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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam perekonomian yang sedang dihadapi dan dijalankan pada saat 

ini, ada kelompok masyarakat dalam keadaan ekonomi yang kuat dan 

menguasai sebagian besar kehidupan ekonomi. 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 problem yang 

muncul dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat dinegara yang 

sedang berkembang. Masalah kemiskinan ini dikatakan sebagai salah satu 

problem karena masalah kemiskinan menuntut adanya suatu pemecahan 

masalah secara berencana, terintegrasi dan menyeluruh. 

Dalam rangka menanggulangi kemiskinan, pemerintah memandang 

perlu untuk meningkatkan bantuan kepada masyarakat melalui Koperasi Unit 

Desa (KUD). Koperasi Unit Desa (KUD) menjadi bagian dari koperasi dalam 

Negeri, sesuai dengan namanya maka peran koperasi simpan pinjam adalah 

menyalurkan sumber-sumber daya dari sektor yang mempunyai tingkat 

penghasilan yang tinggi menuju ke sektor tingkat penghasilan yang rendah. 

Dalam hal ini, perannya dapat meningkatkan modal yang pada gilirannya akan 
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mendorong tingkat tabungan sebagai akibat dari adanya peningkatan 

penghasilan modal yang lebih tinggi. 

Pengertian koperasi berasal dari bahasa inggris co-operation yang 

berarti usaha bersama. Dengan kata lain berarti segala pekerjaan yang 

dilakukan secara bersama-sama sebenarnya dapat disebut sebagai koperasi. 

Namun demikian yang dimaksud dengan koperasi disini adalah suatu bentuk 

peraturan dan tujuan tertentu pula, perusahaan yang didirikan oleh orang-

orang tertentu, untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu (Subandi, 

2015:18) 

Terlepas bagaimana sikap masyarakat tersebut, koperasi simpan 

pinjam dituntut untuk mampu berperan dalam perekonomian nasional dimana 

koperasi merupakan saluran untuk pemupukan dan pengarahan usahawan 

golongan ekonomi lemah dan menengah agar kita benar-benar ikut aktif dalam 

proses pembangunan. Dengan demikian Koperasi Unit Desa dibutuhkan 

kehadirannya sebagai lembaga perantara keuangan yang mampu menjangkau 

dan menyentuh kebutuhan masyarakat golongan ekonomi lemah dan 

menengah disamping keikut sertaanya dalam memperkokoh dan memperluas 

pasar keuangan formal. Dengan demikian Koperasi Unit Desa berperan dalam 

mengatasi masalah kemiskinan yang menjadi problem dimasyarakat.  

Agar koperasi simpan pinjam ini dapat berperan seperti yang 

diharapkan serta kelangsungan hidupnya terjamin, dituntut keterampilan dan 

kreatifitas pimpinan Koperasi Unit Desa dalam mengelolah kegiatan usahanya 

yaitu menghimpun dana seoptimal mungkin serta bagaimana memenuhi 

keperluan anggotanya dalam bentuk pemberian kredit. 
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Dalam hal ini, Koperasi Unit Desa Simpan Pinjam memungut bunga 

yang ditetapkan dari para peminjam dan membayar bunga pada 

penyimpannya. Selisih antara suku bunga dari para peminjam dengan suku 

bunga yang harus dibayar merupakan penerimaan atas jerih payah Koperasi 

Unit Desa Simpan Pinjam. Pemanfaatan selisih harga pengeluaran 

administrasi dan pendukung lancarnya usaha haruslah diupayakan seefesien 

mungkin sehingga dapat menguntungkan yang optimal serta memberikan 

manfaat bagi anggota dan masyarakat bagi kelangsungan eksistensinya. 

Pasal 33 UUD 1945 menyebutkan bahwa perekonomian Indonesia 

disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan, kemudian 

dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa bentuk usaha yang sesuai dalam hal ini 

adalah Koperasi. Maka dalam hal ini dibentuk koperasi fungsional yaitu 

Koperai Unit Desa. Koperasi yang dimaksud adalah Koperasi Unit Desa  

Kusuma Bakti yang berada diinstalasi pemerintahan Kampar yaitu berada di 

Desa Sialang Kubang, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar, 

Propinsi Riau. 

Disini Koperasi Unit Desa Kusuma Bakti memberi pinjaman kepada 

anggota koperasi yaitu bagi anggota yang sudah mempunyai modal simpanan 

pada Koperasi Unit Desa yang telah menyimpan selama enam bulan boleh 

meminjam uang dengan besar pinjaman maksimal Rp. 50.000.000,- per 

anggota. Koperasi Unit Desa Kusuma Bakti menagih dana yang jumlah 

besarnya Rp. 20.000,- perbulan/anggota yang dinamakan dengan dana 

peremajaan mengingat usia perkebunan sawit para anggota telah lanjut sudah 

mencapai 26 tahun, apabila masa penumbangan sawit telah tiba maka bagi 
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anggota KUD Kusuma Bakti akan ditanggung oleh Koperasi Unit Desa 

pendanaanya. 

Dalam menyalurkan pinjaman kepada para anggota yang 

membutuhkan pinjaman dana terdapat kemungkinan terjadinya masalah dalam 

pengembalian dana yaitu terjadinya tunggakan kredit (kredit bermasalah) yang 

kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: kurang pengecekan 

terhadap calon nasabah, dan kompromi terhadap prinsip perkreditan 

(kesalahan unit simpan pinjam), nasabah tidak kompeten, nasabah tidak jujur, 

dan nasabah tidak bertanggung jawab. Berikut disajikan data tentang jumlah 

nasabah keseluruhannya, jumlah nasabah yang menunggak, jumlah pinjaman, 

jumlah tunggakan kredit dan persentase jumlah pinjaman yang menunggakan 

pada KUD Kusuma Bakti dari tahun 2014 s/d 2016: 

Tabel 1.1 

Jumlah Nasabah Keseluruhannya, Jumlah Nasabah Yang Menunggak, 

Jumlah Pinjaman, Jumlah Tunggakan Kredit dan Persentase  

Tunggakan Pada Unit Simpan Pinjam KUD  

Kusuma Bakti Dari Tahun 2014 S/D 2016 

 

No Tahun 

Jumlah 

anggota 

peminjam 

keseluruhan 

Jumlah 

anggota 

yang 

menunggak 

Jumlah 

pinjaman (Rp) 

Jumlah 

tunggakan (Rp) 

Presentase 

jumlah 

tunggakan 

1 2014 978 131 12.311.488.688 1.223.068.868 9% 

2 2015 995 112 12.049.348.050 1.009.373.000 8% 

3 2016 922 109 12.168.890.450 1.519.472.200 12% 

Sumber: Koperasi Unit Desa (KUD) Kusuma Bakti (data yang diolah) 

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah anggota peminjam keseluruhan, 

jumlah anggota yang menunggak, jumlah pinjaman, jumlah tunggakan 

pinjaman, dan persentase anggota menunggak. Dari tabel tersebut, maka dapat 

dilihat bahwa jumlah anggota KUD Kusuma Bakti yang menunggak adalah 
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sebagai berikut: pada tahun 2014 jumlah tunggakan anggota koperasi adalah 

sebesar 9% dari total pinjaman, pada tahun 2015 terjadi penurunan jumlah 

tunggakan anggota koperasi menjadi sebesar 8% dari total pinjaman, dan pada 

tahun 2016 terjadi kenaikan jumlah tunggakan anggota koperasi menjadi 

sebesar 12%  dari total pinjaman. 

Kredit macet atau tunggakan merupakan masalah klasik yang dihadapi 

oleh banyak institusi keuangan, baik yang bersifat Koperasi, Perbankan, 

maupun unit usaha keuangan lainnya. Kredit yang menunggak ini bisa 

menjadi sebuah problematika yang sangat berbahaya bila tidak dikelolah 

dengan baik. Sehingga nilai guna dari uang tersebut tidak bisa digunakan 

untuk meningkatkan produktivitas usaha tersebut. 

Dengan masih terdapatnya jumlah anggota koperasi yang memiliki 

tunggakan ini, menyebabkan dana yang ada dikoperasi tidak berjalan dengan 

efektif, dana tersebut hanya berada pada seorang atau beberapa orang nasabah 

saja. Hal ini tentu saja perlu dilakukan penelitian tentang penyebab tunggkan 

kredit tersebut. 

Menurut Ismail (2010:124), secara umum ada dua faktor yang 

menyebabkan kredit bermasalah, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 

Penyebab dari faktor internal  seperti analisis yang kurang tepat, adanya kolusi 

antara pegawai yang menangani kredit dan nasabah, keterbatasan pengetahuan 

pegawai terhadap jenis usaha debitur, kelemahan dalam melalukan pembinaan 

dan monitoring kredit debitur.  

Faktor eksternal terdiri dari unsur kesengajaan yang dilakukan oleh 

nasabah dan unsur ketidaksengajaan. Unsur kesengajaan contohnya nasabah 
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sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran kepada koperasi, debitur 

melakukan ekspansi terlalu besar, penggunaan dana yang tidak sesuai dengan 

tujuan. Sedangkan unsur ketidaksengajaan seperti usaha debitur yang terbatas, 

usaha debitur tidak dapat bersaing dengan pasar, perubahan kebijakan 

pemerintah, serta bencana alam. 

Penelitian mengenai masalah kredit bermasalah pernah dilakukan oleh 

beberapa peneliti, dengan menggunakan variabel yang berbeda-beda, seperti 

penelitian yang dilakukan oleh Komang Triana Windartini, dkk (2012) dalam 

jurnal “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kredit Macet pada 

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kecamatan Denpasar Timur” yang 

menjadikan pegawai dan nasabah yang mengalami kredit macet sebagai 

subyek penelitian sebanyak 100 responden. Metode penelitian ini 

menggunakan kuesioner dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan 

adalah analisis faktor dengan menggunakan SPSS for windows versi 19. Hasil 

analisis faktor menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kredit 

macet pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Denpasar Timur yaitu 

faktor intern  yang terdiri dari kurangnya pengawasan kredit, kelemahan 

dalam prosedur pemberian kredit, kelemahan dalam transaksi jaminan, analisa 

kredit lemah , kelemahan sumber daya manusia, dan kecurangan atau 

kenakalan petugas Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dan faktor ekstern yang 

terdiri dari kelemahan kemampuan debitur, kelemahan karakter debitur, 

penyalahgunaan kredit, debitur mengalami musibah, memiliki pengaruh 
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terhadap terjadinya kredit macet, sedangkan faktor yang paling dominan 

mempengaruhi kredit macet adalah faktor intern yaitu kurangnya pengawasan 

kredit dengan nilai varimax rotation sebesar 0,866. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh 

Siti Rahman Febrianti (2015) dengan judul penelitian analisis faktor-faktor 

yang mempengaruhi kredit bermasalah di PT Bank Rakyat Indonesia 

(PERSERO) Tbk. Cabang Sengkang, perbedaan dalam penelitian ini adalah 

pada penelitian yang dilakukan oleh Siti Rahman Febrianti variable X yang 

digunakan adalah jaminan, pengawasan kredit, karakter debitur, kondisi usaha 

debitur, dan kemampuan manajerial debitur, sedangkan dalam penelitian ini 

peneliti mengganti variabel jaminan dengan variabel prosedur pemberian 

kredit, dan  menambahkan variable analisis pemberian kredit, kepentingan staf 

dan musibah. Dan perbedaan lainya terletak pada objek penelitian, penelitian 

yang dilakukan oleh Siti Rahman Febrianti bertempat di PT Bank Rakyat 

Indonesia (PERSERO) Tbk. Cabang Sengkang, sedangkan penelitian ini 

bertempat di Koperasi Unit Desa Kusuma Bakti Di Desa Sialang Kubang 

Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar. 

Dari latar belakang diatas peneliti ingin meneliti dengan judul: 

“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tunggakan  Kredit Pada 

Koperasi Unit Desa  Kusuma Bakti  Di Desa Sialang Kubang Kecamatan 

Perhentian Raja Kabupaten Kampar.” 
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan tersebut, maka 

penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah analisis pemberian kredit  berpengaruh terhadap tunggakan kredit 

pada Koperasi Unit Desa (KUD) Kusuma Bakti Di Desa Sialang Kubang 

Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar ? 

2. Apakah  prosedur pemberian kredit berpengaruh terhadap tunggakan kredit 

pada Koperasi Unit Desa (KUD) Kusuma Bakti Di Desa Sialang Kubang 

Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar ? 

3. Apakah pengawasan koperasi berpengaruh terhadap tunggakan kredit pada 

Koperasi Unit Desa (KUD) Kusuma Bakti Di Desa Sialang Kubang 

Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar ? 

4. Apakah kepentingan staf  berpengaruh terhadap tunggakan kredit pada 

Koperasi Unit Desa (KUD) Kusuma Bakti Di Desa Sialang Kubang 

Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar ? 

5. Apakah karakter nasabah berpengaruh terhadap tunggakan kredit pada 

Koperasi Unit Desa (KUD) Kusuma Bakti Di Desa Sialang Kubang 

Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar ? 

6. Apakah kondisi usaha nasabah  berpengaruh terhadap tunggakan kredit 

pada Koperasi Unit Desa (KUD) Kusuma Bakti Di Desa Sialang Kubang 

Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar ? 

7. Apakah kemampuan manajerial nasabah  berpengaruh terhadap tunggakan 

kredit pada Koperasi Unit Desa (KUD) Kusuma Bakti Di Desa Sialang 

Kubang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar ? 
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8. Apakah musibah yang dialami nasabah  berpengaruh terhadap tunggakan 

kredit pada Koperasi Unit Desa (KUD) Kusuma Bakti Di Desa Sialang 

Kubang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar ? 

9. Apakah analisis pemberian kredit, prosedur pemberian kredit, pengawasan 

koperasi, kepentingan staf, karakter nasabah, kondisi usaha nasabah, 

kemampuan manajerial nasabah, dan musibah yang dialami nasabah  

berpengaruh terhadap tunggakan kredit pada Koperasi Unit Desa (KUD) 

Kusuma Bakti di Desa Sialang Kubang Kecamatan Perhentian Raja 

Kabupaten Kampar ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan terhadap KUD Kusuma 

Bakti Di Desa Sialang Kubang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten 

Kampar : 

1. Untuk mengetahui apakah  analisis pemberian kredit mempengaruhi 

tunggakan kredit pada Koperasi Unit Desa (KUD) Kusuma Bakti Di Desa 

Sialang Kubang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar. 

2. Untuk mengetahui apakah prosedur pemberian kredit mempengaruhi 

tunggakan kredit pada Koperasi Unit Desa (KUD) Kusuma Bakti Di Desa 

Sialang Kubang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar. 

3. Untuk mengetahui apakah pengawasan koperasi mempengaruhi tunggakan 

kredit pada Koperasi Unit Desa (KUD) Kusuma Bakti Di Desa Sialang 

Kubang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar. 

4. Untuk mengetahui apakah kepentingan staf mempengaruhi tunggakan 

kredit pada Koperasi Unit Desa (KUD) Kusuma Bakti Di Desa Sialang 

Kubang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar. 
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5. Untuk mengetahui apakah karakter nasabah mempengaruhi tunggakan 

kredit pada Koperasi Unit Desa (KUD) Kusuma Bakti Di Desa Sialang 

Kubang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar. 

6. Untuk mengetahui apakah kondisi usaha nasabah mempengaruhi 

tunggakan kredit pada Koperasi Unit Desa (KUD) Kusuma Bakti Di Desa 

Sialang Kubang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar. 

7. Untuk mengetahui apakah kemampuan manajerial nasabah mempengaruhi 

tunggakan kredit pada Koperasi Unit Desa (KUD) Kusuma Bakti Di Desa 

Sialang Kubang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar. 

8.  Untuk mengetahui apakah musibah yang dialami naabah mempengaruhi 

tunggakan kredit pada Koperasi Unit Desa (KUD) Kusuma Bakti Di Desa 

Sialang Kubang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar. 

9. Untuk mengetahui apakah analisis pemberian kredit, prosedur pemberian 

kredit, pengawasan koperasi, kepentingan staf, karakter nasabah, kondisi 

usaha nasabah, kemampuan manajerial nasabah, dan musibah yang 

dialami nasabah  berpengaruh terhadap tunggakan kredit pada Koperasi 

Unit Desa (KUD) Kusuma Bakti Di Desa Sialang Kubang Kecamatan 

Perhentian Raja Kabupaten Kampar. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi penulis, sebagai bahan pengembangan dan penerapan ilmu 

pengetahuan dan pemikiran yang telah didapat dari bangku perkuliyahan, 

serta menambah wawasan terutama dalam hal kredit bermasalah. 
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2. Bagi KUD Kusuma Bakti penelitian ini bermanfaat untuk pedoman 

pimpinan KUD dalam menyelesaikan masalah kredit bermasalah. 

3. Bagi Universitas, sebagai tambahan referensi penelitian lain dan 

memberikan kontribusi pada pengembangan teori, terutama untuk 

permasalahan yang berkaitan dengan kredit bermasalah. 

 

1.5 Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan akan dilakukan sesuai dengan kerangka skripsi 

yang diuraikan sebagai berikut: 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

  Berisi latar belakang masalah sebagai landasan pemikiran secara 

garis besar, pertanyaan tentang fenomena yang memerlukan 

pemecahan melalui penelitian yang dirumuskan dalam rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penelitian. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

  Dalam bab ini berisi mengenai tinjauan pustaka yang memuat 

tentang landasan teori, penelitian-penelitian terdahulu yang 

behubungan dengan penelitian, kerangka pemikiran serta 

pengembangan hipotesis 

BAB III : METODE PENELITIAN: 

  Merupakan bab metode penelitian yang berisi mengenai lokasi, 

dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber 

data, teknik pengumpulan data, pengukuran variabel dan teknik 

analisis data. 
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BAB IV :  GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN 

    Bab ini berisikan uraian tentang sejarah singkat tempat penelitian, 

dan struktur organisasi.  

 BAB V :  HASIL DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini akan menjelaskan mengenai hasil analisis data dan 

pembahasan. Pada bab ini data-data yang dikumpulkan dianalisis 

dengan menggunakan alat analisis yang disiapkan. 

BAB VI :  KESIMPULAN DAN SARAN 

   Pada bab ini merupakan bagian penting yang akan berisi tentang 

kesimpulan dari analisis data dan pembahasan. Selain itu juga 

berisi saran-saran yang direkomendasikan kepada pihak-pihak 

tertentu serta mengungkapkan keterbatasan penelitian ini. 


