
   

 BAB IV  

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 
 

 

4.1 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan suatu tahapan atau proses pengumpulan 

informasi-informasi berupa profil perusahaan dan data diri calon debitur               

(peminjam modal usaha) dimana dari data tersebut akan dilakukan analisa 

perhitungan dengan beberapa metode investasi kemudian hasilnya akan 

menentukan apakah layak ataupun tidak diberikan kredit oleh pihak UED-SP. 

Data-data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah data-data yang 

berhubungan dengan pengambilan kredit  modal usaha pada UED-SP Sumber 

Rejeki.. 

 

4.1.1 Sejarah UED-SP Sumber Rejeki 

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 sumberdaya dan potensi dana yang tersedia.  

Tujuan program UED-SP mendorong kegiatan perekonomian perdesaan, 

meningkatkan kreativitas berwirausaha, mendorong tumbuhnya usaha sektor 

informal. Maka dalam rangka ikut berperan serta dalam memajukan Program 

Pemberdayaan Desa (PPD), dipandang perlu untuk membentuk suatu wadah 

Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP). Dimana modal awal dari usaha 

ini berasal dari APBD I dan II. Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam ini didirikan 

pada tahun 2010 dengan nama UED-SP Sumber Rejeki yang berada di desa 

Rantau Sakti. 
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4.1.2 Struktur Organisasi Usaha Ekonomi Desa - Simpan Pinjam (UED-SP) 

Sumber Rejeki 

Struktur organisasi merupakan sarana yang sangat penting dalam suatu 

manajemen dan harus selalu ada dalam satu kegiatan suatu perusahaan, termasuk 

dalam usaha perbankan dimana dapat memberikan gambaran kedudukan setiap 

personil sehingga memudahkan karyawan untuk  mengetahui batasan, wewenang 

dan tanggung  jawab pekerjaan yang diberikan kepadanya sesuai dengan 

kemampuan dan kecakapan masing-masing. Adapun struktur organisasi UED-SP 

Sumber Rejeki adalah sebagai berikut: 

 

DIREKTUR

KOMISARIS

PENDAMPING KECAMATAN BPD

ASISTEN ADMINISTRASI ASISTEN KEUANGAN

KETUA UNIT

STAF KEUANGAN STAF ADMINISTRASI

MASYARAKAT

Agung Dwi Siswanto, A.Ma

Purwadi, ST

Rukiman

Sulastri

Supriono

Budi Rianto, SE

Sulastri Lili Astika

Mira Handika Sofiana, S.Pd

STRUKTUR ORGANISASI USAHA EKONOMI DESA-SIMPAN PINJAM (UED-SP) SUMBER REJEKI

Desa Rantau Sakti Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu

Gambar 4.1 struktur organisasi UED-SP Sumber Rejeki 

 

4.2 Prosedur Pemberian Kredit Modal usaha  

Prosedur pemberian kredit modal usaha pada UED-SP Sumber Rejeki 

adalah sebagai berikut :  
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1. Tahap Permohonan Kredit  

Pada tahap ini calon peminjam mengajukan permohonan kredit, pada 

umumnya melalui pengisian blangko/formulir yang telah disediakan oleh 

pihak UED-SP Sumber Rejeki. 

2. Tahap Penilaian Kredit 

Berdasarkan permohonan kredit yang diterima, maka pihak UED-SP 

Sumber Rejeki melakukan penilaian/evaluasi terhadap kelayakan kredit 

yang didasarkan atas penilaian kelayakan usaha dari calon penerima 

kredit. Biasanya dinamakan verifikasi, dan ada 5 tahapan dalam verifikasi 

yaitu pembahasan awal proposal, kunjungan lapangan, penetapan jumlah 

kredit, pembahasan akhir, dan rekomendasi. Hasilnya dibawa ke 

Musyawarah Desa dan pertanggung jawaban untuk diputuskan layak atau 

tidak. 

3. Tahap Pemutusan Kredit  

Dari penilaian tersebut, maka lembaga perkreditan dalam hal ini UED-SP 

Sumber Rejeki dapat mengambil keputusan dicairkan, ditunda, atau 

ditolak. 

4. Pelaksanaan kunjungan ke tempat debitur hanya dilakukan sekali dalam 3 

bulan setelah pencairan kredit. 

4.3 Data Debitur  

Data ini berisikan informasi-informasi dari debitur yang telah mengajukan 

peminjaman modal usaha terhadap UED-SP Sumber Rejeki. Data yang diinput 

mulai dari data diri debitur, jumlah pinjaman serta jaminan yang diberikan kepada 

pihak UED-SP Sumber Rejeki. Adapun data-data dari debitur adalah seperti 

berikut: 

 Nama  : Hanri Zatmiko  

 Umur : 30 tahun  

 Jenis kelamin : Laki-laki 

 Alamat : Desa Rantau Sakti, RT/RW 007/003  

 Pekerjaan : Karyawan Swasta 
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 Penghasilan /bln  : Rp 5.000.000,- 

 Jenis usaha   : Warnet (Rusty Net) 

 Legalitas usaha  : UD (usaha dagang) 

 Jaminan    : Surat Tanah 

 Pinjaman modal : Rp 35.000.000,-  

 Digunakan    : Pembelian Perlengkapan Usaha  

Jenis kredit  : Ritel (kredit Investasi) 

Lama Investasi : 1 Tahun 

 

4.4 Pengambilan Keputusan Berdasarkan Metode UED-SP Sumber 

Rejeki 

 Berdasarkan data yang diperoleh dari debitur yaitu Bapak Hanri Zatmiko, 

maka pihak UED-SP Sumber Rejeki melakukan analisis terhadap data tersebut 

apakah permohonan pengajuan pinjaman yang dilakukan debitur layak atau tidak 

untuk diberikan. Permohonan pinjaman dapat diberikan apabila memenuhi syarat 

yaitu: 

1. Jaminan Yang Sesuai 

Jaminan yang sesuai yaitu jaminan dengan nilai yang lebih tinggi dari nilai 

pinjaman yang diajukan. Pada permohonannya, Bapak Hanri Zatmiko 

mengajukan pinjaman modal sebesar Rp 35.000.000 dan memberikan 

jaminan surat tanah. Dalam hal ini Bapak Hanri Zatmiko sudah memenuhi 

syarat karena memberikan jaminan dengan nilai yang lebih tinggi dari nilai 

pinjaman. 

2. Layak Dari Segi Ekonomi 

Dari hal ini, pihak UED-SP Sumber Rejeki melihat dan menilai 

kemampuan debitur dari segi ekonomi. Yang akan dinilai pihak UED-SP 

Sumber Rejeki pada hal ini adalah seluruh penghasilan dan pengeluaran 

debitur perbulannya apakah penghasilan yang diperoleh debitur cukup 

untuk memenuhi seluruh pengeluaran debitur dan membayar angsuran 

pinjaman kredit yang akan dilakukan. 

Berikut ini adalah data penghasilan dan pengeluaran debitur perbulannya: 
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a. Penghasilan 

Penghasilan yang diperoleh debitur perbulannya yaitu sebesar Rp. 

5.000.000 yang diperoleh dari gaji sebagai karyawan swasta. 

b. Pengeluaran 

Untuk biaya pengeluaran terdapat beberapa biaya yang diperhitungkan 

mulai dari biaya kebutuhan perhari, biaya fasilitas rumah perbulan 

seperti biaya listrik dan kebutuhan rumah lainnya, biaya angsuran 

lainnya seperti angsuran sepeda motor, dan biaya tak terduga. Debitur 

dikatakan memenuhi syarat apabila terdapat sisa 35% dari penghasilan 

diluar dari biaya pengeluaran perbulannya. Untuk biaya kebutuhan 

perhari debitur diasumsikan sebesar Rp 50.000 perharinya dan apabila 

dihitung dalam hitungan bulan menjadi Rp 1.500.000 perbulannya. 

Untuk biaya fasilitas rumah yaitu sebesar Rp 400.000 perbulannya, 

biaya angsuran sepeda motor sebesar Rp 800.000, dan biaya tak terduga 

sebesar Rp 300.000 perbulannya. Berdasarkan semua data yang 

diperoleh maka terdapat selisih dari penghasilan dan biaya pengeluaran 

yaitu sebesar Rp 2.000.000 yang berarti selisih dari penghasilan dan 

biaya pengeluaran lebih dari 35% penghasilan. 

 

4.5 Data Usaha Warnet Debitur 

Usaha warnet yang dimiliki Bpk. Hanri Zatmiko memiliki investasi 

sebesar Rp. 35 juta dengan lama waktu investasi 1 tahun. Selama kurun waktu 

tersebut diperlukan biaya rutin perbulan untuk operasional warnet Rp. 2 juta dan 

biaya perawatan dan perbaikan pada bulan ke 5 dan 8 masing-masing sebesar Rp. 

1 juta dan Rp. 1,5 juta. Usaha tersebut memberikan pendapatan operasi yang 

berfluktuasi sesuai dengan jumlah konsumen yang datang, masing masing Rp. 9  

juta pada bulan  ke 1 hingga bulan ke 5, kemudian Rp. 10 juta pada bulan ke 6 

hingga bulan ke 8. Pada bulan ke 9 dan ke 10 masing masing Rp 9 juta dan Rp. 10  

juta. Terahir  pada bulan ke 11 dan 12 masing-masing Rp. 9,5 juta dan Rp. 10 juta 

dengan suku bunga bank yang berlaku saat ini adalah 11,75%. 
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4.6 Pengolahan Data Investasi 

Data yang didapat dari usaha warnet Rusty Net ini akan diolah dengan 

menggunakan beberapa metode investasi untuk mengetahui apakah usaha tersebut 

layak atau tidak secara ekonomi, perhitungan yang dilakukan dengan 

menggunakan metode sebagai berikut: 

1. NPV (net present value) 

2. BCR (Benefit Cost Ratio) 

3. PP (Payback Period) 

 

0 1 2 3 4 5 76

S = 15 jt

I= 35 jt

AC= 2 jt

8 9 10 11 12

9 jt 9 jt 9 jt 10 jt 9 jt9 jt9 jt 10 jt10 jt 10 jt9,5 jt10 jt

1 jt 1,5 jt

AB=

OH= OH=

I = 11,75 %

 
Gambar 4.2 Grafik Cash Flow investasi debitur: 

 

 Dari grafik diatas dapat kita ketahui pendapatan dan pengeluaran warnet 

Rusty Net yaitu sebagai berikut: 

Data untuk pengeluaran: 

 

  P0 = 35 juta  +  AC = 2 juta  +  OH5 = 1 juta  +  OH8 = 1,5 juta 

 

Data untuk pendapatan: 

 

AB1-5 = 9 juta  +  AB6-8 = 10 juta  +  AB9 = 9 juta  +  AB10 = 10 juta  +  AB11 =                            

9 ,5 juta  +  AB12= 25 juta 

 

4.6.1 NPV (Net Present Value ) 

Net Present Value (NPV) adalah metode menghitung nilai bersih (netto) 

pada waktu sekarang (present). Asumsi present yaitu menjelaskan waktu awal 
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perhitungan bertepatan dengan saat evaluasi dilakukan atau pada periode tahun 

ke-nol (0) dalam perhitungan cash flow investasi. Untuk mengetahui apakah 

rencana suatu investasi tersebut layak atau tidak, diperlukan suatu ukuran atau 

kriteria tertentu dalam metode NPV, yaitu: 

Jika : NPV > 0 artinya investasi akan menguntungkan atau layak  

  : NPV < 0 artinya investasi tidak menguntungkan atau tidak layak 

1. Perhitungan (P) untuk Data Pengeluaran (Present Worth Of Cost ): 

P  =  P0 + AC [
(1+i)n-1

i(1+i)
n ] +  OH5 (1+i)-n + OH8 (1+i)-n 

Keterangan: 

  P0 : Investasi Awal 

  AC  : Annual Cost 

  OH  : Overhoul 

  i  : Suku Bunga 

= 35 juta + 2 juta [
(1+0,1175)12-1

0,1175(1+0,1175)
12] + 1 juta (1+0,1175)-5  

 + 1,5 juta (1+0,1175 )-8 

= 35 juta + 2 juta (6,2667) + 1 juta (0,5738) + 1,5 juta (0,4111) 

= 35  juta + 12,5343 juta + 0,5738 juta + 0,61665 juta 

= 48.72385 juta.                                                       

2. Perhitungan (P) untuk Data Pendapatan (Present Worth Of Benefit): 

P   = AB5 [
(1+i)n-1

i(1+i)
n ]  + AB3 [

(1+i)n-1

i(1+i)
n ] + AB9 (1+i)-n + AB10 (1+i)-n 

           + AB11 (1+i)-n + AB12 (1+i)-n 

Keterangan: 

  AB : Annual Benefit 

  i : Suku Bunga 

= 9 juta[
(1+0,1175)5-1

0,1175(1+0,1175)
5]  + 10 juta[

(1+0,1175)3-1

0,1175(1+0,1175)
3]  

        (1+ 0,1175)-5 + 9 juta  (1+0,1175)-9 + 10 juta (1+0,1175)-10  

        + 9,5 juta (1+0,1175)-11 + 10 juta (1+0,1175)-12 

= 9 juta (3,6272) + 10 juta (2,4121) + 9 juta (0,3679)  
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        + 10 juta (0,3292) + 9,5 juta (0,2946) + 10 juta (0,2636) 

= 32,6448 juta + 24,121 juta + 3,3111 juta + 3,292 juta 

   + 2,7987 juta + 2,636 juta 

= 68,8036 juta. 

3. Jadi NPV = Present Worth Of Benefit - Present Worth Of Cost 

   = 68,8036 juta – 48,72385 juta 

   = Rp 20,07975 juta 

 

4.6.2 BCR  (Benefit Cost Ratio) 

Metode ini digunakan dalam tahap-tahap evaluasi awal perencanaan  

pemberian modal kredit modal usaha atau sebagai analisis tambahan dalam rangka 

memvalidasi hasil evaluasi yang telah dilakukan pada metode NPV. Metode BCR  

ini memberikan penekanan terhadap nilai perbandingan antara aspek manfaat 

(benefit) yang akan diperoleh dengan aspek biaya dan kerugian yang ditanggung 

(cost) dengan adanya investasi tersebut. Adapun kriteria atau ukuran untuk 

menentukan suatu investasi layak atau tidak adalah sebagai berikut: 

Jika : BCR ≥ 1, maka investasi akan menguntungkan atau layak 

 : BCR ≤ 1, maka investasi tidak menguntungkan atau tidak layak 

Diketahui dari perhitungan NPV maka telah didapat hasi PWB dan PWC 

sebagai berikut: 

1. P pendapatan (Present Worth Of Benefit) = 68,8036 juta 

2. P pengeluaran (Present Worth Of Cost ) = 48,72385 juta 

Maka dapat dilakukan  perhitungan metode Benefit Cost Ratio (BCR)  

sebagai berikut: 

BC Ratio = 
Present Worth Of Benefit

Present Worth Of Cost
 

BC Ratio =  
68,8036 juta

48,72385 juta
 

BC Ratio = 1,41211 juta 
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4.6.3 PP  (Payback Period) 

Payback Period pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui seberapa lama 

(periode) investasi yang diberikan pihak bank mampu dikembalikan oleh calon 

peminjam kredit dapat dikembalikan saat terjadinya kondisi pulang pokok (break 

even-point). Lama periode pengembalian (k) saat kondisi BEP. Dalam metode 

payback period ini rencana investasi dikatakan layak jika lama periode 

pengembalian  kecil dari umur investasi. Ada dua macam bentuk perhitungan 

payback period yaitu payback period tanpa faktor bunga dan payback period 

menggunakan faktor bunga. Berikut ini merupakan rumus yang digunakan: 

 Tanpa faktor bunga 𝐾(𝑃𝐵𝑃) = ∑ 𝐶𝐹𝑡 
𝑘
𝑡 > 0  

 

 Menggunakan faktor bunga 𝐾(𝑃𝐵𝑃) = ∑ 𝐶𝐹𝑡(𝐹𝐵𝑃)𝑡  
𝑘
𝑡 > 0  

Keterangan:  

K  = periode pengambilan 

CF = Cash flow periode ke-t 

N  = umur investasi 

FBP  = faktor bunga present 

1. Perhitungan Tanpa Faktor Bunga 

Perhitungan ini untuk mengetahui lama periode pengembalian (k) saat 

kondisi BEP. Maka dilakukan perhitungan periode pengembalian modal (payback 

period) dengan terlebih dahulu menyusun semua data pendapatan dan 

pengeluaran ke dalam bentuk tabel,  yaitu sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Perhitungan payback period tanpa faktor bunga 

Bln Pendapatan Pengeluaran ∑   Benefit Keputusan 

1 9 juta 2 juta 1 x (9 jt) – (1 x 2 jt)   7 jt I > ∑ 

2 9 juta 2 juta 2 x (9 jt) – (2 x 2 jt)   14 jt I > ∑ 

3 9 juta 2 juta 3 x (9 jt) – (3 x 2 jt) 21 jt I > ∑ 

4 9 juta 2 juta 4 x (9 jt) – (4 x 2 jt) 28 jt I > ∑ 

5 9 juta 2 juta + 1 juta 5 x (9 jt) – (5 x 2 jt) + 1 jt 34 jt I > ∑ 

6 10 juta 2 juta 6 x (10 jt) – (6 x 2jt) 48 jt I < ∑, K= 6 

7 10 juta 2 juta 7 x (10 jt) – (7 x 2jt) 56 jt I <  ∑ 

8 10 juta 2 juta + 1,5 juta 8 x (10 jt) – (8 x 2jt) + 1,5 jt 62,5 jt I <  ∑ 
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Tabel 4.1 Perhitungan payback period tanpa faktor bunga (lanjutan) 
Bln Pendapatan Pengeluaran ∑   Benefit Keputusan 

9 9 juta 2 juta 9 x (9 jt) – (9 x 2jt) 63 jt I <  ∑ 

10 10 juta 2 juta 10 x (10 jt) – (10 x 2jt) 80 jt I <  ∑ 

11 9,5 juta 2 juta 11 x (9,5 jt) – (11 x 2jt) 82,5 jt I <  ∑ 

12 10 juta 2 juta 12 x (10 jt) – (12 x 2jt) 96 jt I <  ∑ 

(Sumber: Pengolahan Data, 2018) 

 

Dari tabel 4.1 dapat kita ketahui (K) periode pengembalian terdapat pada 

bulan ke 6 yaitu sebesar 48 juta, maka payback period dari usaha warnet Rusty Net 

selama 6 bulan. 

2. Perhitungan menggunakan faktor bunga 

Perhitungan ini untuk mengetahui lama periode pengembalian (k) saat 

kondisi BEP dengan pembebanan bunga yang diberikan oleh pihak bank sebesar i 

= 11,75%. Maka dilakukan perhitungan periode pengembalian modal (payback 

period) dengan terlebih dahulu menyusun semua data pendapatan dan 

pengeluaran ke dalam bentuk tabel,  yaitu sebagai berikut: 

Tabel 4.2 Perhitungan payback period menggunakan faktor bunga 

Bln Pendapatan Pengeluaran ∑   Benefit Ket 

1 9 juta 2 juta 

I + Ab (P/A,i,1) - Ac (P/A,i,1) 

-35jt + 9jt (0,8948) - 2jt 

(0,8948)= 

-28,7364  

2 9 juta 2 juta 

I + Ab (P/A,i,2) - Ac (P/A,i,2)= 

-35jt + 9jt (1,6956) - 2jt (1,6956)= 
-23,1308  

3 9 juta 2 juta 

I + Ab (P/A,i,3) - Ac (P/A,i,3) 

-35jt + 9jt (2,4121) - 2jt 

(2,4121)= 

-18,1153  

4 9 juta 2 juta 

I + Ab (P/A,i,4) - Ac (P/A,i,4) 

-35jt + 9jt (3,0534) - 2jt 

(3,0534)= 

-13,6262  

5 9 juta 2 juta+ 1 juta 

I + Ab (P/A,i,5) - Ac (P/A,i,5) - 

OH (P/F,1,5) 

-35jt + 9jt (3,6272) - 2jt 

(3,6272) - 1jt (0,5738)= 

-10,1834  
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Tabel 4.2 Perhitungan payback period menggunakan faktor bunga (lanjutan) 
Bln Pendapatan Pengeluaran ∑   Benefit Ket Bln 

6 10 juta 2 juta 

I + Ab (P/A,i,6) -  Ac (P/A,i,6) 

-35jt + 10 jt (4,1406) - 2jt 

(4,1406) = 

-1.8752  

7 10 juta 2 juta 

I + Ab (P/A,i,7) -  Ac (P/A,i,7) 

-35jt + 10 jt (4,6001) - 2jt 

(4,6001) = 

1.801 K=7 

(Sumber: Pengolahan Data, 2018) 
Dari tabel 4.2 dapat kita ketahui (K) periode pengembalian terdapat pada 

bulan ke 7 yaitu sebesar 1.801 juta  maka payback period dari usaha warnet Rusty 

Net selama 7 bulan. 

 

 

 


