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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 Dalam perekonomian suatu Negara yang sedang berkembang dan 

semakin maju, maka kegiatan ekonomi pada Negara tersebut juga akan 

semakin meningkat. Dengan meningkatnya kegiatan ekonomi akan 

meningkatkan aktivitas dalam dunia usaha khususnya sektor industri  yang 

mana akan menimbulkan berbagai kebutuhan, antara lain kebutuhan dana 

untuk keperluan membangun dan atau memperluas bidang usaha.Tambahan 

dana kadang tidak dapat seluruhnya diperoleh dari modal sendiri, tetapi dapat 

diperoleh dari pihak luar yaitu lembaga yang dapat memberi bantuan dalam 

bidang keuangan adalah lembaga keuangan serta pihak perbankkan. Dengan 

demikian peranan dalam dunia usaha sangat terasa dan berpengaruh. 

Perkembangan dunia usaha harus diikuti dengan perkembangan dalam 

lembaga keuangan sebagai lembaga penunjang dan pendorong kelancaran 

dunia usaha. 

 Dengan adanya kelancaran suatu usaha yang didukung oleh harta dan 

modal yang  memadai, maka tujuan suatu perusahaan akan tercapai yaitu 

memperoleh keuntungan atau laba yang maksimum, berusaha secara dinamis 

serta memiliki kelangsungan hidup perusahaan yang terjamin dimasa yang 

akan datang. Peranan perbankan dewasa ini sangat diharapkan dalam memacu 

dan memperlancar pertumbuhan ekonomi. Hal ini sesuai dengan fungsinya 
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sebagai lembaga keuangan yaitu membantu penyediaan modal dalam bentuk 

kredit dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya 

kepada masyarakat yang membutuhkan. Akan tetapi, bantuan penyediaan 

modal yang dibutuhkan tidak hanya diperoleh hanya dari pihak perbankkan 

saja, lembaga keuangan lainnya, seperti perusahaan-perusahaan besar dan 

perusahaan milik Negara juga ikut berperan dalam memberikan bantuan 

modal usaha khususnya Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Koperasi berupa 

pinjaman dana sehingga dapat meningkatkan taraf hidup di kalangan 

pengusaha kecil, menengah dan koperasi dan mengurangi kesenjangan sosial 

sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat dan dinamis. 

Pengertian dana yang dikemukakan oleh Alex s. nitisemito 

menyatakan bahwa dana adalah elemen-elemen dalam aktiva suatu neraca 

yang dapat berupa uang kas, bahan baku, mesin, gedung dan 

sebagainya. Menurut kuncoro dan suharjono (2002:151). 

Istilah kredit berasal dari bahasa yunani credere yang berarti 

kepercayaan (trusth atau faith). Oleh karena itu, dasr dari kredit adaalah 

kepercayaan. Seseorang atau badan yang memberikan kredit (kreditor) 

percaya bahwa penerima kredit (debitur) pada masa yang akan datang akan 

sanggup memenuhi segalah sesuatu yang telah dijanjikan. Abdullh dan 

Francis Tantri (2013: 162) 

 PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru merupakan salah satu 

perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang mana oleh pemerintah 

diwajibkan melakukan pembinaan terhadap usaha kecil agar menjadi usaha 
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yang tangguh dan mandiri  sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 

Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan.Selain itu, 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha 

Milik Negara, disamping melakukan pembinaan usaha kecil, BUMN dapat 

pula menyisihkan sebagian labanya untuk keperluan pembinaan masyarakat 

sekitar BUMN. Kegiatan ini dilaksanakan melalui Program Kemitraan dan 

Bina Lingkungan (PKBL) sesuai dengan Peraturan Menneg BUMN No. PER-

05/MBU/2017. 

 Dalam Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, khususnya Program 

Kemitraan merupakan kegiatan yang membantu pembinaan usaha swasta dan 

koperasi berskala kecil melalui penyaluran pinjaman dana dan penyaluran 

dana Pembinaan Kemitraan dari Program Kemitraan. Dana ini digunakan 

khusus untuk membantu para pengusaha kecil menengah dan koperasi agar 

usaha mereka berjalan lancar, semakin berkembang dan maju. 

Pelaksanaan pembinaan usaha Kecil oleh BUMN mulai tertata setelah 

terbitnya  Keputusan Mentri Keuangan No. 1232/KMK.013/1989. Pada saat 

itu Program ini dekenal dengan nama Pegelkop (Pembinaan Pengusaha 

Golongan Ekonomi Lemah dan Koperasi) dan pada tahun 1994 dengan 

terbitnya Keputusan Mentri Keuangan No. 316/KMK.016/1994. Nama 

program diganti menjadi program PUKK (Pembinaan Usaha Kecil Dan 

Koperasi). Seiring dengan berkembang kegiatan ekonomi masyarakat yang 

sangat pesat dan dinamis, peraturan – peraturan tersebut beberapa kali 

mengalami perubahan, terakhir melalui Peraturan Menteri Negara BUMN 
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No. Per-05/MBU/2007 Tanggal 27 April 2007 nama program diganti menjadi 

Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina 

Lingkungan (Disingkat PKBL). 

Program Kemitraan BUMN dengan usaha kecil yang selanjutnya 

disebut dengan program Kemitraan. Program Kemitraan adalah program 

untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan 

mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN dan setiap Badan 

Usaha Milik Negara wajib memenuhi ketentuan ini. Sedangkan bagi persero 

terbuka dapat melaksanakan program Kemitraan dengan berpedoman kepada 

keputusan ini yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum 

Pemegang Saham (RUPS). 

Sumber dana Program Kemitraan berasal dari Penyisihan setelah 

pajak BUMN pembina, Jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil, bunga 

deposito dan atau jasa giro dari dana program kemitraan, Pelimpahan dana 

Program Kemitraan dari BUMN lain jika ada, Penyaluran dana dari BUMN 

pembina lain. 

Jaminan pinjaman yang di syaratkan dalam peminjaman dana yang 

ditetapkan oleh PT. Perkebunan Nusantara V (Pesero) tidaklah memberatkan, 

karena tujuannya hanya untuk mengikat mitra saja, jaminannya adalah Surat 

keterangan dari kelurahan bahwa mitra binaan benar – benar mempunyai 

usaha seperti yang dikatakan, Surat BPKB motor mitra binaan, SKGR mitra 

binaan. 
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 Dalam Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, Khususnya 

Program Kemitraan merupakan kegiatan yang membantu pembinaan usaha 

swasta dan koperasi berskala kecil melalui Penyaluran Pinjaman Dana, dalam 

mengajukan pinjaman mitra binaan tidak semua mitra yang akan di berikan 

pinjaman di karenakan dari setiap proposal yang diajukan akan dselesi 

terlebih dahulu berikut tabel berapa banya proposal yang masuk ke bagian 

kemitraan selama lima tahun terakhir 

 Tabel 1.2 

Daftar proposal yang masuk ke PT.Perkebunan Nusantara V 
Pekanbaru selama 5 tahun terakhir mulai dari 2013 S/d 2017 

 

 

Sumber data : PT. Pekebunan Nusantara V Pekanbaru tahun 2017 

 Dari data di atas dapat dilihat bahwa banyak sekali proposal masuk ke 

PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru, dalam waktu lima tahun terakhir 

proposal yang masuk tidak mengalami peningkatan melainkan mengalami 

naik turun dalam setiap tahunnya. Dari semua proposal yang masuk tidak 

semua menerima pinjaman program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) 

karena tidak memenuhi berbagai persyaratan  yang telah ditetapkan pihak 

PKBL. 

NO TAHUN Proposal  
Masuk 

Proposal  
Diterima  

Proposal  
Ditolak  

Proposal 
diterima 

(%) 

Proposal 
ditolak 

(%) 
1 2013 72 57 15 79.17  20.83  
2 2014 358 296 62 82.68  17.32  
3 2015 322 263 59 81.68  18.32  
4 2016 444 388 56 87.39  12.61  
5 2017 237 160 77 67.51  32.49 

JUMLAH 1.433 1.164 269 81.23  18.77 
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Berikut data proposal yang diterimah pihak PKBL dalam Penyaluran 

Pinjaman selama lima tahun tarakhir : 

 

 

Tabel 1.3 
Realisasi Penyaluran Program Kemitraan/Pukk PT. Perkebunan 
Nusantara V Dari Tahun 2013 S/D Tahun 2017 Di Pekanbaru 

NO TAHUN 
JUMLAH 
MITRA 

BINAAN 

REALISASI 
(RP) 

REALISASI 
(%) 

1. 2013 57 1.110.000.000 4.37 
2. 2014 296 5.905.000.000 23.27 
3. 2015 263 5.455.000.000 21.49 
4. 2016 388 9.070.000.000 35.74 
5. 2017 160 3.835.000.000 15.13 

JUMLAH 1.164 25.375.000.000 100 
    Sumber Data : PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) Pekanbaru,2017. 

Pada tabel diatas bisa kita lihat penyaluran pinjaman selama lima 

tahun terakhir yaitu terhitung mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, 

dari data diatas bisa kita lihat penyaluran yang belum sepenuhnya efektif 

yaitu terlihat dari mitra binaan yang tersalurkan masih belum naik disetiap 

tahunnya, mitra binaan yang tersalurkan masih dalam keadaan naik turun 

sedangkan pada dasarnya apabila penyaluran dana telah efektif otomatis 

jumlah mitra binaan yang telah tersalurkan di setiap tahunnya akan 

mengalami kenaikan. 

Ada beberapa permasalahan yang di temukan dalam proses pemberian 

pinjaman program kemitran dan bina lingkungan (PKBL), yaitu: 
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Tabel 1.4 
Persentase selama 5 tahun terakhir jumlah mitra binaan yang 

diterimah dimulai dari tahun  2013-2017 
Keterangan Jumlah % 

Jumlah Mitra Binaan 1.164 100% 

Lancar 876 75.26 

Kurang Lancar 12 1.03% 

Diragukan 23 1.97% 

Macet 253 21.73% 
 Sumber Data: PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) Pekanbaru, 2017 

1. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa selama 5 tahun terakhir dari tahun 

2013 sampai dengan 2017, pihak Program kemitraan Dan Bina 

Lingkungan (PKBL) ini memiliki jumlah mitra binaan sebanya 1.164 

mitra binaan, berdasarkan hasil wawancara, di peroleh hasil bahwa 12 

(1,03 %) mitra binaan berkategori kurang lancar, 23 (1,97 %) mitra 

binaan dikategorikan diragukan sedangkan jumlah mitra binaan yang 

mengalami macet berjumlah 253 (21,73 %) . 

2. Berdasarkan hasil wawancara menyebutkan bahwa keterbatasan SDM 

yang dimiliki oleh pihak kemitraan menyebabkan kurangnya 

pemantauan secara langsung setelah mitra binaan di berikan pinjaman 
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hal itu mengakibatkan masi banyanya mitra binaan yang mengalami 

macet dalam pembayaran cicilan.  

Dari permasalahan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk 

mempelajari dan membahas masalah Penyaluran Pinjaman Dana dalam 

mensejahterakan masyarakat untuk membangun usaha kecil menengah serta 

membangun Perekonomian Negara untuk lebih baik lagi dan untuk 

menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat,maka laporan ini penulis 

beri judul   “Analisis Pemberian Pinjaman Dana Program Kemitraan  

dan Bina Lingkungn (PKBL) Pada PT. Perkebunan Nusantara V 

Pekanbaru”. 

1.2 Rumusan masalah 

 Atas dasar latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis dapat 

mengambil merumuskan masalah sebagai berikut : Bagaimana proses 

pemberian dan  Penyaluran Pinjaman Dana Kemitraan oleh Bagian Program 

Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. Perkebunan Nusantara V 

(Persero), Pekanbaru. 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk bagaimana proses pemberian dan  Penyaluran Pinjaman Dana 

Kemitraan oleh Bagian Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan 

(PKBL) PT. Perkebunan Nusantara V (Persero), Pekanbaru. 

2. Manfaat penelitian 
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 Dengan dilakukan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan 

manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama bagi: 

1. Penulis 

a. Untuk mengetahui sejauh mana kaitan antara teori dengan 

penerapannya dalam praktek lapangan atau dengan pelaksanaan yang 

sebenarnya. Dan penulis dapat mengembangkan ilmu akuntansi, 

khususnya pada laporan keuangan. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman untuk 

memperluas wawasan dan pengetahuan penulis. Selain itu, dapat 

menjadi bahan pertimbangan dan acuan bagi pihak lain yang 

melakukan penelitian yang serupa dimasa yang akan datang. 

2. Perusahaan 

a. Dapat dijadikan bahan masukan serta tambahan informasi untuk lebih 

memajukan perusahaan kedepannya khusus nya di bagian PKBL. 

b. Dapat memberikan perbaikan kepada perusahaan agar lebih 

meningkat lagi kinerja perusahaan untuk mengembangkan dan 

memajukan perusahaan. 

3. Bagi pembaca di harapkandapat digunakan sebagai tanbahan informasi 

dan pengetahuan yang diperlukan. 

1.4 Metode Penelitian 

1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di kantor pusat PT. Perkebunan Nusantara V 

Pekanbaru yang berlokasi dijalan rambutan No. 43 Pekanbaru. 
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2. Jenis Dan Sumber Data 

a. Data Primer 

 Yaitu data yang penulis peroleh secara langsung dari PT. Perkebunan 

Nusantara V (PTPN V) dalam bentuk buku dan masih dalambentuk 

pengolahan lebih lanjut, guna mempelajari sistem yang berlaku. 

 

 

b. Data Sekunder 

 Yaitu data yang diperoleh dari perusahaan dalam bentuk yang sudah jadi 

sepertistruktur organisasi dan sejarah singkat perusahaan, dan datayang 

diperoleh dari buku perusahaan. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

 teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik secara dokumentasi dan wawancara (interview yaitu) 

penulis melakukan tanya jawab langsung dengan bagian Program 

Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL) di PT. Perkebunan Nusantara 

V Pekanbaru, serta dibagian sumber daya manusia untuk memperoleh 

data mengenai sejarah singkat, struktur organisasi, tugas-tugas utama 

para karyawan dan aktivitas perusahaan. 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Dalam menyelesaikan tugas akhir ini, akan dibahas empat bab yang 

terdiri dari  

Bab I : PENDAHULUAN 
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 Terdiri dari latar belakang masalah, tujuan penulisan laporan, 

metode penelitian, dan sistematika penulisan 

Bab II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 Berisikan sejarah singkat berdirinya perusahaan, struktur 

organisasi, dan aktivitas perusahaan. 

 

 

Bab III : URAIAN TEORI DAN PRAKTEK 

Bab ini membahas mengenai tinjauan teoritis pemberian 

pinjaman dana atau kredit. Selain itu, dalam bab ini diuraikan 

juga tinjauan praktek mengenai sistem informasi akuntansi 

sebagai bahan pertimbangan dalam keputusan pemberian 

pinjaman dana dalam prakteknya di lapangan atau kenyataannya 

dalam dunia usaha 

Bab IV  : PENUTUP 

 Berisikan kesimpulan dan hasil penelitian dan pembahasan serta 

memberikan saran yang berhubungan dengan hasil penelitian 

 


