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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan manusia beraneka ragam sesuai dengan hakekatnya selalu

meningkat, sedangkan kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkannya itu

terbatas. Hal ini menyebabkan menusia memerlukan bantuan dana atau modal kerja

untuk memenuhi hasrat dan keinginan maupun cita-citanya, bantuan dana ini dikenal

sebagai kredit.

Masalah Pokok dan paling sering dihadapi oleh setiap masyarakat yang

bergerak dalam bidang usaha apapun selalu tidak terlepas dari kebutuhan akan dana

(modal) untuk membiayai usahanya. Kebutuhan akan dana ini diperlukan baik untuk

modal investasi atau modal kerja. Dana memang dibutuhkan baik untuk masyarakat

yang baru menjalankan usahanya maupun sudah berjalan bertahun-tahun.

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan, pemerintah memandang perlu

untuk memberikan bantuan kepada masyarakat, salah satunya yaitu melalui Usaha

Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED SP).Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam ini

berperan sebagai salah satu program yang di jalankan di negara kita guna untuk

memberikan modal kepada masyarakat dan mendongkrak perekonomian masyarakat

yang kurang mampu. Seperti yang tertera dalam Pembukaan UUD 1945 bahwa tujuan

negara indonesia adalah meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat serta
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mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka dari itu pelaksanaan pembangunan nasional

Indonesia selalu di arahkan kepada pembangunan ekonomi yang dapat meningkatkan

kesejahteraan hidup rakyat.

Usaha pokok yang dilaksanakan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam adalah

kegiatan-kegiatan pada sektor perkreditan atau penyaluran dana. Sehingga secara

otomatis pendapatan Usaha Simpan Pinjam yang terbesar diperoleh dari sektor

perkreditan. Semakin tinggi volume perkreditannya maka semakin besar pula

kemungkinan suatu Usaha Simpan Pinjam untuk memperoleh laba. Akan tetapi

tujuan utama didirikannya Usaha Simpan Pinjam ini adalah untuk memberikan modal

guna menambah pendapatan yang diperoleh masyarakat pada Desa Jayapura

Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak. Di dalam memberikan bantuan dana kepada

masyarakat terdapat kemungkinan terjadinya masalah dalam pengembalian dana yaitu

terjadinya tunggakan kredit (kredit macet).

Kredit macet merupakan salah satu kendala yang ada pada lembaga keuangan,

baik perbankan maupun non perbankan. Seperti yang dialami oleh Usaha Ekonomi

Desa Simpan Pinjam berupa penunggakan kredit, yang artinya nasabah tidak

membayar atau melunasi pinjamannya sesuai tenggang waktu yang telah disepakati

bersama.

Pemberian kredit oleh bank memiliki resiko kemancetan walaupun telah

dilakukan berbagai analisis secara seksama. Seorang analisis kredit tidak dapat

memprediksi bahwa kredit selalu berjalan dengan baik, banyak faktor penyebabnya
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diantaranya kesalahan penggunaan kredit, manajemen yang buruk, dan kondisi

perekonomian mempunyai pengaruh yang besar terhadap kesehatan keuangan debitur

dan atas kerugian kredit bank (Johanes, 2004:109).

Di dalam Lembaga pemberian modal banyak menghadapi risiko keuangan,

Kredit macet merupakan salah satu penyakit yang di hadapi Lembaga pemberian

kredit dimanapun. Tidak hanya dialami oleh bank umum yang besar, namun juga

bank kecil hingga jenis bank perkreditan rakyat (BPR). Begitu juga seperti yang

dialami oleh Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED SP).

Pengelolaan piutang/kredit untuk sebuah Lembaga Pengkreditan adalah suatu

hal yang penting dilakukan agar piutang atau kreditnya berjalan dengan baik.

Melakukan pengelolaan kredit berarti melaksanakan fungsi-fungsi manajemen,

dimana mengelola atau mengatur piutang / kreditnya perlu dilakukan perencanaan

yang matang, kemudian setelah direncanakan maka diorganisasikan, agar

perencanaan tersebut lebih terarah. Organisasi sangat penting karena merupakan

tempat untuk Usaha Simpan Pinjam dalam melaksanakan tujuannya.

Sedangkan manajemen merupakan alat untuk mencapai tujuannya, kemudian

yang terakhir perlu dikendalikan dan dilakukan pengawasan agar pelaksanaan sesuai

dengan rencana yang telah ditetapkan, pelaksanaan pengelolaan kredit/piutang dapat

mengakibatkan profit atau keuntungan untuk sebuah Usaha Simpan Pinjam. Untuk

melihat data peminjaman nasabah pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED

SP) Desa Jayapura Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak bisa dilihat pada tabel 1.1

berikut :
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Tabel 1.1
Data peminjaman nasabah pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED

SP) Desa Jayapura Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak

Kegiatan
Tahun

2009 2010 2011 2012
orang Rupiah orang Rupiah orang Rupiah orang Rupiah

Perdagangan (D) 35 254.500.000 57 459.500.000 71 593.500.000 83 723.500.000

Pertanian (T) 24 130.000.000 42 244.000.000 75 431.000.000 92 568.000.000

Perkebunan (K) 1 2.500.000 1 2.500.000 1 2.500.000 1 2.500.000

Perikanan (I) 0 0 1 7.000.000 1 7.000.000 1 7.000.000

Peternakan (Tr) 0 0 1 4.000.000 1 4.000.000 2 8.000.000

Industri Kecil (Ik) 38 275.000.000 56 436.000.000 65 512.000.000 75 607.000.000

Jasa (J) 9 76.000.000 13 121.000.000 17 150.000.000 22 195.000.000

Jumlah 107 738.000.000 171 1.274.000.000 231 1.700.000.000 276 2.111.000.000
Sumber :Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED SP) Desa Jayapura Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak

Tabel 1.2
Data tunggakan kredit nasabah pada (UED SP) Desa Jayapura Kecamatan

Bungaraya Kabupaten Siak
Tahun Jumlah Nasabah Macet Jumlah Tunggakan (Rp) Persentase
2009 35 44.216.444 10%
2010 34 90.325.222 18%
2011 45 114.565.111 23%
2012 50 132.960.556 26%

Sumber : Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED SP) Desa Jayapura Kecamatan
Bungaraya Kabupaten Siak

Berdasarkan data pada tabel 1.2 tersebut terlihat bahwa total kredit macet

yang terjadi pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED SP) Desa Jayapura

Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Pada tahun 2009 jumlah penunggak sebanyak 35 orang dengan persentase kredit

macetnya sebesar 10% yang meningkat pada tahun 2010 sebesar 8%. Pada tahun

2011 kredit macetnya meningkat kembali menjadi 23% dengan jumlah penunggak 45

orang. Begitu juga untuk tahun 2012 kredit macet meningkat kembali sebesar 26%

dengan jumlah penunggak sebanyak 50 orang. Pada keadaan tersebut, membuktikan
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bahwa pemberian kredit kepada nasabah yang dialami oleh pihak UED SP Desa

Jayapura sedang dalam kondisi tidak bagus dimana setiap tahunnya mengalami

peningkatan kredit bermasalah.

Berdasarkan latar belakang di atas menjadi suatu alasan yang tepat untuk

dilakukan penelitian dengan judul ANALISIS MANAJEMEN KREDIT PADA

USAHA EKONOMI DESA SIMPAN PINJAM (UED SP) DESA JAYAPURA

KECAMATAN BUNGARAYA KABUPATEN SIAK DALAM MENEKAN

TERJADINYA KREDIT MACET.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis

merumuskan masalah dalam sekripsi ini dengan perumusan masalah : “Bagaimana

analisis manajemen kredit pada UED SP Desa Jayapura Kecamatan Bungaraya

Kabupaten Siak dalam menekan terjadinya kredit macet”.

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat diambil suatu tujuan

masalah dalam penelitian ini adalah : “Untuk Mengetahui analisis manajemen

kredit pada UED SP Desa Jayapura Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak dalam

menekan terjadinya kredit macet”.
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b. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk penulis, sebagai media pengembangan ilmu pengetahuan mengenai

pengelolaan alokasi modal kerja terhadap kredit macet.

2. Untuk pembaca, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna

sebagai informasi tentang kondisi keuangan yang ada Usaha Ekonomi

Desa Simpan Pinjam (UED SP)  sehingga menimbulkan minat dan

kepercayaan mereka untuk lebih memilih meminjam modal di Usaha

Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED SP).

3. Untuk lembaga, dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi bahan

referensi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan

penelitian ini serta menjadi bahan masukan dan mengatasi permasalahan

yang sejenis.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis tuangkan kedalam enam bab dengan

sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan bagaimana latar belakang

penelitian ini dilakukan, dilanjutkan dengan perumusan masalah, tujuan

dan manfaat penelitian, dan kemudian diakhiri dengan sistematika

penulisan.
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BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang konsep-konsep teoritis yang mendukung

pelaksanaan penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini adalah merupakan bab yang khusus berkaitan dengan tata cara

penulisan dilakukan meliputi lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber

data, teknik pengumpulan data, Populasi dan Sampel, serta teknis analisa

data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini merupakan bab yang berisi data lapangan yang mencakup antara

lain sejarah perusahaan, struktur organisasi perusahaan dan aktifitas

perusahaan.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bab yang berisi bagaimana masalah yang dihadapi dan

cara pemecahan masalah tersebut.

BAB VI : KESIMPULAN

Bab ini merupakan bab terakhir dari skripsi yang mana penulis akan

mengemukakan kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas. Penulis

mencoba memberikan saran-saran yang mungkin bermanfaat bagi UED-SP

Sumber Makmur pada umumnya.


