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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Saat ini terdapat beragam jenis lembaga pembiayaan yang ada di 

Indonesia.Mulai dari kelas tradisional sampai yang kelas modern yang contoh 

salah satunya yaitu usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam. Alternatif 

pembiayaan dapat dilakukan melalui lembaga keuangan lainnya atau sering 

disebut lembaga pembiayaan Perekonomian Indonesia  dibagi dalam sector 

pemerintahan,  sector koperasi, dan sector swasta. Dalam sector usaha 

ekonomi kelurahan simpan pinjam ini bergerak dalam setiap kegiatan- 

kegiatan ekonomi yang tidak terlepas sama sekali dari kepentingan-

kepentingan anggota-anggotanya. Usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam 

yang bersangkutan akan dapat memperoleh kemanfaatan dari usaha-usaha  

yang  mereka sumbangkan karya atau jasanya untuk memperoleh kemanfaatan 

tersebut. 

Bank Merupakan lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan, 

sebagai prasarana pendukung  yang sangat vital di dalam perekonomian, 

serta dalam fungsinya bank mentransfer dana-dana dari penabung kepada 

peminjam. Mengkaji tentang fungsi bank sungguh sangat banyak sekali, 

diantaranya bank memiliki fungsi sebagai perantara keuangan yang di dalam 

peranannya terdapat hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada dua 

unsur yang saling terkait, yaitu hukum dan kepercayaan. Bank hanya dapat 

melakukan kegiatan dan mengembangkan banknya apabila masyarakat 
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percaya untuk menempatkan uangnya dalam produk-produk yang ada di 

dalam bank tersebut. Berdasarkan kepercayaan masyarakat tersebut, bank 

dapat memutarkan dana dari masyarakat untuk ditempatkan dan menyalurkan 

kembali dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa perbankan lainnya. 

Menurut Undang-Undang No.10/1998 tentang perbankan, kredit 

adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan 

pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah 

jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 

Bank harus mempunyai Kebijakan pemberian kredit yang tepat dan 

benar agar dapat mengola kredit secara professional. Kebijakan kredit tersebut 

dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan situasi dan 

kondisi ekonomi untuk itu bank harus harus memperhatikan kebijakan umum, 

prosedur pemberian dan pengawasan kredit serta pedoman khusus untuk jenis-

jenis kredit tertentu. 

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, maka pihak kreditur harus 

merasa yakin terlebih dahulu bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan 

kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum 

kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan 

berbagai cara untuk mendapat keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui 

prosedur penilaian yang benar-benar dan sungguh-sungguh. Dalam melakukan 

penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap  sama.  Begitu pula 

dengan  ukuran-ukuran  yang ditetapkan  sudah  menjadi  standar  penilaian  

setiap  bank.  Biasanya  kriteria penilaian yang dilakukan oleh bank untuk 
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mendapatkan nasabah yang benar-benar dapat dipercaya dapat dilakukan 

dengan analisis 5C dan Aspek-aspek ndalam penilaian kredit tersebut  

(Kasmir, 2010, 108 – 111). 

Usaha Ekonomi Desa - Simpan Pinjam (UED-SP) merupakan program 

yang prakarsai oleh Departemen Dalam Negeri (Dirjen PMD) dimaksudkan 

untuk membentuk lembaga keuangan mikro dipedesaan (perkreditan) dalam 

mengatasi permasalahan permodalan bagi masyarakat miskin atau usaha kecil 

dipedesaan dengan maksud untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif 

dengan memanfaatkan  sumber daya  dan  potensi  dana  yang  tersedia.  

Tujuan  program UEK-SP mendorong kegiatan perekonomian perdesaan, 

meningkatkan kreativitas berwirausaha, mendorong tumbuhnya usaha sektor 

informal. 

Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UEK-SP) Panah  Lestari yang 

terletak di kelurahan simpang baru merupakan salah satu lembaga keuangan 

yang bergerak di bidang simpan pinjam dan merupakan milik masyarakat 

desa/kelurahan setempat yang diusahakan serta dikelola oleh masyarakat 

desa/kelurahan setempat tersebut. UEK-SP tersebut menyalurkan dana kepada 

pihak nasabah dalam bentuk fasilitas pinjaman atau kredit. Fasilitas yang 

diberikan tersebut yaitu berupa kredit modal usaha. 

Pemberian kredit oleh pihak UEK-SP Panah Lestari akan 

menimbulkan utang bagi nasabahnya. Penagihan piutang atau pelunasan 

pinjaman dari debitur yang tidak tertagih sesuai jadwal yang ditentukan 

akan berakibat buruk bagi UEK-SP Panah Lestari. Berbagai faktor yang 

menyebabkannya seperti kondisi usaha nasabah yang memburuk atau kondisi 

ekonomi nasabah yang berubah sehingga mempengaruhi kondisi ekonomi 
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nasabah tersebut. Ketidakmampuan pihak UEK-SP Panah Lestari dalam 

menganalisa kelayakan permintaan kredit yang masuk, kurangnya pengawasan 

atas perkembangan mutu kredit dan debitur. Serta kurangnya kemampuan 

pihak UEK-SP Panah Lestari dalam menganalisa kemungkinan akan 

terjadinya kredit bermasalah. 

. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka dapat dirumuskan suatu masalah yaitu: 

1. Bagaimanakah analisis pemberian kredit pada anggota di Usaha Ekonomi 

Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Panah Lestari Kelurahan Simpang 

Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru? 

2. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian kredit pada anggota di Usaha 

Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Panah Lestari Kelurahan 

Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis pemberian 

pinjaman kepada anggota koperasi yang diterapkan oleh Usaha Ekonomi 

Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Panah Lestari Kelurahan Simpang 

Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. 

2. Manfaat penelitian 

a. Bagi penulis untuk mengetahui secara langsung tentang analisis 

pemberian kredit pada anggota di Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan 
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Pinjam (UEK-SP) Panam Lestari Kelurahan Simpang Baru Kecamatan 

Tampan Kota Pekanbaru. 

b. Bagi Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Panam 

Lestari sebagai bahan pertimbangan untuk menganalisis aktiva 

pemberian pinjaman yang dapat membantu para anggota koperasi dan 

mendapatkan keuntungan yang optimal. 

c. Bagi pihak lain untuk sebagai referensi tambahan tentang hasil 

penelitian ini dapat menambah referensi, informasi danwawasan untuk 

penelitian lebih lanjut atau sebagai bahan kepustakaan serta sumber 

pengetahuan. 

 

D. Metode dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan oleh penulis bertepatan di Usaha Ekonomi 

Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Panam Lestari Kelurahan Simpang 

Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru 

2. Jenis Data dan Sumber Data 

Adapun data yang penulis dapatkan dalam penelitian ini berupa: 

a. Data primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil 

wawancara pada UEK-SP Panam Lestari.Yang berupa keterangan lisan 

dari beberapa pihak internal koperasi seperti system pencatatan kredit 

dan sebagainya. 
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b. Data sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari UEK-SP 

Panam Lestari berupa hasil wawancara. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

Metode pengumpulan data melalui tanya jawab langsung dengan 

beberapa kepala, anggota dan pengurus koperasi untuk memperoleh 

informasi yang berkaitan dengan data yang diperlukan dalam penulisan 

tugas akhir mengenai Analisis Pemberian Kredit Pada Usaha Ekonomi 

Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Panam Lestari Kelurahan Simpang 

Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. 

2. Dokumentasi 

Mengutip secara langsung data yang dimlik oleh Usaha Ekonomi 

Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Panam Lestari Kelurahan Simpang 

Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Seperti arsip dan dokumen 

yang berhubungan dengan objek penelitian. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Agar dapat mempermudah dan memahami pembahasan yang 

dilakukan, penulis membagi atas beberapa bab dan masing-masing bab 

mempunyai sub-sub bab sehingga sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I   : PENDAHULUAN 

  Pembahasan pada bab ini tentang latar belakang masalah 

penelitian, perumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat 



 7 

penulisan, metode penelitian, Metode pengumpulan data dan 

sistematika penulisan. 

BAB II  : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

  Yaitu gambaran umum tentang Usaha Ekonomi Kelurahan 

Simpan Pinjam (UEK-SP) Panam Lestari Kelurahan Simpang 

Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru seperti sejarah singkat 

berdirinya UEK-SP, sasaran pokok koperasi, visi dan misi 

perusahaan, struktur organisasi, dan aktivitas koperasi. 

BAB III  : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 

  Pembahasan pada bab ini penulisakan menguraikan teori-teori 

yang berisikan tentang pengertian Analisis, kredit, jenis-jenis 

kredit,unsur-unsur kredit, tujuan pemberian kredit dan pengertian 

kredit dalam persepsi islam serta tinjauan praktek pada UEK-SP 

Panam Lestari Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan 

Kota Pekanbaru 

BAB IV  : PENUTUP 

  Pada bab ini merupakan bab penutup yang menyajikan 

kesimpulan dan saran hasil penelitian pada UEK-SP Panam 

Lestari Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota 

Pekanbaru. 


