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ABSTRAK  

 Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis base lending model (Payback 

Period, Net Present Value, Internal Rate Of Return, Base Lending Rate, Break Event Point) untuk 

memberdayakan UMKM pada UD. Sinar Jepara Nganjuk periode 2012-2014? 

 Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif dengan metode pendekatan kuantitatif, variabel 

bebasnya adalah base lending model dan variabel terikatnya adalah memberdayakan UMKM. Populasi 

dalam penelitian adalah seluruh anggota UMKM yang ada di mebel UD. Sinar Jepara berjumlah 8. 

Sampelnya yaitu UMKM mebel UD. Sinar Jepara dan penentuan sampel menggunakan teknik purposive 

sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, dokumentasi dan interview, analisa data 

dilakukan menggunakan rumus Payback Period, Net Present Value, Internal Rate Of Return, Base 

Lending Rate, Break Event Point. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) base lending model dihitung menggunakan Net  Present 

value UD. Sinar Jepara mengalami peningkatan sebesar Rp 41.329.781 ini berarti suatu proyek dapat 

dinyatakan menguntungkan dan dapat dilaksanakan. Internal return of rate juga mengalami peningkatan 

yakni sebesar 48,93%  disini berarti IRR > i (discount  rate)  atau 48,93% >7,75% yang  berlaku  maka  

proyek  tersebut  layak  untuk  dilaksanakan. Payback period juga menunjukkan pengembalian modal 

UD. Sinar Jepara cepat kembali. Pengembalian  modal UD. Sinar Jepara kembali dalam waktu 2 tahun 

lebih 1 bulan. Break event point UD. Sinar Jepara sebesar Rp 106.000;(2) upaya-upaya yang dilakukan 

UD.Sinar Jepara untuk memberdayakan UMKM mebel adalah penumbuhan kemandirian, kebersamaan, 

kewirausahaan UMKM untuk berkarya dalam meningkatkan daya saing UMKM dalam pangsa pasar serta 

memajukan dan mengembangkan sektor UMKM. 

 

Kata kunci: Base lending model, memberdayakan UMKM. 
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I. LATAR BELAKANG

 

 Pada  masa  sekarang  ini, di  

tengah  kondisi  perekonomian  

global, persaingan  dalam  dunia  

usaha  tetap  tidak  dapat  

dihindarkan.  Oleh  karena  itu,  

usaha  mikro  kecil  menengah  

(UMKM) yang ingin  tetap  bertahan  

maupun  ingin  berkembang  di  

dalam bisnis dituntut agar tetap lebih  

tanggap  dalam  menghadapi  segala  

permasalahan  yang  timbul  pada  

saat  ini.   

 Dalam  usaha  mencapai  

tujuan  tersebut  setiap  usaha  mikro  

kecil  menengah  (UMKM)  dalam  

melakukan  tindakan  akan  

mempertimbangkan  antara  manfaat  

yang  diperoleh  dan  pengorbanan  

yang  dikeluarkan.  Dengan 

demikian  usaha mikro kecil 

menengah (UMKM) yang  

memproduksi  barang  dan   jasa  

untuk  memenuhi  kebutuhan  

konsumen  akan  selalu  berupaya  

untuk  memperoleh  keuntungan  

yang  sebesar-besarnya  dengan  

pengorbanan  sekecil-kecilnya. 

 UD. Sinar Jepara ini 

merupakan perusahaan yang 

bergerak di bidang perdagangan  

(usaha dagang) mebel seperti almari, 

kursi, tempat  tidur, meja dan lain 

sebagainya, yang merupakan suatu 

kebuhan sekunder bagi masyarakat 

umum. Dengan  bahan utama  kayu 

yang  beraneka  ragam jenis kayu 

mulai dari kayu yang berstandar 

biasa sampai dengan kayu yang 

berkualitas bagus. Oleh karena itu di 

perlukan dana yang besar untuk 

memenuhi proses produksi, dana 

yang di peroleh selain dana yang di 

miliki oleh pemilik usaha melainkan 

juga pinjaman dari kreditur baik 

bank maupun lembaga keuangan 

lainnya untuk membantu jalannya 

proses produksi. Pada UD Sinar 

Jepara dalam melakukan proses 

penjualan mebel dilakukan secara 

tunai maupun kredit.  

 Untuk mengetahui  

modal,UMKM menganalisis  dengan  

menggunakan  Payback  Period  

yang menunjukkan  suatu  metode  

dalam  menilai  kelayakan  suatu  

usaha  yang  digunakan  untuk  

mengukur  periode  jangka  waktu  

pengembalian  modal.  Semakin  

cepat  modal  kembali,  maka akan  

semakin  baik  suatu  proyek  untuk  

diusahakan  karena  modal  yang   

kembali  dapat  dipergunakan untuk 

membiayai  kegiatan lain  (Husnan  

dan  Suwarsono,2000).  Net  Present  
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Value  yang  menunjukkan  Selisih  

antara  nilai  sekarang  dari  cash  

inflow/ proceeds  dengan  

pengeluaran  untuk  keperluan  

investasi / capital  outlays  (Farah  

Margaretha,  2005:40).  Internal  

Rate  of  Return  yaitu  Menghitung  

tingkat  bunga  yang  menyamakan  

dinilai  sekarang  dari  penerimaan  

kas  bersih  dimasa  mendatang 

(Keown,2004).  Base   lending  rate  

yaitu  Penetapan  tingkat  suku  

bunga  pinjaman  kredit  

(Kasmir,2003:42).  Break  Event  

Point  yaitu  Suatu  titik  jumlah  

produksi  atau  penjualan  yang  

harus  dilakukan  agar  biaya  yang  

dikeluarkan  dapat  tertutupi  

kembali  atau  nilai  dimana  profit  

yang  diterima  UMKM  adalah  nol  

(Pujawan, 2004).   

 Melihat  latar  belakang  

diatas,  cukup  beralasan  bagi  

peneliti  untuk  melakukan  

penelitian  dengan  judul: 

 “Analisis  Base  Lending  

Model  untuk  Memberdayakan  

UMKM Studi Kasus pada UD. Sinar 

Jepara, Jl. Basuki Rahmad, Kec. 

Tanjunganom,  Kab.  Nganjuk.

 

II. METODE 

A. Variabel Penelitian 

Menurut  Ardhana  

(2007:13) “variabel”  adalah  

gejala  yang  menjadi  fokus  

peneliti  untuk  diamati”.  

Sedangkan  menurut  Sugiyono  

(2011:60) “variabel”  penelitian  

adalah”  Segala  sesuatu  yang  

berbentuk  apa  saja  yang  

ditetapkan  oleh  peneliti  untuk  

dipelajari  sehingga  diperoleh  

informasi  tentang  hal  tersebut,  

kemudian  ditarik  

kesimpulannya”. 

1. Variabel Bebas 

(Independent Variabel) 

Menurut  Sugiyono  

(2011:60) “variabel  bebas”  

merupakan  “variabel  yang  

mempengaruhi  atau  yang  

menjadi  sebab  

perubahannya  atau  

timbulnya  variabel  

dependend  atau  terikat’’.  

Sebagai  variabel  bebas  

dalam  penelitian  ini  adalah  

Base  Lending  Model. 

Indikator  base  lending  

model  yaitu: 

a. Payback  period  (PP) 

b. Net  present  value  

(NPV) 

c. Internal  rate  of  return  

(IRR) 
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d. Base  lending  rate   

e. Break  event  point  

(BEP) 

2. Variabel Terikat 

(Dependent Variabel) 

Menurut  Sugiono  (2011:61) 

“variabel  terikat”  

merupakan “variabel  yang  

dipengaruhi  atau  yang  

menjadi  akibat,  karena  

adanya  variabel  bebas”. 

Penelitian  ini  variabel  

terikatnya  adalah  

Memberdayakan  UMKM. 

 

B. Teknik dan Pendekatan 

Penelitian 

1. Teknik Penelitian 

 Dalam penelitian ini 

metode yang digunakan 

adalah metode ex post facto. 

Menurut Indriantoro 

(2009:27) yang di 

maksudkan dengan 

penelitian ex post facto 

adalah sebagai berikut: Tipe 

penelitian terhadap data 

yang dikumpulkan setelah 

terjadinya suatu fakta atau 

peristiwa. Peneliti dapat 

mengidentifikasi fakta atau 

peristiwa tersebut sebagai 

variabel yang di pengaruhi 

(dependen) yang melakukan 

penyelidikan terhadap 

variabel- variabel yang 

mempengaruhi. 

  Berdasarkan 

pengertian di atas yang 

dapat disimpulkan bahwa 

metode ex post facto 

merupakan penelitian yang 

menjelaskan atau 

menemukan bagaimana 

variabel- variabel dalam 

penelitian saling 

berhubungan atau 

berpengaruh, serta 

menemukan bagaimana 

gejala- gejala atau perilaku 

itu terjadi. 

2.  Pendekatan Penelitian 

  Menurut  Sugiyono  

(2011:16)  pendekatan  

penelitian  adalah: 

Suatu  upaya  

penyederhanaan  masalah  

sampai  batas-batas  tertentu  

sehingga  masih  dapat  

ditoleransi  untuk  

memudahkan  

penyelesaiannya  dimana  

suatu  masalah  baru  

umumnya  diselesaikan  

dengan  menggunakan  

modifikasi  cara  pemecahan  
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yang  telah  diketahui  bagi  

permasalahan  lain. 

 Dalam  penelitian  ini  

menggunakan  pendekatan  

kuantitatif,  yaitu  jenis 

pendekatan  dengan  cara  

mendeskripsikan  dan  

mengolah  data  akuntansi  

yang  berhubungan  dengan  

angka-angka  yang  

selanjutnya  untuk  dianalisis  

melalui  rumus-rumus. 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

 Penelitian  ini  

dilakukan  dengan  

mengambil  data  UMKM  

Mebel UD. Sinar Jepara 

yang  beralamat  di Jl. 

Basuki Rahmad,  Kec. 

Tanjunganom,  Kab.  

Nganjuk, Jawa Timur. 

2. Waktu Penelitian 

 Penelitian ini 

dilaksanakan selama 6 bulan 

dimulai  bulan  Desember s/d 

Mei 2015. 

 

D. Populasi, Sampel dan Teknik 

Sampling 

1. Populasi 

 Menurut  Sugiyono  

(2011:80), ”populasi”  

adalah  “wilayah  

generalisasi  yang  terdiri  

atas  obyek/ subyek  yang  

mempunyai  kualitas  dan  

karakteristik  tertentu  yang  

ditetapkan  oleh  peneliti  

untuk  dipelajari  dan  

kemudian  ditarik  

kesimpulannya”. 

 Menurut Arikunto 

(2010:173), “populasi 

adalah keseluruhan subjek 

penelitian”. 

 Berdasarkan 

pengertian di atas dapat 

disimpulkan bahwa 

populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri 

dari subyek atau obyek 

yang mempunyai kualitas 

atau karakteristik tertentu, 

yang diterapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari 

kemudian ditarik 

kesimpulan. Adapun 

populasi dalam penelitian 

ini adalah laporan 

keuangan UD. Sinar Jepara 

tahun 1986-2014. 

2. Sampel 

 Menurut  Sugiyono  

(2011:81)  “Sampel”  

adalah  “bagian  dari  
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jumlah  dan  karakteristik  

yang  dimiliki  oleh  

populasi  tersebut”.   

 Menurut Soekidjo 

(2005:79) “Sampel adalah 

sebagian untuk diambil dari 

keseluruhan obyek yang 

diteliti dan dianggap 

mewakili seluruh 

populasi”. 

 Berdasarkan 

pengertian di atas dapat 

disimpulkan bahwa sampel 

adalah sebagian dari 

populasi yang diambil. 

Dalam penelitian ini 

sampel yang digunakan  

adalah laporan keuangan 

UD. Sinar Jepara tahun 

2012-2014. 

3. Teknik Sampling 

 Menurut  Sugiyono  

(2007:118)  teknik  

sampling  adalah  teknik  

pengambilan  sampel.   

 Penentuan  sampel  

dalam  penelitian  ini  

menggunakan  teknik  

purposive  sampling, yang  

mana  Menurut  Sugiyono  

(2011:85)  “teknik  

purposive  sampling”  ini  

berdasarkan  pertimbangan  

tertentu  yang  umumnya  

disesuaikan  dengan  

tujuan  atau  masalah  

penelitian.   

 Adapun  kriteria-

kriteria  teknik  purposive  

sampling  yang  digunakan  

dalam  penentuan  sampel  

pada  di mebel UD. Sinar 

Jepara  adalah  : 

a. UD. Sinar Jepara adalah  

UMKM  yang  

terkemuka,  UMKM  

tersebut memiliki  

laporan  keuangan  

sehingga memiliki  

komitmen  terhadap 

peningkatan 

kesejahteraan terhadap 

karyawan dan  

masyarakat  sekitar. 

b. UD. Sinar Jepara 

memiliki  keunggulan  

bersaing  dalam  pasar,  

sehingga  mebel UD. 

Sinar Jepara dan  

produk-produknya  

mudah  diterima  

dikalangan  masyarakat  

luas. 

c. UD. Sinar Jepara pada 

tahun 2012-2014 yang 

digunakan untuk 
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penelitian dikarenakan 

laporannya tersebut 

tersusun secara rinci 

pada perusahaan/ 

UMKM tersebut. 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

Interprestasi Data 

 Berdasarkan data 

yang telah dianalisis diatas 

maka untuk lebih jelasnya 

penulis melakukan analisis 

data yang dihitung dengan 

menggunakan Net present 

value, Internal return of rate, 

Payback period, Break event 

point maka dapat diketahui 

kelayakan dalam suatu usaha 

UMKM/ perusahaan mebel 

UD. Sinar Jepara. 

 Dari hasil analisis 

dapat diketahui bahwa Net  

Present value UD. Sinar 

Jepara mengalami 

peningkatan sebesar Rp 

41.329.781 ini berarti suatu 

proyek dapat dinyatakan 

menguntungkan dan dapat 

dilaksanakan. Internal return 

of rate juga mengalami 

peningkatan yakni sebesar 

48,93%  disini berarti IRR > i 

(discount  rate)  atau 48,93% 

>7,75% yang  berlaku  maka  

proyek  tersebut  layak  untuk  

dilaksanakan. Payback 

period juga menunjukkan 

pengembalian modal UD. 

Sinar Jepara cepat kembali. 

Pengembalian  modal UD. 

Sinar Jepara kembali dalam 

waktu 2 tahun lebih 1 bulan. 

Break event point UD. Sinar 

Jepara sebesar Rp 106.000. 

Kesimpulan 

 Berdasarkan  uraian  dan  

pembahasan yang telah 

dikemukakan pada pada bab-bab 

sebelumnya maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. UD. Sinar Jepara memiliki  

keunggulan  bersaing dalam  

pangsa pasar, sehingga mebel 

UD. Sinar Jepara dapat  

menghasilkan produk-produk 

yang unggul dikalangan 

masyarakat luas serta UD 

Sinar Jepara memiliki 

komitmen terhadap 

peningkatan kesejahteraan 

terhadap karyawan. 

2. Memberikan bukti bahwa 

analisis base lending model 

untuk memberdayakan sentra 

mebel UD. Sinar Jepara 

memiliki Laporan Keuangan, 
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sehingga dapat diketahui laba 

tiap periode/tahun yang 

dihasilkan oleh UD. Sinar 

Jepara. 

3. Setelah dianalisis 

menggunakan Net present 

value, Internal return of rate, 

Payback period, Break event 

point maka dapat diketahui 

sebagai berikut: bahwa Net  

Present value UD. Sinar 

Jepara mengalami 

peningkatan sebesar Rp 

41.329.781 ini berarti suatu 

proyek dapat dinyatakan 

menguntungkan dan dapat 

dilaksanakan. 

4.  Internal return of rate juga 

mengalami peningkatan 

yakni sebesar 48,93%  disini 

berarti IRR > i (discount  

rate)  atau 48,93% >7,75% 

yang  berlaku  maka  proyek  

tersebut  layak  untuk  

dilaksanakan. Payback 

period juga menunjukkan 

pengembalian modal UD. 

Sinar Jepara cepat kembali. 

Pengembalian  modal UD. 

Sinar Jepara kembali dalam 

waktu 2 tahun lebih 1 bulan. 

Break event point UD. Sinar 

Jepara sebesar Rp 106.000. 

5. Upaya-upaya yang dilakukan 

UD.Sinar Jepara untuk 

memberdayakan UMKM 

mebel yang pertama adalah 

penumbuhan kemandirian, 

kebersamaan, kewirausahaan 

UMKM untuk berkarya 

dalam meningkatkan daya 

saing UMKM dalam pangsa 

pasar serta memajukan dan 

mengembangkan sektor 

UMKM dalam merekrut 

tenaga kerja maaupun 

meningkatkan kesejahteraan 

para karyawan sehingga 

dapat menggurangi angka 

pengagguran, yang kedua 

adalah meningkatkan laba/ 

keuntungan UD.Sinar Jepara 

dengan mempertimbangkan 

pangsa pasar  yang semakin 

meningkat sehingga dapat 

menaikkan harga jual 

produksi, yang terakhir 

adalah meningkatkan sales/ 

penjualan dengan 

memperluas anak UMKM/ 

perusahaan UD. Sinar Jepara 

hal ini juga di maksudkan 

untuk memperluas pangsa 

pasar dalam memenangkan 

persaingan produk. 
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