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ABSTRAK 

 

 
Pengembangan dan pemberdayaan UPK PPK Simpan Pinjam 

Perempuan (SPP) dalam suatu kebijakan simpan pinjam harus 

mencerminkan nilai dan prinsip sebagai wadah usaha bersama untuk 

memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi anggota sehingga tumbuh 

menjadi kuat, sehat, mandiri dan tangguh dalam menghadapi 

perkembangan ekonomi nasional dan global yang semakin dinamis dan 

penuh tantangan. 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Kinerja Keuangan 

UPK PPK Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ditinjau dari segi ekonomi, 

efisiensi, dan efektifitas dengan menggunakan laporan anggaran atau 

operasional UPK dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. 

Hasil analisis kinerja keuangan UPK PPK Simpan Pinjam 

Perempuan (SPP) Kecamatan Gamping pada tahun anggaran 2013 sampai 

dengan 2015 berdasarkan rasio ekonomis dikatakan sangat ekonomis. 

berdasarkan analisis rasio efisiensi dikatakan efisien karena UPK PPK 

Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Gamping dalam 

mengeluarkan dan mengelola sumber-sumber penerimaan UPK PPK 

Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sangat efisien. Pada tahun anggaran 

2013 sampai dengan tahun 2015 UPK PPK Simpan Pinjam Perempuan 

(SPP) Kecamatan Gamping berdasarkan analisis rasio efektifitas dikatakan 

sangat efektif karena realisasi pendapatan UPK lebih besar dibandingkan 

target penerimaan UPK. 

 

Kata Kunci: Ekonomis, Efisiensi, Efektifitas 
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ABSTRACT 

 

Development and empowerment of UPK PPK women's credit 

(SPP) in a policy of savings and loans should reflect the values and 

principles as a forum for joint efforts to meet the aspirations and needs of 

member economies to grow strong, healthy, independent and resilient in 

the face of national economic development and global increasingly 

dynamic and challenging. 

The purpose of this study to determine the financial performance of 

UPK PPK women's credit (SPP) in terms of economy, efficiency, and 

effectiveness of using the budget report or UPK operational from 2013 

until 2015. 

The results of the analysis of the financial performance of the UPK 

PPK Women's Savings and Loan (SPP) Gamping in fiscal year 2013 to 

2015 based on economical ratio is said to be very economical. based on 

the analysis of the efficiency ratio is said to be efficient for UPK PPK 

Women's Savings and Loan (SPP) Gamping in issuing and managing 

revenue sources UPK PPK women's credit (SPP) is very efficient. In fiscal 

year 2013 until 2015 UPK PPK Women's Savings and Loan (SPP) 

Gamping based on the analysis of effectiveness ratio is said to be very 

effective because the actual revenue is greater than the target UPK 

reception. 

 

Keywords: Economical, Efficiency, Effectiveness  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia memiliki persoalan kemiskinan dan pengangguran. 

Kemiskinan di Indonesia dapat dilihat dari tiga pendekatan yaitu kemiskinan 

alamiah, kemiskinan struktural, dan kesenjangan antar wilayah. Persoalan 

pengangguran lebih dipicu oleh rendahnya kesempatan dan peluang kerja bagi 

angkatan kerja pedesaan. Upaya untuk menanggulangi harus menggunakan 

pendekatan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan. Pemberdayaan 

yang tepat harus memadukan aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitas, 

dan pendayagunaan. 

Banyak usaha yang telah dilakukan pemerintah untuk menekan angka 

kemiskinan beberapa diantaranya meluncurkan berbagai program pengentasan 

kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan oleh berbagai 

kementrian dan lembaga. Program-program pengentasan kemiskinan dan 

pemberdayaan masyarakat tersebut antara lain adalah : PPK (Program 

Pengembangan Kecamatan), P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di 

Perkotaan), KUBE (Kelompok Usaha Bersama), dan lain-lain.  

Berdasarkan Buletin Bina Swadaya, yaitu sebuah badan 

pengembangan swadaya masyarakat, keberhasilan dan keberlanjutan upaya 

pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan instrumen dana bergulir 

ditentukan oleh 3 hal. Pertama, efektifitas penyelenggaraan Kelompok 

Swadaya Masyarakat (KSM). Kedua, efektifitas pendampingan kelompok, dan 
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terakhir kesiapan lembaga pelayanan (dalam hal ini UPK) untuk bermitra. Hal 

ini senada dengan yang tertulis pada Pelembagaan Pengelolaan Dana Bergulir 

bahwa Pengelolaan Dana Bergulir dalam PPK pada hakekatnya dipengaruhi 

oleh 3 (tiga) hal yaitu kelompok peminjam sebagai pengelola dan penyalur 

dana bergulir kepada anggotanya sebagai pemanfaat langsung, aturan dan 

prosedur atau mekanisme perguliran, serta Unit Pengelola Kegiatan (UPK) 

sebagi pengelola dan penyalur dana bergulir di tingkat kecamatan. 

(Rahmatika, 2011) 

Pengukuran Kinerja yang digunakan mendasarkan pada tiga elemen 

utama yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektifitas. Ekonomis: Pemerolehan input 

dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga terendah. Ekonomis 

merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam 

satuan moneter. Efisiensi: pencapaian output yang maksimum dengan input 

tertentu untuk penggunaan input yang terendah untuk pencapaian output 

tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan 

dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Efektifitas: tingkat 

pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana 

efektifitas merupakan perbandingan outcome dengan output. 

UPK PPK kelompok Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) 

merupakan salah satu alternatif pemecahan permasalahan kemiskinan di 

pedesaan, yaitu memberikan permodalan bagi kelompok perempuan yang 

menjalankan kegiatan simpan pinjam dengan tingkat suku bunga yang lebih 

rendah daripada bank, diharapkan dapat membantu masyarakat terutama kaum 
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perempuan untuk dapat meningkatkan taraf hidup dengan mengembangkan 

usaha yang dikelola. Untuk melihat pencapaian pelaksanaan kegiatan SPP 

diperlukan kajian-kajian sehingga dapat memberi gambaran mengenai 

penilaian efektifitas suatu kelompok dalam mengelola sesuatu yang telah 

berhasil dicapai. 

Pengembangan dan pemberdayaan UPK PPK Simpan Pinjam 

Perempuan (SPP) dalam suatu kebijakan simpan pinjam harus mencerminkan 

nilai dan prinsip sebagai wadah usaha bersama untuk memenuhi aspirasi dan 

kebutuhan ekonomi anggota sehingga tumbuh menjadi kuat, sehat, mandiri 

dan tangguh dalam menghadapi perkembangan ekonomi nasional dan global 

yang semakin dinamis dan penuh tantangan. 

Pada kenyataannya, ditinjau dari aspek pengelolaan kegiatan kelompok 

tidak semua simpan pinjam khusus perempuan di daerah tersebut dapat 

mengelola kegiatan  mereka masing-masing sehingga tujuan yang ingin 

dicapai tidak sesuai dengan hasil yang diperoleh dari usaha yang dijalankan. 

Tidak sesuainya tujuan dan hasil yang dicapai merupakan salah satu faktor 

yang dapat menghambat proses pengembalian modal. Hal ini yang dapat 

menyebabkan proses perguliran dana kepada kelompok-kelompok lain 

menjadi tidak lancar. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk 

membuat skripsi dan penelitian tentang “ANALISIS KINERJA 

KEUANGAN UPK PPK KEGIATAN KELOMPOK SIMPAN PINJAM 

PEREMPUAN (SPP) DI KECAMATAN GAMPING TAHUN 2013 - 

2015” 
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B. Identifikasi Masalah 

Sebagaimana telah diuraikan pada latar belakang sebelumnya, 

permasalahan penelitian ini berkaitan dengan kinerja UPK PPK Simpan 

Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Gamping dalam mengelola keuangan 

khususnya dilihat dari anggaran dan realisasi apakah anggaran dan realisasi 

pendapatan UPK PPK Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sudah ekonomis, 

efisiensi, dan efektifitas selama tahun 2013 sampai dengan 2015. 

C. Batasan Masalah 

Dalam hal ini penulis akan membatasi permasalahan penelitian pada 

kinerja keuangan UPK PPK Simpan pinjam perempuan (SPP) di Kecamatan 

Gamping tahun 2013-2015 yang mengacu pada faktor ekonomi, efisiensi, dan 

efektifitas. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat 

merumuskan masalah sebagai berikut : 

Bagaimana kinerja keuangan UPK PPK Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di 

Kecamatan Gamping ditinjau dari segi ekonomi, efisiensi, dan efektifitas dari 

tahun 2013-2015 ? 

E. Tujuan Penelitian 

Mengetahui Kinerja Keuangan UPK PPK Simpan Pinjam Perempuan 

(SPP) ditinjau dari segi ekonomi, efisiensi, dan efektifitas dari tahun 2013 

sampai dengan tahun 2015. 
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F. Manfaat Penelitian 

Kegunaan penelitian ini diharapkan untuk : 

1. Sebagai salah satu sumbang saran bagi UPK PPK kegiatan kelompok 

simpan pinjam perempuan (SPP) dalam rangka meningkatkan kinerja 

keuangan. 

2. Berguna bagi penulis untuk menambah ilmu pengetahuan serta 

pemahaman UPK PPK  kelompok simpan pinjam perempuan (SPP). 

3. Sebagai bahan referensi oleh pihak lain dalam penulisan skripsi dengan 

topik yang sama. 
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