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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam perekonomian yang sedang dihadapi dan dijalankan pada saat

sekarang ini,ada kelompok masyarakat dalam keadaan ekonomi yang kuat dan

menguasai sebagian besar kehidupan ekonomi nasional.Sedangkan dipihak lain

sebagian masyarakat berada dalam ekonomi yang lemah dan belum mampu

mengimbangi pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Sebagian besar masyarakat

masih bisa dikatakan berada dalam garis kemiskinan karena masih sulit bagi

mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kemiskinan pada dasarnya merupakan salah satu bentuk problema yang

muncul dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat dinegara yang

sedang berkembang. Masalah kemiskinan ini dikatakan sebagai salah satu

problema karena masalah kemiskinan menuntut adanya suatu pemecahan masalah

secara berencana, terintegrasi dan menyeluruh.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat indonesia

menuju masyarakat makmur dan berkeadilan perlu adanya pembangunan ekonomi

yang seimbang. Kebijakan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan

pemerintah daerah disegalah bidang.

Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi tersebut, faktor dana yang

sangat berperan penting dalam pembangunan ekonomi. Tersedianya atau tidak

adanya dana untuk pembiayaan tersebut, sangatlah mempengaruhi perkembangan
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pambangunan dalam suatu daerah. Dana tersebut dibutuhkan oleh masyarakat

yang ingin mendirikan usahanya, ketika modal bikin usahanya tidak mencukupi.

Untuk itu Koperasi Swamitra sebagai salah satu badan usaha yang ada di

Indonesia yang memegang peranan penting bagi perekonomian Indonesia. Untuk

mewujudkan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia perlu adanya Koperasi

Swamitra sehingga dapat membantu masyarakat dalam mendirikan usahanya

ketika mereka tidak mempunyai dana dalam membangun suatu usaha.

Koperasi adalah wadah dan tempat yang sesuai bagi pelaksanaan

pembangunan di bidang perekonomian Indonesia, terutama dalam usaha

peningkatan kesejahteraan masyarakat bagi golongan ekonomi lemah dengan ikut

berpartisipasi dalam proses pembangunan perekonomian di Negara kita ini.

Koperasi berasal dari istilah bahasa Inggris, yaitu cooperation yang dapat dipisah

menjadi dua kata, yaitu co dan operation. Co berarti bersama-sama dan operation

berarti bekerja. Jadi, cooperation atau koperasi berarti bekerja bersama-sama.

Di Indonesia pengertian koperasi menurut Undang-Undang koperasi tahun

1967 No.2 tentang pokok-pokok perkoperasian adalah sebagai berikut : koperasi

Indonesia Adalah organisasi ekonomi yang berwatak sosial, beranggotakan orang-

orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi

sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Pengertian koperasi menurut Undang-undang Perekonomian No.25 tahun

1992, bab 1 pasal 1 ayat 1 UU 25/1992  adalah sebagai berikut : koperasi adalah

badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi



3

dengan melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus

sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berasas kekeluargaan.

Swamitra adalah nama suatu bentuk kerja sama atau kemitraan antara

Bank Bukopin dengan Koperasi u serta memodernisasi usaha simpan pinjam

(USP) melalui pemanfaatan jaringan teknologi (network) dan sistem manajemen

sehingga usaha simpan pinjam memiliki kemampuan pelayanan transaksi

keuangan yang lebih luas dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-

undangan yang berlaku menurut ( www.bankbukopin.co.id).

Tujuan dari koperasi Swamitra ini adalah untuk membantu baik anggota

maupun nasabah dalam mengatasi permasalahan modal usaha, membantu

peningkatan usaha mikro, sistem teknologi dan manajemen Swamitra dapat

meningkatkan kepercayaan anggota koperasi,dapat melakukan transaksi keuangan

secara online di seluruh kantor swamitra di Indonesia, sistem teknologi dan

manajemen Swamitra menjadi daya tarik bagi pihak lain untuk menempatkan

dana.

Berdasarkan kenyataan diatas, maka peran Koperasi Swamitra sebagai

lembaga pembiayaan dalam era sekarang dan masa akan datang tetap penting

untuk mewujudkan pemberdayaan ekonomi rakyat baik dikota maupun di

pedesaan. Dalam kondisi seperti ini peranan Koperasi Swamitra sebagai jaring

pengaman sosial bagi masyarakat kecil semakin penting untuk menyediakan

kredit cepat, bunga ringan, dan tidak berbelit.

Swamitra dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat dengan jaminan

benda-benda bergerak. benda bergerak tersebut harus memiliki nilai jual lebih
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dengan uang yang dibutuhkan oleh yang berhutang tersebut. Karena benda

bergerak ini memiliki nilai yang melebihi dengan uang yang dipinjam oleh orang

yang bersangkutan, maka benda bergerak dapat dijadikan sebagai jaminan dari

hutang tersebut.

Simpanan Swamitra merupakan produk simpanan yang dapat ditarik dan

disetor sesuai dengan keinginan anggota melalui kantor swamitra simpanan

berjangka, Swamitra merupakan produk simpanan yang penarikannya dapat

dilakukan secara berkala, baik 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan maupun 12 bulan dengan

tingkat suku bunga yang bersaing. Pada dasarnya produk pinjaman yang. dapat

dilayani oleh Swamitra terdiri dari: Pinjaman untuk modal kerja, Pinjaman untuk

konsumtif, Pinjaman untuk investasi, sistem online Swamitra, jaringan Swamitra

yang menggunakan sistem real time online memungkinkan suatu transaksi

dilakukan di gerai Swamitra dimana saja. Gerai Swamitra dikelola oleh tenaga-

tenaga profesional yang dilatih secarah khusus oleh Bank Bukopin.

Lelang menurut Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 adalah

penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara

tertulis dan/atau tulisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai

harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang.

Fenomena yang saya temukan pada penelitian saya yaitu mayoritas

penduduknya petani karet dan sawit, harga karet pada saat ini mengalami

penurunan harga dalam jangka yang panjang, sedangkan hasil sawit pada saat ini

terjadinya penurunan hasil panennya maka terjadinya penunggakan atau tidak

lancarnya dalam mengembalikan uang pinjaman.
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Didalam perjanjian Swamitra, apabila debitur tidak dapat melunasi

hutang-hutangnya atau tidak membayar kreditnya sampai waktu tiga bulan

berturut-turut maka pihak Swamitra berhak melelang barang yang dijaminkan

oleh peminjam kredit dan hasil dari penjualan lelang tersebut untuk melunasi

hutang kreditnya,  membayar sewa modal dan sebagian lagi untuk biaya yang

dikeluarkan untuk melelang barang tersebut dan sisanya diberikan kepada

sipemberi barang jaminan. Maka dari itu harga dari penjualan lelang harus

diperhitungkan sesuai dengan prosedur untuk mendapatkan harga lelang yang

seharusnya dan tidak merugikan pihak manapun. Berdasarkan latar belakang

tersebut penulis mengambil judul “ANALISIS PENERAPAN SISTEM

LELANG PADA KOPERASI SWAMITRA KEC. RUMBIO JAYA

KABUPATEN KAMPAR”.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada latar belakang di atas, maka dapatlah dirumuskan

beberapa pokok permasalahan yang selanjutnya akan menjadi obyek pembahasan

dalam tugas akhir ini. Adapun rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah

sebagai berikut :

1. Bagaimana Prosedur Pelaksanaan Lelang barang jaminan pada Koperasi

Swamitra Kec.Rumbio Jaya Kabupaten Kampar ?

2. Bagaimana penetapan Harga Pembukuan lelang pada Koperasi Swamitra

Kec. Rumbio Jaya Kabupaten Kampar ?
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1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai

dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Prosedur Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Pada

Koperasi Swamitra Kec.Rumbio Jaya Kabupaten Kampar.

2. Untuk mengetahui Penetapan Harga Pembukaan Lelang Pada Koperasi

Swamitra Kec.Rumbio Jaya Kabupaten Kampar.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran mengenai pelelangan serta

menambah literatur atau bahan-bahan formasi ilmiah yang dapat

digunakan untuk melaksanakan kajian dan penelitian selanjutnya.

2. Secara praktis

a. Memberikan sarana dan masukan pada institusi atau Koperasi

Swamitra Kec. Rumbio Jaya Kabupaten Kampar dalam rangka

meningkatkan dan mengembangkan kiprah Koperasi Swamitra Kec.

Rumbio Jaya Kabupaten Kampar dalam masyarkat.

b. Meningkatkan pengetahuan penulis tentang pelelangan dan diharapkan

akan berguna bagi pihak-pihak yang berminat terhadap masalah yang

sama.
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1.5 Metode Penelitian Data

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Koperasi Swamitra Kec.Rumbio

Jaya Kabupaten Kampar dari bulan Febuari tahun 2018.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif.

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan

data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis dan tingkah laku

yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.

Pendekatan deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk

memberikan gejala-gejala, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual

dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena

yang diselidiki.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh oleh penulis langsung

dari perusahaan berupa yang memerlukan pengolahan, yang terdiri dari

wawancara langsung, penilaian, analisis pembiayaan, keputusan

pembiayaan, dan pelaksanaan pembiayaan.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari perusahaan dalam

bentuk jadi tanpa perubahan dari perusahaan, seperti sejarah koperasi

Swatira Kecamatan Rumbio Jaya
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1.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, mengacu pada cara yang digunakan untuk

memperoleh data. Untuk mendapatkan data yang lebih akurat, relavan dan

lengkap, maka penelitian menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian Kepustakaan (Library Research), adalah segala usaha yang

dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relavan dengan

topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Dalam hal ini peneliti

menggunakan teori untuk membahas permasalahan yang ada, misalnya

teori bank syariah, proses pembiayaan murabahah, penerapan pembiayaan

dan lain-lainnya.

2. Penelitian Lapangan(Field Research)

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu.

Peneliti menggunakan teknik dokumentasi sebagai sarana untuk

mendapatkan data tentang jumlah nominal pembiayaan nasabah serta

data-data yang mendukung lainnya.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara memperoleh data dengan tanya jawab

secara langsung kepada pihak Koperasi Swamitra Kecamatan Rumbio

Jaya tentang proses pembiayaan yang terkait dengan prosedur

pelaksanaan pembiayaan murabahah.
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1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan ini dibagi menjadi empat bab, dengan sistematika penulisan

sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, batasan

masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode

pengumpulan data serta sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada bab ini berisikan mengenai gambaran umum perusahaan yang

terdiri dari sejarah singkat perusahaan beserta struktur organisasi dan

jenis kegiatan usaha yang dijalankan.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTER

Pada bab ini membahas teori-teori yang mendukung penelitian yang

meliputi pengertian Koperasi, pengertian Swamitra, barang yang dapat

digadaikan dan jenis-jenisnya, penggolongan kredit, persentase uang

pinjaman terhadap taksiran, pengertian lelang, penetapan harga

pembukaan lelang, pengertian uang kelebihan lelang, prosedur

pelaksanaan lelang.

BAB IV : PENUTUP

Bab terakhir merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari

hasil penelitian dan kemudian mencoba memberi saran yang kiranya

bermanfaat.


