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Secara klasik pertanian di Indonesia dicirikan antara lain oleh adanya pemilikan/penguasaan 

lahan yang relatif kecil, tingkat pemakaian teknologi yang rendah sampai sedang, dominasi 

penggunaan tenaga kerja manusia, serta akses terhadap modal yang rendah. Dalam keadaan 

demikian salah satu usaha yang dapat dialakukan oleh pemerintah adalah peningkatan produksi 

dengan pembangunan sistem perkreditan. Seperti sistem perkreditan yang dilakukan oleh suatu 

lembaga yang dinamakan YOP. Dimana sasaran yang diberikan oleh YOP kepada masyarakat 

untuk meningkatkan usahanya adalah pedagang kecil atau bakulan, petani yang tidak punya 

lahan atau yang tidak membuka lahan karena dampak krisis, membantu LSM guna pelayanan 

masyarakat petani untuk membuka lahan yang tidak aktif menjadi berfungsi membantu peternak, 

petani sayur serta masyarakat menengah ke atas yang akan meningkatkan usahanya. 

Sehingga dari dari latar belakang di atas, penulis mencoba meneliti “ Analisis Komparatif 

Pendapatan Usaha Antara Masyarakat Penerima Kredit dan Bukan Penerima Kredit dari YOP”. 

Adapun rumusan masalahnya adalah (1). Bagaimana mekanisme pemberian kredit usaha dari 

YOP kepada masyarakat Sumbawa Barat pada umumnya, (2) Apakah ada perbedaan pendapatan 

bulanan antara usaha yang mendapatkan kredit dan yang tidak mendapat kredit YOP. 

Penentuan daerah penelitian dilakukan secara purposive. Lokasi yang dipilih adalah Desa 

Sekongkang Atas Kabupaten Sumbawa Barat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data primer dan data sekunder. Sedangkan metode analisis yang di gunakan adalah analisis 

kualitatif dan analisis kuantitatif. 

Berdasarkan analisis uji beda didapatkan bahwa terdapat kesamaan antara pendapatan usaha 

antara masyarakat penerima kredit dan bukan penerima kredit dari YOP. Hal itu terjadi karena 

masyarakat yang tidak menerima kredit dari YOP sudah mendapat pendapatan/penghasilan yang 

continue yang disebabkan oleh mereka yang sebagian mempunyai pendapatan dari karyawan dan 

mereka juga mendapatkan kredit dari dari Bank lain. Disamping itu mereka sudah mempunyai 

modal sendiri untuk memulai usaha atau bertani, dan mereka tidak mau terikat dan mempunyai 

tanggungan dalam kata lain adalah hutang. Dengan demikian jelas terlihat bahwa tidak ada 

perbedaan pendapatan usaha antara masyarakat penerima kredit dan bukan penerima kredit dari 

YOP. 

 


