Ibu Sri Nurahmi
7
KSW Maju, Ibu Muslimah
8

KSW Arwana, Ibu Sumardiati

Sebelum
ada KSW
300.000
400.000
500.000
450.000
1.000.000
1.000.000
1.000.0001.500.000
750.0001.000.000

Setelah
ada KSW
4.500.000
5.500.000
2.500.000
2.000.000
2.500.000
2.700.000
4.000.0005.000.000
10.000.000
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9
10

Lerek Bingah, Ibu Watini
Sekar Arum, Ibu Yanti

1.500.000
700.000

3.000.000
5.000.000

Tabel 5.8
Rekapitulasi Pendapatan Keluarga Penerima Kredit

Nomor Pendapatan
keluarga
penerima kredit
1
Meningkat
2
Kurang meningkat
3
Tidak meningkat

Jumlah Persentasi
10
0
0

100%
0%
0%

Berdasarkan Tabel 5.8 di atas dapat dilihat bahwa pendapatan
keluarga yang menirima kredit dari KSW sangat meningkat. Dari
kesepuluh responden semua menjawab pendapatan rumah tangga semua
meningkat sementara untuk menjawab kurang tidak meningkat tidak ada.
5. Peningkatan Jumlah Usaha
Berkaitan dengan peningkat jumlah usaha setelah adanya KSW
seperti yang dikatakan oleh Ibu Sri Sulastri bahwa dirinya dulu tidak
mempunyai usaha seperti saat ini adapun usaha yang saat ini Ibu Sri
Sulastri tekuni adalah usaha jasa berupa laundry, setalah ada KSW
menurut Ibu Sri Sulatri adanya peningkatan jumlah usaha yang semula
kelompoknya tidak memiliki usaha kini kelompok Ibu Sri Sulastri
mempunyai usaha sebanyak 6 unit. Ibu Ponigem mengatakan dulu dirinya
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dan anggota kelompoknya hanya tukang cari rumput, kini dirinya dan
anggotanya sudah memiliki sebanyak 15 unit usaha adapun usaha yang
saat ini Ibu Ponigem tekuni adalah usaha warung kelontong, kayu bakar
dan kambing. Ibu Tuti Herawati mengatakan sebelum menjadi anggota
KSW Ibu Tuti dan anggota kelompoknya belum mempunyai usaha.
Sekarang Ibu Tuti dan anggota kelompoknya sudah mempunyai 6 unit
usaha masing-masing satu orang punya satu usaha. Usaha yang saat ini
Ibu Tuti Herawati sedang ditekuni adalah usaha kambing perah. Ibu Heti
Mariani mengatakan bahwa ada peningkatan usaha yang semula anggota
kelompoknya hanya mempunyai dua unit usaha, saat ini anggotanya dan
Ibu Heti mempunyai 13 unit usaha yang mereka tekuni. adapun yang saat
ini Ibu Heti Mariani tekuni adalah usaha bosai tanaman hias, catering
kecil-kecilan, dan pijit. Ibu Peni Lestari mengatakan bahwa dirinya dan
kelompok dulu hanya menjadi ibu rumah tangga, adapun usaha yang Ibu
Peni Lestari sedang tekuni saat ini ada usaha jasa laundry dan ikan. Ibu
Peni Lestari mengatakan kalau terjadi peningkatan jumlah unit usaha yang
semula hanya seorang ibu rumah tangga sekarang di kelompok beliau ada
9 unit usaha. Ibu Sri Nurahmi mengatakan dirinya secara pribadi belum
mempunyai usaha sebelum ikut KSW karena dirinya dulu hanya penjual
biasa, belum buat tempe sendiri seperti saat ini, Ibu Sri Nurahmi
mengatakan setalah ada KSW terjadinya peningkatan usaha pada dirinya
dan kelompoknya adapun usaha yang dirinya dan kelompoknya tekuni
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saat ini sebanyak 10 unit usaha. Sedangkan Ibu Sri Nurahmi sendiri saat
ini menekuni dua unit usaha yaitu usaha ayam sama tempe. Ibu Muslimah
mengatakan bahwa dirinya dulu mempunyai usaha berupa usaha batako
sekarang setalah menjadi anggota KSW Ibu Muslimah mempunyai dua
unit usaha yaitu salak dan batako, Ibu Muslimah mengatakan dulu
sebelum ada KSW ada tiga unit usaha dari anggota kelompoknya
kemudian setelah ada KSW meningkat menjadi 9 unit usaha dari anggota
kelompoknya. Ibu Sumardiati mengatakan dulu dirinya mempunyai satu
unit usaha dan saat ini Ibu Sumardiati mempunyai empat unit usaha yaitu
2 unit usaha kelontong, salak dan jamu. Anggotanya dulu belum
mempunyai usaha dan saat ini masing-masing dari mereka sudah
mempunyai dua unit usaha. Jadi, dari kelompok Ibu Sumardiati
mempunyai 14 unit usaha yang sedang ditekuni. Ibu Watini mengatakan
dirinya dulu hanya penjual bubur yang modalnya masih dari kedua orang
tuanya belum mempunyai unit usaha sendiri dan dirinya kini sudah punya
usaha dagang bakso, bubur dan jajanan pasar. ada sembilan unit usaha
yang saat ini kelompoknya dan dia tekuni setelah menjadi anggota KSW.
Ibu Yanti mengatakan dirinya dan kelompok belum mempunyai usaha
dulunya, saat ini Ibu Yanti sendiri mempunyai 2 unit usaha yaitu usaha
koran dan kontrakan. Ibu Yanti juga mengatakan saat ini ada 12 unit yang
anggotanya dan dirinya tekuni.
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Berdasarkan keterangan yang peneliti uraikan diatas dari 10 orang
responden, yaitu peningkatan jumlah usaha yang akan peneliti
kelompokkan dalam Tabel 5.9 di bawah ini.
Tabel 5. 9
Peningkatan Jumlah Usaha
Nomor Nama kelompok dan nama
responden
1
Pelamboyan 1, Ibu Sri Sulastri
2
Mawar Merah, Ibu Ponigem
3
ST Rahayu, Ibu Tuti Herawati
4
Lembang Sari, Ibu Heti Mariani
5
Sanggrahan, Ibu Peni Lestari
6
Cempaka Putih, Ibu Sri Nurahmi
7
KSW Maju, Ibu Muslimah
8
KSW Arwana, Ibu Sumardiati
9
Lerek Bingah, Ibu Watini
10
Sekar Arum, Ibu Yanti

Sebelum
ada KSW
0
0
0
2 unit
0
0
3 unit
1 unit
0
0

Setelah
ada KSW
6 unit
15 unit
6 unit
13 unit
9 unit
10 unit
9 unit
14 unit
9 unit
12 unit

Tabel 5.10
Rekapituasi Peningkatan Jumlah Usaha
Nomor
1
2
3

Jumlah unit usaha
Meningkat
Kurang meningkat
Tidak meningkat

Jumlah
10
0
0

Persentasi
100%
0%
0%

Berdasarkan Tabel 5.10 di atas dapat dilihat bahwa peningkatan jumlah
usaha anggota yang menirima kredit dari KSW sangat meningkat. Dari
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kesepuluh responden semua menjawab jumlah usahanya mingkat,
sementara untuk menjawab kurang tidak meningkat tidak ada.
6. Lapangan Pekerjaan Penerima Kredit
Lapangan pekerjaan penerima kredit menurut Ibu Sri Sulastri KSW
memberikan lapangan pekerjaan dulu Ibu Sri Sulastri adalah pengurus
ikan dan suaminya adalah seorang buruh proyek dan saat ini dirinya dan
suami sudah membuka usaha jasa laundry dan tidak berkerja ikut orang
lagi. Ibu Sri Sulastri mengatakan bahwa ada penyerapan tenaga kerja
dalam rumah tangganya. Ibu Ponigem mengatakan kalau KSW
memberikan lapangan pekerjaan baru bagi Ibu Ponigem dan anggota
kelompoknya dulu dirinya dan anggotanya hanya seorang pungaret
rumput dan sekarang Ibu Ponigem sudah mempunyai tiga unit usaha.
Usaha yang saat ini Ibu Pnigem tekuni menyerap 7 orang tenaga kerja.
Jika dihitung secara keseluruhan tenaga kerja yang terserap di kelompok
saya ada sekitar 25 orang. Ibu Tuti Herawati mengatakan bahwa KSW ini
memberikan lapangan pekerjaan baru bagi saya dan suami dulu dirinya
hanya ibu rumah tangga dan saat ini dirinya sudah punya 1 unit usaha.
Ada enam orang yang terserap menjadi tenaga kerja dengan adanya KSW.
Ibu Heti Mariani mengatakan kalau KSW memberikan lapangan pekerjaan
baru, dulu ibu Heti hanya tukang pijit kini usahanya sudah meningkat
dengan adanya penambahan modal usahanya meningkat menjadi pijit,
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bonsai bunga, dan catering kecil-kecilan. Ibu Peni Lestari mengatakan
bahwa KSW memberikan lapangan pekerjaan, dengan adanya kredit untuk
modal usaha ini yang dulu dirinya hanya ibu rumah tangga sekarang Ibu
Peni sudah menjadi wirausaha dengan membuka usaha berupa usaha jasa
luandry. Ibu Sri Nurahmi mengatakan bahwa KSW memberikan lapangan
pekerjaan karena dulu beliau hanya penjual tempe yang hanya ambil dan
jual lagi sekarang Ibu Sri Nurahmi sudah punya usaha buat tempe sendiri
dan usah ayam, Ibu Sri Nurahmi sanggat berterima kasih dengan adanya
KSW ini. Ada 5 orang yang terserap menjadi tenaga kerja setelah adanya
KSW menurut Ibu Sri. Menurut Ibu Muslimah KSW memberikan
lapangan pekerjaan dulu Ibu Muslimah dan suami hanya punya usaha
batako dan sekerang dirinya dan suami mempunyai usaha salak juga dan
memperkerjakan

dua orang karyawan. Menurut ibu muslimah untuk

penyerapan tenaga kerja dalam kelompoknya ada sembilan orang
jumlahnya. Ibu Sumardiati mengatakan bahwa KSW memberikan
lapangan pekerja dimana dulu Ibu Sumardiati hanya mempunyai usaha
warung kecil dan saat ini dia sudah mempunyai empat jenis usaha dan
mampu menyerap 6 orang tenaga kerja. Untuk kelompok beliau
mengatakan ada 15 orang yang terserap tenaga kerja. Ibu Watini
mengatakan bahwa dirinya dulu hanya berjualan tanpa modal karena dulu
Ibu Watini hanya dikasih berupa beras dan bahan lainnya untuk diolah
jadi bubur yang dijaga. Suaminya hanya seorang buruh yang saat ini
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mereka berdua sudah mempunyai usaha sendiri dengan berdagang bakso,
bubur dan jajanan pasar. Ibu Watini mengatakan ada 12 orang yang
terserap menjadi tenaga kerja oleh kelompoknya. Ibu Yanti mengatakan
KSW menyerap tenaga kerja karena Ibu Yanti dulu hanya tukang jual
koran keliling dan saat ini Ibu Yanti telah menjadi pengusaha koran dan
usaha kontrakan. Ibu Yanti mengatakan ada tujuh orang yang terserap
menjadi tenaga kerja melalui kelompoknya.
Berdasarkan keterangan yang peneliti uraikan di atas dari 10 orang
responden, yaitu lapangan pekerjaan yang akan peneliti kelompokkan
dalam Tabel 5.11 di bawah ini.

Tabel 5.11
Lapangan pekerjaan
Nomor Nama kelompok dan nama
responden
1
Pelamboyan 1, Ibu Sri Sulastri
2
Mawar Merah, Ibu Ponigem

3

4

Sebelum ada
KSW
Buruh
Ngaret rumput

Setelah
ada KSW
Laundry
Warung
kelontong,
kayu
bakar,
kambing
ST Rahayu, Ibu Tuti Herawati Ibu
rumah Usaha
tangga
kambing
perah
Lembang Sari, Ibu Heti Pijit keliling
Usaha
Mariani
bonsai
tanaman
hias, pijit,
catering
kecil-
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5

Sanggrahan, Ibu Peni Lestari

6

Cempaka
Nurahmi

7

KSW Maju, Ibu Muslimah

Penjual batako

8

KSW Arwana, Ibu Sumardiati

Warung
kelontong

9

Lerek Bingah, Ibu Watini

Penjual bubur
dan buruh

10

Sekar Arum, Ibu Yanti

Antar koran
keliling

Putih,

Ibu

Ibu
rumah
tangga
Sri Penjual tempe

kecilan
Laundry
dan ikan
Usaha
tempe dan
ayam
Pengusaha
batako dan
salak
2 warung
kelontong,
salak dan
jamu
Bubur
keliling,
bakso
keliling,
jajanan
pasar
Usaha
koran dan
kontrkan

Tabel 5.12
Rekapitulasi Lapangan pekerjaan
Nomor
1
2
3

Penyerapan tenaga kerja
Meningkat
Kurang meningkat
Tidak meningkat

Jumlah
10
0
0

Persentasi
100%
0%
0%

Berdasarkan Tabel 5.12 di atas dapat dilihat bahwa penyerpan
tenaga kerja anggota yang menirima kredit dari KSW sangat meningkat.
Dari kesepuluh responden semua menjawab bahwa penyerapan tenaga
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kerja pada kelompoknya sangat mingkat, sementara untuk menjawab
kurang atau tidak meningkat tidak ada.
7. Perkembang Modal Usaha
Perkembang modal usaha berdasarkan hasil wawancara yang peneliti
dapat adalah seperti berikut ini. Menurut pengakuan Ibu Sri Sulastri
sebelum menjadi anggota KSW Ibu Sri Sulastri tidak mempunyai modal
usaha kemudian setelah menjadi anggota KSW Ibu Sri Sulatri mempunyai
pinjaman modal usaha pertama kali sebesar 500.000 sampai saat ini Ibu
Sri Sulastri mempunyai kredit usaha sebesar 3.500.000 dan Ibu Sri
Sulastri saat ini setiap bulan sudah mempunyai modal usaha 5.000.000 per
bulannya. Ibu Sri Sulastri juga mengaaku tidak pernah menggunakan
modal usaha yang diberikan KSW untuk kegunaan lain selain usaha.
Menurut pengakuan Ibu Ponigem sebelum menjadi anggota KSW Ibu
Ponigem tidak mempunyai modal usaha kemudian setelah menjadi
anggota KSW Ibu Ponigem mempunyai pinjaman modal usaha pertama
kali sebesar 500.000 sampai saat ini Ibu Ponigem mempunyai kredit usaha
sebesar 3.500.000 dan Ibu Ponigem saat ini setiap bulan sudah
mempunyai modal usaha 11.200.000 per bulannya. Ibu Ponigem juga
mengaaku tidak pernah menggunakan modal usaha yang diberikan KSW
untuk kegunaan lain selain usaha. Menurut pengakuan Ibu Tuti Herawati
sebelum menjadi anggota KSW Ibu Tuti Herawati tidak mempunyai
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modal usaha kemudian setelah menjadi anggota KSW Ibu Tuti Herawati
mempunyai pinjaman modal usaha pertama kali sebesar 1.000.000 untuk
tambah modal sampai saat ini Ibu Tuti Herawati mempunyai kredit usaha
sebesar 3.000.000 dan Ibu Tuti Herawati saat ini setiap bulan sudah
mempunyai modal usaha 5.000.000 per bulannya. Ibu Tuti Herawati juga
mengaku tidak pernah menggunakan modal usaha yang diberikan KSW
untuk kegunaan lain selain usaha. Menurut pengakuan Ibu Heti Mariani
sebelum menjadi anggota KSW Ibu Heti Mariani mempunyai modal usaha
sebesar 200.000 kemudian setelah menjadi anggota KSW Ibu Heti
Mariani mempunyai pinjaman modal usaha pertama kali sebesar 500.000
sampai saat ini Ibu Heti Mariani mempunyai kredit usaha sebesar
1.000.000 dan Ibu Heti Mariani saat ini setiap bulan sudah mempunyai
modal usaha 3.500.000 per bulannya. Ibu Heti Mariani juga mengaku
tidak pernah menggunakan modal usaha yang diberikan KSW untuk
kegunaan lain selain untuk usaha. Menurut pengakuan Ibu Peni Lestari
sebelum menjadi anggota KSW Ibu Peni Lestari tidak mempunyai modal
usaha kemudian setelah menjadi anggota KSW Ibu Peni Lestari
mempunyai pinjaman modal usaha pertama kali sebesar 500.000 sampai
saat ini Ibu Peni Lestari mempunyai kredit usaha sebesar 1.000.000 dan
Ibu Peni Lestari saat ini setiap bulan sudah mempunyai modal usaha
2.000.000 per bulannya. Ibu Peni Lestari juga mengaku tidak pernah
menggunakan modal usaha yang diberikan KSW untuk kegunaan lain

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
84

selain untuk usaha. Menurut pengakuan Ibu Sri Nurahmi sebelum menjadi
anggota KSW Ibu Sri Nurahmi mempunyai modal usaha kemudian setelah
menjadi anggota KSW Ibu Sri Nurahmi mempunyai pinjaman modal
usaha pertama kali sebesar 500.000 sampai saat ini Ibu Sri Nurahmi
mempunyai kredit usaha sebesar 1.000.000 dan Ibu Sri Nurahmi saat ini
setiap bulan sudah mempunyai modal usaha 4.000.000 per bulannya. Ibu
Sri Nurahmi juga mengaku tidak pernah menggunakan modal usaha yang
diberikan KSW untuk kegunaan lain selain untuk usaha. Menurut
pengakuan Ibu Muslimah sebelum menjadi anggota KSW Ibu Muslimah
mempunyai modal usaha sebesar 1.000.000 kemudian setelah menjadi
anggota KSW Ibu Muslimah mempunyai pinjaman modal usaha pertama
kali sebesar 500.000 sampai saat ini Ibu Muslimah mempunyai kredit
usaha sebesar 3.500.000 dan Ibu Muslimah saat ini setiap bulan sudah
mempunyai modal usaha 4.000.000- 10.000.000 per bulannya. Ibu
Muslimah juga mengaku tidak pernah menggunakan modal usaha yang
diberikan KSW untuk kegunaan lain selain untuk usaha. Menurut
pengakuan Ibu Sumardiati sebelum menjadi anggota KSW Ibu Sumardiati
mempunyai modal sebesar 1.000.000 modal dari kredit bank “Plecit”, tapi
modal tersebut tidak berkembang karena habis untuk kebutuhan seharihari kemudian setelah menjadi anggota KSW Ibu Sumardiati mempunyai
pinjaman modal usaha pertama kali sebesar 500.000 sampai saat ini Ibu
Sumardiati mempunyai kredit usaha sebesar 5.000.000 dan Ibu Sumardiati
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saat ini setiap bulan sudah mempunyai modal usaha 10.000.000 per
bulannya. Ibu Sumardiati juga mengaku tidak pernah menggunakan modal
usaha yang diberikan KSW untuk kegunaan lain selain untuk usaha.
Menurut pengakuan Ibu Watini sebelum menjadi anggota KSW Ibu
Watini tidak mempunyai modal usaha kemudian setelah menjadi anggota
KSW Ibu Watini mempunyai pinjaman modal usaha pertama kali sebesar
500.000 sampai saat ini Ibu Watini mempunyai kredit usaha sebesar
3.500.000 dan Ibu Watini saat ini setiap bulan sudah mempunyai modal
usaha 4.000.000 per bulannya. Ibu Watini juga mengaku tidak pernah
menggunakan modal usaha yang diberikan KSW untuk kegunaan lain
selain untuk usaha. Menurut pengakuan Ibu Yanti sebelum menjadi
anggota KSW Ibu Yanti tidak mempunyai modal usaha kemudian setelah
menjadi anggota KSW Ibu Yanti mempunyai pinjaman modal usaha
pertama kali sebesar 500.000 sampai saat ini Ibu Yanti mempunyai kredit
usaha sebesar 2.000.000 dan Ibu Yanti saat ini setiap bulan sudah
mempunyai modal usaha 5.000.000 per bulannya. Ibu Yanti juga mengaku
tidak pernah menggunakan modal usaha yang diberikan KSW untuk
kegunaan lain selain untuk usaha.
Berdasarkan keterangan yang peneliti uraikan diatas dari 10 orang
responden, yaitu perkembangan modal usaha yang akan peneliti
kelompokkan dalam Tabel 5.13 di bawah ini.
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Tabel 5.13
Perkembangan Modal Usaha
Nomor Nama kelompok dan nama
responden
1
Pelamboyan 1, Ibu Sri Sulastri
2
Mawar Merah, Ibu Ponigem
3
ST Rahayu, Ibu Tuti Herawati
4
Lembang Sari, Ibu Heti Mariani
5
Sanggrahan, Ibu Peni Lestari
6
Cempaka Putih, Ibu Sri Nurahmi
7
KSW Maju, Ibu Muslimah
8
9
10

KSW Arwana, Ibu Sumardiati
Lerek Bingah, Ibu Watini
Sekar Arum, Ibu Yanti

Sebelum
ada KSW
0
0
0
200.000
0
0
1.000.000
1.000.000
0
0

Setelah
ada KSW
3.500.000
11.200.000
5.000.000
3.500.000
2.000.000
4.000.000
4.000.00010.000.000
10.000.000
4.000.000
5.000.000

Tabel 5.14
Rekapitulasi Perkembangan Modal Usaha
Nomor Perkembangan
modal Jumlah
usaha
1
Meningkat
10
2
Kurang meningkat
0
3
Tidak meningkat
0

Persentasi
100%
0%
0%

Berdasarkan Tabel 5.14 di atas dapat dilihat bahwa perkembangan modal
usaha anggota yang menirima kredit dari KSW sangat meningkat. Dari
kesepuluh responden semua menjawab modal usahanya mingkat, sementara
untuk menjawab kurang atau tidak meningkat tidak ada.
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B. Pembahasan
Penentuan karakteristik anggota KSW dapat dilihat dari jenis usaha yang
ditekuni anggota, modal usaha dan jenis kelamin. Dari hasil analisis data di
ketahui bahwa karateristik anggota KSW sudah sesuai, dilihat dari jenis usaha
yang beragam, semua anggota berjenis kelamin perempuan dan modal usaha
yang beragam. Berbagai karateristik tersebut ditentukan untuk mengetahui
apakah keluarga yang mendapatkan kredit usaha sudah sesuai atau belum
dengan karateristik yang telah ditentukan oleh KSW.
Secara umum keluarga yang layak mendapatkan kredit adalah keluarga
ekonominya lemah. Adapun ketentuan yang harus dipenuhi berdasarkan buku
panduan KSW ialah anggota KSW, memiliki tabungan di KSW, tidak sedang
memiliki kredit di tempat lain, punya kegiatan usaha atau mau berwirausaha,
bersedia hadir dalam pertemuan KSW, wanita, memiliki penghasilan di bawah
3.000.000 per bulan dan anggota tanggung rentang. Penentuan keluarga yang
mendapatkan kredit harus sesuai dengan yang sudah ditentukan KSW supaya
lebih efektif untuk membantu ekonomi keluarga, sehingga tidak terjadi
penyimpang dari tujuan utama yaitu membantu memberikan pinjaman modal
usaha kepada keluarga ekonomi lemah. Dari analisis data sudah sesuai dengan
panduan KSW.
Berdasarkan keterangan dari responden sebelum menjadi anggota KSW
calon anggota diberi sosialisasi sebanyak 3 kali pertemuan untuk memberikan
pemahaman tentang KSW. Pemahaman keluarga tentang KSW sangatlah

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
88

penting untuk memudahkan dalam proses berjalannya kredit usaha, supaya
tidak terjadi kesalahan pahaman antara anggota dan pengurus. Dari hasil
analisis data, peneliti menyatakan pemahaman keluarga tentang KSW sudah
sesuai dengan panduan KSW, dimana anggota mengetahui bahwa KSW
adalah perkumpulan simpan-pinjam yang terdiri dari ibu-ibu rumah tangga.
Mereka juga mengetahui yang menjadi tujuan utama KSW yaitu untuk
meningkatkan ekonomi rumah tangga, serta mengetahui bahwa KSW
membantu merangsang kesadaran untuk berwirausaha, membantu keluarga
dalam mengembangkan kegiatan usaha dan produk keluarga.
Pendapatan rumah tangga harus meningkat setiap tahunnya untuk
perkembangan dan peningkatkan kulaitas hidup sesorang. Meningkatkan
pendapatan rumah tangga merupakan suatu program yang saat ini gencar
disosialisasi oleh pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan, salah satu
contohnya program PNPM Mandiri. Dalam meningkat pendapatan rumah
tangga KSW menyediakan kredit untuk keluarga yang ekonominya lemah.
Dari hasil wawancara dan analisis data 10 orang responden menyatakan
bahwa pendapatan rumah tangga sebelum menjadi anggota KSW lebih kecil
jika dibandingkan setelah menjadi anggota KSW. Berdasarkan hasil penelitian
di lapangan adanya keterkaitan antara peningkatan pendapatan rumah tangga
dengan ada KSW seperti yang tergambar dalam Tabel 5.7. Peningkatan
pendapatan keluarga penerima kredit berbeda-beda karena modal yang
mereka punya berbeda-beda dan jenis usaha yang mereka tekuni berbeda-
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beda. Peneliti membandingkan besarnya pendapatan sebelum dan sesudah
menjadi anggota KSW terjadi peningkatan secara 100% seperti yang
tergambar pada Tabel 5.8.
Peningkatan jumlah usaha merupakan suatau perubahan yang sangat baik.
Meningkatnya jumlah usaha setiap anggota, menunjukkan bahwa usaha yang
mereka kembangan tepat pada sasaran pasar. Dari hasil wawancara dan
analisis data 10 orang responden menyatakan bahwa jumlah unit usaha yang
mereka jalani sebelum dan sesudah menjadi anggota KSW sangat berbeda.
Setelah menjadi anggota KSW reponden mengatakan kalau unit usaha
meningkat dari sebelum menjadi anggota KSW seperti yang terdapat pada
Tabel 5.9. Peningkat jumlah usaha berbeda-beda setiap anggota karena usaha
dari setiap anggota yang berdeba-beda. Peneliti membandingkan jumlah unit
usaha sebelum dan sesudah menjadi anggota KSW terjadi peningkatan secara
100% seperti pada Tabel 5.10.
Badan Pusat Statistik (BPS) merilis tingkat pengangguran Indonesia pada
Februari 2018 sebesar 5,13%. Angka ini jauh lebih baik jika dibandingkan
Februari 2017 yang mencapai 5,33%. Meningkatnya jumlah tenaga kerja bisa
dilihat dari menurunnya jumlah pengangguran di negara kita. Menurunnya
angkat pengangguran tentunya disebabkan oleh terjadi penyerapan tenaga
kerja yang baik. Penyerapan tenaga kerja terjadi karena ada lapangan
pekerjaan atau peluang untuk berwirausaha. Dari hasil wawancara dan analisis
data sepuluh orang responden mengatakan terjadi penyerapan tenaga kerja
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dari sebelum dan sesudah menjadi anggota KSW. Responden juga
mengatakan ada perubahan dari jenis pekerjaan seperti yang responden tekuni
saat ini dapat dilihat pada Tabel 5.11. Semua responden mangatakan jika saat
ini sudah mempunyai pekerjaan yang layak dan menjamin untuk masa
depannya. Semua responden merupakan seorang wirausaha karena setiap
orang yang menjadi anggota KSW harus mau menjadi wirausaha dengan
mendirikan usaha dari modal usaha yang diberikan melalui kredit modal
usaha. Peneliti membandingkan antara pekerjaan sebelum dan sesudah
menjadi anggota KSW dan penyerapan tenaga kerja sebelum dan sesudah
menjadi anggota KSW terjadi peningkatan secara 100% seperti pada Tabel
5.12.
Meningkatnya modal usaha menunjukan penggunaan yang tepat dan
kesungguhan setiap anggota dalam mengelola modalnya. Dari hasil
wawancara dan analisis data responden orang menyatakan bahwa terjadi
peningkatan modal dari sebelum dan sesudah menjadi anggota KSW dapat
dilihat seperti pada Tabel 5.13. Perkembangan modal usaha setiap anggota
berbeda karena usahanya berbeda-beda dan kebutuhan yang berbeda. Peneliti
membandingkan modal usaha sebelum dan sesudah menjadi anggota KSW
terjadi peningkatan secara 100% seperti pada Tabel 5.14.
Berdasarkan hasil penelitian Usaha Kelompok Swadaya Wanita sudah
efektif khususnya bagi anggota KSW. Dilihat dari karateristik anggota,
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peningkatan pendapatan, peningkatan jumlah usaha, penyerapan tenaga kerja,
dan peningkatan modal usaha.
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BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan
Setelah melakukan penelitian dan analisis data, maka dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut:
1. Karateristik anggota KSW sudah sesuai dengan harapan dilihat dari jenis
usaha yang beragam, semua anggota berjenis kelamin perempuan dan
modal usaha yang beragam.
2. Pendapatan keluarga penerima kredit sesudah menjadi anggota KSW
mengalami peningkatan seperti tampak pada Tabel 5.7.
3. Jumlah usaha penerima kredit setelah menjadi anggota KSW mengalami
peningkatan seperti tempak pada Tabel 5.9 dan 5.10.
4. Lapangan pekerjaan penerima kredit setelah menjadi anggota KSW
mengalami perubahan jenis pekerjaan menjadi lebih baik seperti tempak
pada Tabel 5.11.
5. Perkembangan modal usaha anggota sesudah menjadi anggota KSW
mengalami peningkatan seperti dapat dilihat seperti tampak pada Tabel
5.13.
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B. Keterbatasan
Penulis menyadari bahwa dalam melakukan penelitian dan penyajian
hasil penelitian memiliki keterbatasan. Mengingat penelitian ini menggunakan
wawancara, maka penulis menyadari bahwa penulis tidak mempunyai banyak
waktu untuk mewawancarai secara keseluruhan anggota.

C. Saran
Berdasarkan hasil penelitian ini penulis memberikan beberapa saran
sebagai berikut:
1. Bagi Pengurus KSW
Menyadari akan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan karena tugas
dan tanggung jawab menuntut seorang tenaga KSW bekerja dengan
profesional, tetap semangat, saling percaya, tolong menolong, mengikuti
perkembangan YSBS, dan tetap menjadi yang terbaik.
2. Bagi Anggota KSW
Tetap mengutamakan rasa persaudaraan yang tinggi, tetap menjalankan
usaha dengan baik, tetap meminta bimbingan dari pihak pengurus
lapangan, tetap mengikut berbagai kegiatan yang diselangarakan KSW
dan tetap mengikuti pelatihan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PUSTAKA
Tunggal A.W. 1993. Manajemen Suatu Pengantar (ed. Pertama). Jakarta: Rineka
Cipta Jaya.
Sarwoto. 2015. Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen. Jakarta: Ghalia indonesia.
Sondang P.S. 1991. Oraganisasi Kepemimpinan dan Perilaku adminstrasi. Jakarta :
Gunung Agung.
Hani. T.H. 1991. Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. Cetakan
pertama. Yogyakarta: Liberti.
Steers R.M. 1998. Efektivitas Organisasi. Jakarta: Erlangga.
Suyatno T. et al. 2007. Dasar-Dasar Perekeriditan (ed. Empat.). Jakarta: Gramedia.
Sitio A. dan Tamba H. 2001. Koperasi Teori dan Praktik. Jakarta: Erlangga
Widiyanti N. dan Sunindhia. 2003. Koperasi dan Perekonomian Indonesia. Jakarta:
RCBA
Hendrojogi. 1997. Koperasi: azas-azas, teori dan praktek. Jakarta: RajaGrafindo
Perasada.
Sulistiyani. 2004. Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan. Yogyakarta: Gaya
Media

94

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
95

Harahap R. 2015. http://harahap-reza.blogspot.co.id/2015/12/makalah pemberdayaan
masyarakat-paper-gender-pemberdayaan-perempuan.html ( 20 Mei 2018)
Suwandi I. 1982. Koperasi: organisasi ekonomi yang berwatak sosial. Jakarta:
Bhrantara Karya Aksara.
Baswir R. 1997. Koperasi Indonesia. Yogyakarta: BPFE.
Tohar M. 2000. Pemodalan dan Perkreditan Koperasi. Yogyakarta: Kanisius.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
96

LAMPIRAN
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Pedoman Wawancara
Kelompok Swadaya Wanita

1. Data pribadi
Nama

:…………..

Alamat

:………….

Nama Kelompok

:………….

Jenis Usaha

:………….

Jenis Kelamin

:…………..

Modal Usaha

:……………

2. Apa saja yang menjadi syarat untuk mendapatkan kredit dari Kelompok
Swadaya Wanita?
3. Apakah penghasilan rumah tangga menjadi syarat untuk mendapatkan
kredit?
4. Berapa besar maksimal penghasilan keluarga per bulan yang layak
mendapatkan kredit?
5.

Bagaimana proses penentuan keluarga yang layak mendapat kredit dari
Kelompok Swadaya Wanita?

6. Apakah bapak/ibu mempunyai kredit di tempat lain selain di kelompok
swadaya wanita
7. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang Kelompok Swadaya Wanita?
8. Apa saja kegunaan dana yang diberikan oleh Kelompok Swadaya Wanita
menurut ibu?
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9. Apa ibu pernah menggunakan dana dari Kelompok Swadaya Wanita untuk
kegiatan lain selain usaha?
10. Apa bapak/ibu tahu yang menjadi tujuan utama dari Kelompok Swadaya
Wanita?
11. Menurut bapak/ibu apa itu Kelompok Swadaya Wanita?
12. Berapa besar pendapatan keluarga 3 tahun sebelum dan 3 tahun sesudah
memperoleh kredit dari Kelompok Swadaya Wanita?
13. Berapakah besarnya modal kelompok yang diterima dari dana KSW?
14. Berapa besar modal usaha sebelum ada Kelompok Swadaya Wanita?
15. Berapa besar modal usaha sebelum ada Kelompok Swadaya Wanita?
16. Apakah KSW telah memberikan lapangan pekerjaan?
17. Berapa banyak tenaga kerja yang terserap dengan adanya Kelompok
Swadaya Wanita?
18. Berapa banyak unit usaha sebelum ada KSW?
19. Apakah setelah adanya KSW jumlah unit usaha meningkat?
20. Berapa banyak unit usaha sesudah ada KSW?
21. Usaha apa saja yang saat ini sedang bapak/ibu tekuni?
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Hasil Wawancara
Kelompok Swadaya Wanita

1. Data pribadi
Nama

:Sri Sulastri

Alamat

:Kendong 1 Mlati Sleman

Nama Kelompok

:Pelamboyan Satu

Jenis Usaha

:Luandry

Jenis Kelamin

:Perempuang

Modal Usaha

:3.500.000

2. Apa saja yang menjadi syarat untuk mendapatkan kredit dari Kelompok
Swadaya Wanita? keterangan surat RT, Foto copy KTP suami istri, foto
copy KK, pelatihan/sosialisasi 3 kali, punya tabungan, punya kegiatan
usaha atau mau berwirausaha, bersedia hadir saat ada pertemuan, wanita,
penghasilan dibawah 3.000.000 dan anggota tanggung renteng.
3. Apakah penghasilan rumah tangga menjadi syarat untuk mendapatkan
kredit? Iya menjadi syarat, kemudia yang juga waktu itu yang penting mau
menabung, bersedia menjadi anggota KSW yang baiklah, mau
berwirausaha dan mempunyai kelompok tanggung renteng, ada surat
keterang kurang mampu dari RT setempat
4. Berapa besar maksimal penghasilan keluarga per bulan yang layak
mendapatkan kredit? 3 juta perbulan bersih mbak
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5.

Bagaimana proses penentuan keluarga yang layak mendapat kredit dari
Kelompok Swadaya Wanita? Mau menjadi wirausaha, mau menabung dan
keluarga yang ekonominya lemah, dan punya surat keterangan kurang
mampu dari ketua RT setempat.

6. Apakah bapak/ibu mempunyai kredit di tempat lain selain di kelompok
swadaya wanita? tidak ada
7. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang Kelompok Swadaya Wanita?
Kepercayaan antar sesama anggota/sebuah kepercayaan dan penyelamat
kaum ekonomi lemah, pemberdayaan perempuan, menanamkan jiwa
wirausaha.
8. Apa saja kegunaan dana yang diberikan oleh Kelompok Swadaya Wanita
menurut ibu? Untuk membuka usaha atau mengambangkan usaha
9. Apa ibu pernah menggunakan dana dari Kelompok Swadaya Wanita untuk
kegiatan lain selain usaha? Tidak pernah sejauh ini
10. Apa bapak/ibu tahu yang menjadi tujuan utama dari Kelompok Swadaya
Wanita? Mempererat persaudara dan meningkat kan ekonomi,
11. Menurut bapak/ibu apa itu Kelompok Swadaya Wanita? Seandainya tidak
ada kelompok ini saya susah, mau cari modal usaha, setiap selsai percairan
saya langsung membeli perlengkapan kaya rinso dll, kelompok yang
sanggat membantu karena walaupun mau berhenti rasanya susah karena
tanpa KSW susah cari modal dan KSW ini enak tanpa jaminan apa-apa
karena modal dr KSW ini, yang saya tahu KSW sebuah kepercayaan,
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membantu perekonomian. Yang pasti perkumpulan simpan pinjam yang
beranggotakan para ibu-ibu yang punya usaha.
12. Berapa besar pendapatan keluarga 3 tahun sebelum dan 3 tahun sesudah
memperoleh kredit dari Kelompok Swadaya Wanita? 300.000 sebelum
ikut KSW, 9 tahu ikut KSW dari anak saya bisa merangkak sampai anak
saya udah kelas 4 sd pertama pinjaman 500.000 pendapatan perbulan
sekarang 4.500.000 bersihnya perbulan.
13. Berapakah besarnya modal kelompok yang diterima dari dana KSW?
pertama 5 rt jd 3.5 jt
14. Berapa besar modal usaha sebelum ada Kelompok Swadaya Wanita?
Tidak ada kerana blm punya usaha
15. Berapa

besar

modal

usaha

sesudah

ada

Kelompok

Swadaya

Wanita?3.500.000 mbak sekarang
16. Apakah

KSW

telah

memberikan

lapangan

pekerjaan?

Iya

sangatmemberikan dulu bapak kerja buruh proyek dan saya Cuma
pengurus ikan sekarang ya udah kerja laundry saja kita
17. Berapa banyak tenaga kerja yang terserap dengan adanya Kelompok
Swadaya Wanita? 2 saya dan suami sama anggota kelompok yang lain ada
12 orang
18. Berapa banyak unit usaha sebelum ada KSW? belum ada dulunya yang
menjadi wirausaha sebelum menjadi anggota KSW
19. Apakah setelah adanya KSW jumlah unit usaha meningkat? Meningkat
ada 6 unit
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20. Berapa banyak unit usaha sesudah ada KSW? Ada 6 unit
21. Usaha apa saja yang saat ini sedang bapak/ibu tekuni? laundry
Sangat membantu bagi saya karena dulunya susah sekali ekonomi rumah
tangga saya tidak punya usaha dan pengahasilan yang kecil sekali karena
masih kerja ikut orang.
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Hasil Wawancara
Kelompok Swadaya Wanita

1. Data pribadi
Nama

:Ponigem

Alamat

:Ngepring, Pakem

Nama Kelompok

:Mawar Merah

Jenis Usaha

:Warung Kelontong, Kayu Bakar,Kambing

Jenis Kelamin

:Perempuan

Modal Usaha

:11.200.000

2. Apa saja yang menjadi syarat untuk mendapatkan kredit dari Kelompok
Swadaya Wanita? keterangan surat RT, Foto copy KTP suami istri, foto
copy KK, pelatihan/sosialisasi 3 kali, punya tabungan, punya kegiatan
usaha atau mau berwirausaha, bersedia hadir saat ada pertemuan, wanita,
penghasilan diawah 3.000.000 dan anggota tanggung renteng.
3. Apakah penghasilan rumah tangga menjadi syarat untuk mendapatkan
kredit? iya menjadi syarat, tapi bukan itu semata karena waktu itu waktu
pertama saya masuk KSW yang paling utama syaratnya adalah punya
kegiatan usaha dan bersedia menjadi anggota, mau menabung di KSW dan
ikut sosialisi awal 3 kali., ada surat keterang kurang mampu dari RT
setempat
4. Berapa besar maksimal penghasilan keluarga per bulan yang layak
mendapatkan kredit? iya maksimalnya 3.000.000 lah mbak
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5.

Bagaimana proses penentuan keluarga yang layak mendapat kredit dari
Kelompok Swadaya Wanita? Mau menjadi wirausaha dan mau menabung,
ikut pelatihan dan memnuhi syarat secara formal

6. Apakah bapak/ibu mempunyai kredit di tempat lain selain di kelompok
swadaya wanita? tidak
7. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang Kelompok Swadaya Wanita?
Kelompk swdaya penolong, pembangkit jiwa wirausaha, pemberdayaan
perempuan.
8. Apa saja kegunaan dana yang diberikan oleh Kelompok Swadaya Wanita
menurut ibu? Untuk membuka usaha atau mengambangkan usaha
9. Apa ibu pernah menggunakan dana dari Kelompok Swadaya Wanita untuk
kegiatan lain selain usaha? Tidak pernah sejauh ini
10. Apa bapak/ibu tahu yang menjadi tujuan utama dari Kelompok Swadaya
Wanita? Tahu, untuk meningkatkan perekonomian ibu rumah tangga.
11. Menurut bapak/ibu apa itu Kelompok Swadaya Wanita? Penolong,
kelompok yang terdiri dari ibu-ibu, Yang pasti perkumpulan simpan
pinjam yang beranggotakan para ibu-ibu yang punya usaha.
12. Berapa besar pendapatan keluarga 3 tahun sebelum dan 3 tahun sesudah
memperoleh kredit dari Kelompok Swadaya Wanita? 400.000 dulunya
sebelum ikut KSW, 6 tahun ikut ksw pendapatan saya 5.500.000 perbulan
bersih, ya bersyukur saja rasanya pendapatan saya sudah meningkat jauh
lebih baik.
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13. Berapakah besarnya modal kelompok yang diterima dari dana KSW?
sekarang 3.500.000 dulunya cuma 500.000
14. Berapa besar modal usaha sebelum ada Kelompok Swadaya Wanita?
Belum punya mbak dulu
15. Berapa besar modal usaha sesudah ada Kelompok Swadaya Wanita?
Kayu bakar 500 kambing 2 jt perekor sekarang sekitar 40 kambing lah
mbak yang saya pelihara kolontong 7 ratus, sekarang 11.200.000 lah mbak
16. Apakah KSW telah memberikan lapangan pekerjaan? Memberikan karena
dulu ngaret rumput dan alhamdulilah sekarang ada usaha sendiri dulu
penghasilan saya cuma 15.000 -25.000 rb lah kalau di jumlah ya sekitar
2.500.000
17. Berapa banyak tenaga kerja yang terserap dengan adanya Kelompok
Swadaya Wanita? 5 orang tenaga kerja 7 dengan saya dan bapak tapi kalu
dr kelompok saya cukup banyak lah sekitar 25 orang
18. Berapa banyak unit usaha sebelum ada KSW? dulu semua hanya tukang
cari rumput
19. Apakah setelah adanya KSW jumlah unit usaha meningkat? 15 unit usaha
yang sekarang kempok saya tekuni mbak tapi paling besar mbak kartinem
di dah dapat modal dari KSW saja 5 jt mbak
20. Berapa banyak unit usaha sesudah ada KSW? 15 unit
21. Usaha apa saja yang saat ini sedang bapak/ibu tekuni?
Tidak pernah gunakan untuk yang lain usaha, sangat membantu rasanya
mbak.
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Hasil Wawancara
Kelompok Swadaya Wanita

1. Data pribadi
Nama

:Tuti Herawati

Alamat

:Kekemiri Kebu, Pakem

Nama Kelompok

:St Rahayu

Jenis Usaha

:Kambing Peras

Jenis Kelamin

:Perempun

Modal Usaha

:5 Juta

2. Apa saja yang menjadi syarat untuk mendapatkan kredit dari Kelompok
Swadaya Wanita? keterangan surat RT, Foto copy KTP suami istri, foto
copy KK, pelatihan/sosialisasi 3 kali, punya tabungan, punya kegiatan
usaha atau mau berwirausaha, bersedia hadir saat ada pertemuan, wanita,
penghasilan dibawah 3.000.000 dan anggota tanggung renteng.
3. Apakah penghasilan rumah tangga menjadi syarat untuk mendapatkan
kredit?iya, tapi ada juga syarat selain itu sebenarnya kayak harus mau
menabungan ksw, harus jadi anggota KSW, lainnya seperti syarat diatas
mbak, ada surat keterang kurang mampu dari RT setempat
4. Berapa besar maksimal penghasilan keluarga per bulan yang layak
mendapatkan kredit? ya di bawah 3 juta lah mbak
5.

Bagaimana proses penentuan keluarga yang layak mendapat kredit dari
Kelompok Swadaya Wanita? Harus punya usaha dan menabung
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6. Apakah bapak/ibu mempunyai kredit di tempat lain selain di kelompok
swadaya wanita? Tidak paling arisan
7. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang Kelompok Swadaya Wanita? Usaha
simpang pinjam dalam bentuk modal usaha, penyalur minat wirausaha.
8. Apa saja kegunaan dana yang diberikan oleh Kelompok Swadaya Wanita
menurut ibu? Untuk membuka usaha atau mengambangkan usaha
9. Apa ibu pernah menggunakan dana dari Kelompok Swadaya Wanita untuk
kegiatan lain selain usaha? Tidak pernah sejauh ini
10. Apa bapak/ibu tahu yang menjadi tujuan utama dari Kelompok Swadaya
Wanita? Pengembang usaha meningkatkan ekonomi rumah tangga.
11. Menurut bapak/ibu apa itu Kelompok Swadaya Wanita? perberdayaan
perempuan, Yang pasti perkumpulan simpan pinjam yang beranggotakan
para ibu-ibu yang punya usaha.
12. Berapa besar pendapatan keluarga 3 tahun sebelum dan 3 tahun sesudah
memperoleh kredit dari Kelompok Swadaya Wanita? Paling ya 500 rb dan
sesudah KSW 2.5 lah sekarang mbak jauh lebih baik sekarang lah mbak
syukur kepada allah lah sekarng mbak, meningkatan pendapatan keluarga
saya.
13. Berapakah besarnya modal kelompok yang diterima dari dana KSW?
pinjamn modal pertama dulu 1 jt sekarang ya amil 3 jt
14. Berapa besar modal usaha sebelum ada Kelompok Swadaya Wanita?
Belum punya mbak
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15. Berapa besar modal usaha sesudah ada Kelompok Swadaya Wanita?
pertama modal usaha sekarang menjadi 3 jt
16. Apakah KSW telah memberikan lapangan pekerjaan? Iya karna skrng saya
sudah tidak kerja aktif paling liat-liat suami lebih cek dan kelola, ibu
rumah tangga
17. Berapa banyak tenaga kerja yang terserap dengan adanya Kelompok
Swadaya Wanita?6 orang lah
18. Berapa banyak unit usaha sebelum ada KSW? belum punya modal usaha
19. Apakah setelah adanya KSW jumlah unit usaha meningkat? Meningkat
menjadi 6 lah
20. Berapa banyak unit usaha sesudah ada KSW? ada 6 lah mbak yang saya
tau dari kelompok saya
21. Usaha apa saja yang saat ini sedang bapak/ibu tekuni? kambing peras.
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Hasil Wawancara
Kelompok Swadaya Wanita

1. Data pribadi
Nama

:Heti Mariani

Alamat

:Lempang Sari, Ng 1 137, Rt 9 , Rw 29, Sari Harjo,

Ngalik, Slema
Nama Kelompok

:Lembang Sari

Jenis Usaha

:Bonsai Tanaman Hias, Pijit Sama Ketring Kecil-

Kecilan
Jenis Kelamin

:Perempuan

Modal Usaha

: 3.5 juta

2. Apa saja yang menjadi syarat untuk mendapatkan kredit dari Kelompok
Swadaya Wanita? Punya usaha dan mau punya usaha, keterangan surat
RT, Foto copy KTP suami istri, foto copy KK, pelatihan/sosialisasi 3 kali,
punya tabungan, punya kegiatan usaha atau mau berwirausaha, bersedia
hadir saat ada pertemuan, wanita, penghasilan dibawah 3.000.000 dan
anggota tanggung renteng.
3. Apakah penghasilan rumah tangga menjadi syarat untuk mendapatkan
kredit? pengahsilan rumah tangga ngak 100% yang penting mau berwira
usaha, mau menabung di KSW, punya kegiatan usaha, wanita berumur 1860 tahun, ada surat keterang kurang mampu dari RT setempat
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4. Berapa besar maksimal penghasilan keluarga per bulan yang layak
mendapatkan kredit? maksimal 3 jt lah karena saya juga baru ikut 3 tahun
ini
5.

Bagaimana proses penentuan keluarga yang layak mendapat kredit dari
Kelompok Swadaya Wanita? Harus ada KTP, KK dan penentuan

6. Apakah bapak/ibu mempunyai kredit di tempat lain selain di kelompok
swadaya wanita tidak punya
7. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang Kelompok Swadaya Wanita?
Membantu perekonomian ibuk-ibuk , menambah modal dan membantu
pendapatan, dan memperlancar praktik Pratik wirausaha.
8. Apa saja kegunaan dana yang diberikan oleh Kelompok Swadaya Wanita
menurut ibu? Untuk membuka usaha atau mengambangkan usaha
9. Apa ibu pernah menggunakan dana dari Kelompok Swadaya Wanita untuk
kegiatan lain selain usaha? Tidak pernah sejauh ini
10. Apa bapak/ibu tahu yang menjadi tujuan utama dari Kelompok Swadaya
Wanita? Tau lah mbak sejauh ini ya untkMembantu untuk punya usaha
supaya lebih meningkat dari dulunya ekonomi rumah tangganya mbak
11. Menurut bapak/ibu apa itu Kelompok Swadaya Wanita? Penyelamat ibukibuk dari pengangguran mbak, Yang pasti perkumpulan simpan pinjam
yang beranggotakan para ibu-ibu yang punya usaha.
12. Berapa besar pendapatan keluarga 3 tahun sebelum dan 3 tahun sesudah
memperoleh kredit dari Kelompok Swadaya Wanita? Dulunya paling 450
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lah sebelum KSW setelah menjadi anggota KSW ini ya lumyanlah per
bulan udah dapat 2 jt
13. Berapakah besarnya modal kelompok yang diterima dari dana KSW? dulu
pertama masuk cuma 500.000 jadi sampai saat ini sudah 1 jt mbak
14. Berapa besar modal usaha sebelum ada Kelompok Swadaya Wanita?
Dulunya saya cuma tukang pijit ya paing 200.000 lah
15. Berapa besar modal usaha sesudah ada Kelompok Swadaya Wanita? Ya
sekitar 3.5jt lah per bulan
16. Apakah KSW telah memberikan lapangan pekerjaan? iya mbak, dulunya
hanya tukang pijit keliling
17. Berapa banyak tenaga kerja yang terserap dengan adanya Kelompok
Swadaya Wanita? Ada 4 orang dengan saya dengan bapak yang kerja
ditempat saya mbak.
18. Berapa banyak unit usaha sebelum ada KSW? sekitar 2 lah setalah KSW
ada 13 unit lah
19. Apakah setelah adanya KSW jumlah unit usaha meningkat? Meningkat 11
unit mbak
20. Berapa banyak unit usaha sesudah ada KSW? 11 unit mbak
21. Usaha apa saja yang saat ini sedang bapak/ibu tekuni? pijit, bonsai sama
ketring mbak
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Hasil Wawancara
Kelompok Swadaya Wanita

1. Data pribadi
Nama

:Peni Lestari

Alamat

:Senggahan Tirtuati Mlati Sleman

Nama Kelompok

:Sanggrahan

Jenis Usaha

:Laundry Sama Ikan

Jenis Kelamin

:Perempuan

Modal Usaha

: 2 Juta

2. Apa saja yang menjadi syarat untuk mendapatkan kredit dari Kelompok
Swadaya Wanita? Foto copy KTP suami istri, foto copy KK,
pelatihan/sosialisasi 3 kali, punya tabungan, punya kegiatan usaha atau
mau berwirausaha, bersedia hadir saat ada pertemuan, wanita, penghasilan
dibawah 3.000.000 dan anggota tanggung renteng.
3. Apakah penghasilan rumah tangga menjadi syarat untuk mendapatkan
kredit? iya menjadi syarat, ada surat keterang kurang mampu dari RT
setempat
4. Berapa besar maksimal penghasilan keluarga per bulan yang layak
mendapatkan kredit? iya yang penting ada penghasilan lah mbak yang
paling besar ya 3 jt kalau lebih dari itu tidakboleh ikut KSW mbak.
5.

Bagaimana proses penentuan keluarga yang layak mendapat kredit dari
Kelompok Swadaya Wanita? Punya usaha
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6. Apakah bapak/ibu mempunyai kredit di tempat lain selain di kelompok
swadaya wanita? Tidak, tapi punya kelompok arisan RT dasawisma
7. Apa

yang

bapak/ibu

ketahui

tentang

Kelompok

Swadaya

Wanita?memberikan pinjam sebagai tambahan modal usaha, memberi
pengetahuan baru bagi anggota dengan berwirausaha anggota bisa menjadi
lebih baik karena berwirausaha saat ini sangat menajamin dalam
membantuk ekonomi
8. Apa saja kegunaan dana yang diberikan oleh Kelompok Swadaya Wanita
menurut ibu? Untuk membuka usaha atau mengambangkan usaha
9. Apa ibu pernah menggunakan dana dari Kelompok Swadaya Wanita untuk
kegiatan lain selain usaha? Tidak pernah sejauh ini
10. Apa bapak/ibu tahu yang menjadi tujuan utama dari Kelompok Swadaya
Wanita?untuk mensejahterakan keluarga kami
11. Menurut bapak/ibu apa itu Kelompok Swadaya Wanita? Kelompok yang
terbentuk dari ibu rumah tangga yang mau menjadi wirausaha, Yang pasti
perkumpulan simpan pinjam yang beranggotakan para ibu-ibu yang punya
usaha.
12. Berapa besar pendapatan keluarga 3 tahun sebelum dan 3 tahun sesudah
memperoleh kredit dari Kelompok Swadaya Wanita?sebelum KSW
keluarga saya mempunyai penghasilan 1 juta dan setalah ada KSW 2,5
juta, saya merasa sekarang kehidupan keluarga saya menjadi lebih baik
dengan pendapatan saya seperti sekarang keluarga saya berkecukupan.
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13. Berapakah besarnya modal kelompok yang diterima dari dana KSW?
petama dulu ikujt hanya 500.000 mbak sekarang saya hanya ambil modal
dari KSW cuma 1 juta.
14. Berapa besar modal usaha sebelum ada Kelompok Swadaya Wanita?
Belum punya mbak
15. Berapa besar modal usaha sesudah ada Kelompok Swadaya Wanita? 2 juta
per bulan saat ini.
16. Apakah KSW telah memberikan lapangan pekerjaan? Iya memberi dengan
adanya usaha
17. Berapa banyak tenaga kerja yang terserap dengan adanya Kelompok
Swadaya Wanita? 5 orang
18. Berapa banyak unit usaha sebelum ada KSW? belum ada mbak, dulu saya
dan anggota saya hanya ibu rumah tangga.
19. Apakah setelah adanya KSW jumlah unit usaha meningkat? Iya meningkat
menjadi 9 unit usaha
20. Berapa banyak unit usaha sesudah ada KSW? ada 29 unit usaha
21. Usaha apa saja yang saat ini sedang bapak/ibu tekuni? laundry sama ikan
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Hasil Wawancara
Kelompok Swadaya Wanita

1. Data pribadi
Nama

:Sri Nurahmi

Alamat

:Cokro Kusuman Yt 2886

Nama Kelompok

:Cempaka Putih

Jenis Usaha

:Ayam sama Tempe

Jenis Kelamin

:Perempuan

Modal Usaha

:4 Jt

2. Apa saja yang menjadi syarat untuk mendapatkan kredit dari Kelompok
Swadaya Wanita?,memiliki tabungan, ikut sosialisasi, sama mau jadi
wirausaha, keterangan surat RT, Foto copy KTP suami istri, foto copy KK,
pelatihan/sosialisasi 3 kali, punya tabungan, punya kegiatan usaha atau
mau berwirausaha, bersedia hadir saat ada pertemuan, wanita, penghasilan
dibawah 3.000.000 dan anggota tanggung renteng.
3. Apakah penghasilan rumah tangga menjadi syarat untuk mendapatkan
kredit? iya menjadi syarat, tapi juga harus punya kelompok tanggung
renteng dan mau jadi wirausaha, tapi ya bukan yang pertama dan utama
mbak, ada surat keterang kurang mampu dari RT setempat
4. Berapa besar maksimal penghasilan keluarga per bulan yang layak
mendapatkan kredit? pada waktu itu ngak pakai maksimal mbak yang
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penting mau jadi wirausaha ya paling besar ya 3 jt waktu itu tapi saya
tidak punya penghasilan lebih dari itu
5.

Bagaimana proses penentuan keluarga yang layak mendapat kredit dari
Kelompok Swadaya Wanita? Mau jadi wirausaha dan punya tabungan
serta termasuk keluarga kurang mampu

6. Apakah bapak/ibu mempunyai kredit di tempat lain selain di kelompok
swadaya wanita? Tidak sih mbak
7. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang Kelompok Swadaya Wanita?
Kelompk Swadaya menurut saya yaitu pinjaman dalam kelompok yang
diberikan sebagai modal usaha, ibu-ibu rumah tangga yang punya jiwa
soladaritasnya tinggi mbak, sama membantu pengembang usaha dan
berwira usaha.
8. Apa saja kegunaan dana yang diberikan oleh Kelompok Swadaya Wanita
menurut ibu? Untuk membuka usaha atau mengambangkan usaha
9. Apa ibu pernah menggunakan dana dari Kelompok Swadaya Wanita untuk
kegiatan lain selain usaha? Tidak pernah sejauh ini
10. Apa bapak/ibu tahu yang menjadi tujuan utama dari Kelompok Swadaya
Wanita? Tahu mbak, untuk meningkat ekonomi keluarga kami mbak, yang
awalnya susah mbak saya ngak punya tabungan, jangan kan tabung untuk
modal usaha kayak gini aja saya ngak punya
11. Menurut bapak/ibu apa itu Kelompok Swadaya Wanita? penolong
kelompok ibu-ibu yang mau mengubah ekonomi rumah tangganya dengan
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menjadi lebih baik, Yang pasti perkumpulan simpan pinjam yang
beranggotakan para ibu-ibu yang punya usaha.
12. Berapa besar pendapatan keluarga 3 tahun sebelum dan 3 tahun sesudah
memperoleh kredit dari Kelompok Swadaya Wanita? 1 juta lah mbak tapi
itu pun kalau dapat mbak dulunya, sekarang ya udah lumyan mbak udah
2700.000 perbulan dapatlah bersihnya.
13. Berapakah besarnya modal kelompok yang diterima dari dana KSW? 1
juta
14. Berapa besar modal usaha sebelum ada Kelompok Swadaya Wanita? Ngak
ada modal mbak kan dulu saya cuma jual ambil terus langsung jual ya
modal tenaga lah mbak dulunya karena setornya setelah laku habis tempe
baru dikasih upah mbak. Dulu saya kan belum seperti sekarang mbak jadi
pemasok kaya sekarang dulu harus ambil baru jual kalau sekarang saya
buat saya masukan kepasar-pasar.
15. Berapa besar modal usaha sesudah ada Kelompok Swadaya Wanita? 2 juta
sekarang mbak
16. Apakah KSW telah memberikan lapangan pekerjaan? Iya sangat memberi
mbak saya sangat berterima kasih adanya KSW ini katrena sangat
membantu saya secara pribadi
17. Berapa banyak tenaga kerja yang terserap dengan adanya Kelompok
Swadaya Wanita? 5 orang mbak
18. Berapa banyak unit usaha sebelum ada KSW? belum punya mbak saya
pribadi
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19. Apakah setelah adanya KSW jumlah unit usaha meningkat? Iya meningkat
mbak malah sekarang saya punya dua usaha setiap orang ya kalau di
gabungkan dari kita 5 orang anggota tanggung renteng kelompok saya ya
ada 10 lah mbak usaha.
20. Berapa banyak unit usaha sesudah ada KSW? menjadi 10 mbak
21. Usaha apa saja yang saat ini sedang bapak/ibu tekuni? ayam sama tempe
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Hasil Wawancara
Kelompok Swadaya Wanita

1. Data pribadi
Nama

:Musilimah

Alamat

:Mangun Sari Turi

Nama Kelompok

:KSW Maju

Jenis Usaha

:Salak Sama Batako

Jenis Kelamin

:Perempuan

Modal Usaha

:4 Juta – 10 Juta

2. Apa saja yang menjadi syarat untuk mendapatkan kredit dari Kelompok
Swadaya Wanita? keterangan surat RT, Foto copy KTP suami istri, foto
copy KK, pelatihan/sosialisasi 3 kali, punya tabungan, punya kegiatan
usaha atau mau berwirausaha, bersedia hadir saat ada pertemuan, wanita,
penghasilan dibawah 3.000.000 dan anggota tanggung renteng.
3. Apakah penghasilan rumah tangga menjadi syarat untuk mendapatkan
kredit? iya masuk syarat dulunya karena penghasilan tidak boleh diatas
3.000.000 dulunya, ada surat keterang kurang mampu dari RT setempat
4. Berapa besar maksimal penghasilan keluarga per bulan yang layak
mendapatkan kredit? iya maksimalnya itu mbak penghasilnya 400.000
5.

Bagaimana proses penentuan keluarga yang layak mendapat kredit dari
Kelompok Swadaya Wanita? Harus punya kelompok, ada tabungan, harus
punya penghasilan sama mau jadi wirausaha
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6. Apakah bapak/ibu mempunyai kredit di tempat lain selain di kelompok
swadaya wanita? tidak
7. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang Kelompok Swadaya Wanita? Untuk
membuka usaha, untuk membantu perekonomian rumah tangga mbak
8. Apa saja kegunaan dana yang diberikan oleh Kelompok Swadaya Wanita
menurut ibu? Untuk membuka usaha atau mengambangkan usaha
9. Apa ibu pernah menggunakan dana dari Kelompok Swadaya Wanita untuk
kegiatan lain selain usaha? Tidak pernah sejauh ini
10. Apa bapak/ibu tahu yang menjadi tujuan utama dari Kelompok Swadaya
Wanita? Tahu sih mbak
11. Menurut bapak/ibu apa itu Kelompok Swadaya Wanita? KSW itu menurut
saya

adalah

kredit

yang

digunakan

untuk

membantu

kegiatan

usaha,sebagai penolong keluarga ekonomi keluarga saya, Yang pasti
perkumpulan simpan pinjam yang beranggotakan para ibu-ibu yang punya
usaha.
12. Berapa besar pendapatan keluarga 3 tahun sebelum dan 3 tahun sesudah
memperoleh kredit dari Kelompok Swadaya Wanita? Sebelum ikut KSW
iya lumayan kira-kira 1-1.5juta per bulan setalah KSW ini ya sykurlah
mbak 4-5 juta lah mbak meningkat mbak.
13. Berapakah besarnya modal kelompok yang diterima dari dana KSW? 3,5
juta
14. Berapa besar modal usaha sebelum ada Kelompok Swadaya Wanita? 1
juta
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15. Berapa besar modal usaha sesudah ada Kelompok Swadaya Wanita? 4-10
juta
16. Apakah KSW telah memberikan lapangan pekerjaan?memberikan lah dulu
Cuma usaha batako mbak, sekarang ya punya salak juga mbak tapi saya
sudah memperkerakan orang lain ada 2 orang mbak.
17. Berapa banyak tenaga kerja yang terserap dengan adanya Kelompok
Swadaya Wanita? 6 orang
18. Berapa banyak unit usaha sebelum ada KSW? ada 3 mbak
19. Apakah setelah adanya KSW jumlah unit usaha meningkat? Menjadi 9
unit
20. Berapa banyak unit usaha sesudah ada KSW? 9 unit usaha
21. Usaha apa saja yang saat ini sedang bapak/ibu tekuni? usaha salak
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Hasil Wawancara
Kelompok Swadaya Wanita

1. Data pribadi
Nama

:Sumardiati

Alamat

:Garungan Kembang, Rt2 Rw 18 Wonokerto Turi

Nama Kelompok

:Ksw Arwana

Jenis Usaha

:Ada 2 Warung Kelontong, Jamu Sama Salak

Jenis Kelamin

:Perempuan

Modal Usaha

: 10 Juta

2. Apa saja yang menjadi syarat untuk mendapatkan kredit dari Kelompok
Swadaya Wanita? keterangan surat RT, Foto copy KTP suami istri, foto
copy KK, pelatihan/sosialisasi 3 kali, punya tabungan, punya kegiatan
usaha atau mau berwirausaha, bersedia hadir saat ada pertemuan, wanita,
penghasilan diawah 3.000.000 dan anggota tanggung renteng.
3. Apakah penghasilan rumah tangga menjadi syarat untuk mendapatkan
kredit? ngak menjadi syarat untuk minimal bermodal tabung 50 ribu dan
dan foto copy KTP sama KK, dan ada kelopmok sama sosialisi dari KSW
mbak, ada surat keterang kurang mampu dari RT setempat
4. Berapa besar maksimal penghasilan keluarga per bulan yang layak
mendapatkan kredit? ngak ada maksimal minam dulu awalnya mbak
karena awal saya masuk ya yang utama mau berwirausaha
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5.

Bagaimana proses penentuan keluarga yang layak mendapat kredit dari
Kelompok Swadaya Wanita? Dulu kata petugas lapangangan ya yang di
anggap keluarga ekonominya rendah, dan lewat tabungan serta ada
kelompok

6. Apakah bapak/ibu mempunyai kredit di tempat lain selain di kelompok
swadaya wanita? Tidak punya mbak
7. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang Kelompok Swadaya Wanita? Bisa
menambah kelancaran ekonomi dan menambah modal usaha
8. Apa saja kegunaan dana yang diberikan oleh Kelompok Swadaya Wanita
menurut ibu? Untuk membuka usaha atau mengambangkan usaha
9. Apa ibu pernah menggunakan dana dari Kelompok Swadaya Wanita untuk
kegiatan lain selain usaha? Tidak pernah sejauh ini
10. Apa bapak/ibu tahu yang menjadi tujuan utama dari Kelompok Swadaya
Wanita? Tahu mbak, untuk meningkatkan perekonomian rumah tangga
11. Menurut bapak/ibu apa itu Kelompok Swadaya Wanita? KSW itu
menurut saya penolong lah itu tadinya kita Cuma punya uang sedikit jadi
tambah besar modalnya tambah besar usahanya yang awalnya 500 rb
sekarang jadi 5jt sangat membantu, Yang pasti perkumpulan simpan
pinjam yang beranggotakan para ibu-ibu yang punya usaha.
12. Berapa besar pendapatan keluarga 3 tahun sebelum dan 3 tahun sesudah
memperoleh kredit dari Kelompok Swadaya Wanita? 6 tahun ikut ksw
dulu warung kecil benar mbak dulu mah ngak ada mesti penghasilan
perbulan malah habis untuk belanja barang lagi mbak, dulu ngak sampai
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ratusan malah mbak iya paling 25.000 sampai 35.000 perbulan. Setalah
ikut ksw karena tambah modal ya banyak juga ya minimal 100.000 bahkan
lebih perhari . sekarang penghasilan saya ya 10 juta mbak per bulan.
13. Berapakah besarnya modal kelompok yang diterima dari dana KSW? 5
juta per orang
14. Berapa besar modal usaha sebelum ada Kelompok Swadaya Wanita? Dulu
saya modalnya pinjam dari bank “plecit” tapi kerepotan karena bayar tiap
hari mau belanja malah diambil untuk bayar kredit, rasanya kapok pinjam
di bank. 25.000-50.000 dulu modalnya habis untuk makan, sekarang ya
alhumdulilah sudah punya tabungan
15. Berapa besar modal usaha sesudah ada Kelompok Swadaya Wanita? 10
juta
16. Apakah KSW telah memberikan lapangan pekerjaan? Ya memberikan
yang dulu saya hanya punya warung kecil ya sekarang saya jadi punya 4
usaha lah yang sudah tetap ada 2 warung kelontong, satu salak salaknya
punya saya ada jual salak langsung dan ada salak yang di olah jadi onde2,
kalau jamu juga sekarang jamu saset bukan jamu gendung lagi. Saat ini itu
ada 6 orang yang ikut kerja dengan saya sendiri mbak.
17. Berapa banyak tenaga kerja yang terserap dengan adanya Kelompok
Swadaya Wanita? 15 orang mbak
18. Berapa banyak unit usaha sebelum ada KSW? 1 unit mbak kalau yang
lainnya dulu belum punya usaha mbak.
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19. Apakah setelah adanya KSW jumlah unit usaha meningkat? Sekarang
untuk saya sendir ada 4 unit mbak, kalau untuk yang lain ada 2 unit setiap
orang usaha merka mbak anggota saya ada 6 oang mbak.
20. Berapa banyak unit usaha sesudah ada KSW? 14 unit mbak yang
kelompok saya punya
21. Usaha apa saja yang saat ini sedang bapak/ibu tekuni? kelontong ada 2 dan
salak, sama jamu.
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Hasil Wawancara
Kelompok Swadaya Wanita

1. Data pribadi
Nama

:Watini

Alamat

:Keceme 0547 Catur Haro Sleman

Nama Kelompok

:Lerek Bingah

Jenis Usaha

:Dagang Bakso, Bubur Sama Jajanan Pasar

Jenis Kelamin

:Perempuan

Modal Usaha

:4 Juta

2. Apa saja yang menjadi syarat untuk mendapatkan kredit dari Kelompok
Swadaya Wanita? keterangan surat RT, Foto copy KTP suami istri, foto
copy KK, pelatihan/sosialisasi 3 kali, punya tabungan, punya kegiatan
usaha atau mau berwirausaha, bersedia hadir saat ada pertemuan, wanita,
penghasilan diawah 3.000.000 dan anggota tanggung renteng.
3. Apakah penghasilan rumah tangga menjadi syarat untuk mendapatkan
kredit? iya mbak, ada surat keterang kurang mampu dari RT setempat
4. Berapa besar maksimal penghasilan keluarga per bulan yang layak
mendapatkan kredit? 3 juta lah mbak waktu itu
5.

Bagaimana proses penentuan keluarga yang layak mendapat kredit dari
Kelompok Swadaya Wanita? Harus punya tabungan mbak, sama ibu
rumah tangga yang ekonomi lemah mau jadi wirausaha
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6. Apakah bapak/ibu mempunyai kredit di tempat lain selain di kelompok
swadaya wanita? Tidak
7. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang Kelompok Swadaya Wanita?
Kelompok swadaya yang ibu rumah tangga
8. Apa saja kegunaan dana yang diberikan oleh Kelompok Swadaya Wanita
menurut ibu? Untuk membuka usaha atau mengembangkan usaha dan
untuk mengembangkan jiwa wirausaha untuk kaum ibu.
9. Apa ibu pernah menggunakan dana dari Kelompok Swadaya Wanita untuk
kegiatan lain selain usaha? Tidak pernah sejauh ini
10. Apa bapak/ibu tahu yang menjadi tujuan utama dari Kelompok Swadaya
Wanita? Tahu mbak, meingkat ekonomi rumah tangga
11. Menurut bapak/ibu apa itu Kelompok Swadaya Wanita?

Untuk

meringakan beban dan menambah modal, sangat membantu keluarga saya,
Yang pasti perkumpulan simpan pinjam yang beranggotakan para ibu-ibu
yang punya usaha.
12. Berapa besar pendapatan keluarga 3 tahun sebelum dan 3 tahun sesudah
memperoleh kredit dari Kelompok Swadaya Wanita? 1,5 lah kotonya dulu
mbak, sekarang pengahsilan besih ya skitar 2 juta- 3 juta meningkat
mbak.
13. Berapakah besarnya modal kelompok yang diterima dari dana KSW? 3,5
juta
14. Berapa besar modal usaha sebelum ada Kelompok Swadaya Wanita?
Cuma beras dikasih sama orang tua sama bahan-bahannya dikasih orang
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tua mbak ngak ada uangnya mbak cuma saya masak tapi sekarang sudah
ada mbak
15. Berapa besar modal usaha sesudah ada Kelompok Swadaya Wanita? 4
juta
16. Apakah KSW telah memberikan lapangan pekerjaan? Iya mbak memberi
mbak, dulu saya cuma jualan tanpa modal, sama bapak dulu buruh
sekarang jadi ikut dagang
17. Berapa banyak tenaga kerja yang terserap dengan adanya Kelompok
Swadaya Wanita? 12 orang mbak dari kelompok saya
18. Berapa banyak unit usaha sebelum ada KSW? Belum punya dulunya
masih ikut orang tua saya kerja modal semua dari mereka tidak seperti
sekarang sudah punya modal sendiri
19. Apakah setelah adanya KSW jumlah unit usaha meningkat? 9 unit
20. Berapa banyak unit usaha sesudah ada KSW? 9 unit
21. Usaha apa saja yang saat ini sedang bapak/ibu tekuni? dagang bakso
keliling, bubur keliling, sama jajanan pasar.
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Hasil Wawancara
Kelompok Swadaya Wanita

1. Data pribadi
Nama

:Yanti

Alamat

:Mlati Gelondong Rt 07 Rw 18

Nama Kelompok

:Sekar Arum

Jenis Usaha

:Warung Koran Dan Kontrakan

Jenis Kelamin

:Perempuan

Modal Usaha

:5 Juta

2. Apa saja yang menjadi syarat untuk mendapatkan kredit dari Kelompok
Swadaya Wanita? Keterangan surat RT, Foto copy KTP suami istri, foto
copy KK, pelatihan/sosialisasi 3 kali, punya tabungan, punya kegiatan
usaha atau mau berwirausaha, bersedia hadir saat ada pertemuan, wanita,
penghasilan diawah 3.000.000 dan anggota tanggung renteng.
3. Apakah penghasilan rumah tangga menjadi syarat untuk mendapatkan
kredit? Iya menjadi syarat mbak dibawah 3 juta perbukan penghasilannya,
ada surat keterang kurang mampu dari RT setempat
4. Berapa besar maksimal penghasilan keluarga per bulan yang layak
mendapatkan kredit? 3 juta per bulan
5.

Bagaimana proses penentuan keluarga yang layak mendapat kredit dari
Kelompok Swadaya Wanita? punya surat keterangan kurang mampu dari
RT setempat
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6. Apakah bapak/ibu mempunyai kredit di tempat lain selain di Kelompok
Swadaya Wanita? tidak
7. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang Kelompok Swadaya Wanita?
Pinjaman dalam bentuk kelompok jadi merasa ringan dan untuk modal
usaha
8. Apa saja kegunaan dana yang diberikan oleh Kelompok Swadaya Wanita
menurut ibu? Untuk membuka usaha atau mengembangkan usaha
penyelamat.
9. Apa ibu pernah menggunakan dana dari Kelompok Swadaya Wanita untuk
kegiatan lain selain usaha? Tidak pernah sejauh ini
10. Apa bapak/ibu tahu yang menjadi tujuan utama dari Kelompok Swadaya
Wanita? Untuk memperlancar ekonomi dan meringankan beban dari pada
pinjam sama rentenir bunganya sedikit, meningkat pendapatan rumah
tangga dan tidak menggunakan jaminan
11. Menurut bapak/ibu apa itu Kelompok Swadaya Wanita? penolong
ekonomi rumah tangga, Yang pasti perkumpulan simpan pinjam yang
beranggotakan para ibu-ibu yang punya usaha.
12. Berapa besar pendapatan keluarga 3 tahun sebelum dan 3 tahun sesudah
memperoleh kredit dari Kelompok Swadaya Wanita? 700.000 lah dulu
bersinya sebelum ada ksw setelah ada ksw 5 juta dapat
13. Berapakah besarnya modal kelompok yang diterima dari dana KSW?
Pertama 500 rb, sekarang 2 jt
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14. Berapa besar modal usaha sebelum ada Kelompok Swadaya Wanita?
Awalnya Cuma numpang jadi belum ada modal tetap paling yang modal
tenaga karena masih ambil dan langsung jual paling 100 rb
15. Berapa besar modal usaha sesudah ada Kelompok Swadaya Wanita? 5 juta
16. Apakah KSW telah memberikan lapangan pekerjaan? Iya memberi karena
awalnya saya tukang Koran keliling sekarang jadi pengusaha Koran dan
kontrakan
17. Berapa banyak tenaga kerja yang terserap dengan adanya Kelompok
Swadaya Wanita? 7 orang
18. Berapa banyak unit usaha sebelum ada KSW? Tidak ada
19. Apakah setelah adanya KSW jumlah unit usaha meningkat? meningkat
menjadi 2 jenis usaha
20. Berapa banyak unit usaha sesudah ada KSW? ada 12 unit usaha yang
kelompok saya tekunin
21. Usaha apa saja yang saat ini sedang bapak/ibu tekuni? Kontrakan dan
koran, sangat membantu KSW ini mbak.
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Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

UNIVERSITAS SANATA DHARMA
Mrican, Tromol Pos 29 Yogyakarta 55002. Telp. (0274) 513301, 515352, Fax. (0274) 562383

Nomor : ____/ Pnlt/Kajur/ ____/____/_____
Lamp. : ____
Hal
: Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth.
Ketua Kelompok Swadaya Wanita Yogyakarta
Jl. Gurameh 1 No. 3, Mino Mortani, Yogyakart

Dengan hormat,
Dengan ini kami memohonkan ijin bagi mahasiswa kami,
Nama

: Mariana Asni

No. Mhs

: 131334042

Program Studi : Pendidikan Ekonomi BKK Pendidikan Akuntansi
Jurusan

: Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Semester

: 10 (Sepuluh)

Pembimbing

: Ignatius Bondan Suratno, S.Pd., M.Si.

untuk melaksanakan penelitian dalam rangka persiapan penyusunan Skripsi/Makalah, dengan
ketentuan sebagai berikut:
Lokasi

: Kelompok Swadaya Wanita Yogyakarta

Waktu

: April 2108

Topik/Judul

: Efektifitas Usaha Kelompok Swadaya Wanita

Responden /

: Perwakilan 10 orang ketua kelompok anggota kelompok swadaya wanita

Atas perhatian dan ijin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 28 Maret 2018
u.b. Dekan
Ketua Jurusan Pendidikan IPS

Ignatius Bondan Suratno, S.Pd., M.Si.
Tembusan:
1 ......................
2. Dekan FKIP
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