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Penelitian ini bersifat penelitian diskriptif, dengan judul : Strategi Dan Upaya Mengatasi 
Kredit Bermasalah Pada Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah (KANINDO Syariah) 
Kabupaten Malang. 
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya tingkat kolektibilitas 
pinjaman serta untuk mengetahui strategi dan upaya KANINDO Syariah Kabupaten 
Malang dalam mengatasi tunggakan kredit dan perkembangan kredit yang diberikan 
kepada nasahnya. 
Dalam penulisan skripsi ini, metode dan teknik yang digunakan penulis adalah terdiri dari 
: 
1.Field Research 
Dalam metode ini penulis secara langsung mengadakan penelitian ke lokasi penelitian 
yaitu KANINDO Syariah . Sedang teknik pengumpulan data yang di pergunakan adalah 
melalui, interview dan dokumentasi. 
2.Penelitian Kepustakaan 
Yaitu mempelajari literatur-literatur yang masih berkaitan dengan masalah yang akan 
dibahas. 
Alat analisa yang digunakan untuk mengetahui besarnya kolektibitas pinjaman dengan 
cara menghitung prosentase tunggakan dari setiap tingkat kolektibitas serta dengan 
analisa perbandingan yang digunakan untuk membandingkan tingkat kolektibilitas 
pinjaman setiap tahun selama 3 tahun (2003-2005). 
Dari hasil perhitungan tingkat kolektibilitas pinjaman di KANINDO Syariah secara 
keseluruhan menunjukkan bahwa KANINDO Syariah dalam memberikan kreditnya 
dari tahun ketahun cenderung stabil hal ini dapat dilihat dari data pinjaman secara 
keseluruhan di KANINDO Syariah pada tahun 2003 sebesar Rp. 437.111.000, sedang 
untuk tahun 2004 mengalami kenaikan sebesar Rp. 868.586.500, sedang untuk tahun 
2005 mengalami kenaikan lagi sebesar Rp. 1.130.629.521 . 
Untuk jumlah cadangan dana atau tunggakan tahun 2003 sebesar Rp. 117.640.631 atau 
26,91% dan di tahun 2004 mengalami kenaikan lagi sebesar Rp. 230.571.975 atau 
26,55%, untuk tahun 2005 mengalami kenaikan sebesar Rp. 307.619.779 atau 27,21%. 
Sedang data perkembangan pemberian kredit pada  KANINDO Syariah  tahun 2004 
mengalami kenaikan sebesar Rp. 431.473.500 atau 98,71%, untuk tahun 2005 mengalami 
penurunan sebesar Rp. 262.043.021 atau 30,16%.  
Dari hasil penelitian ini, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa KANINDO Syariah 
Kabupaten Malang tergolong dalam katagori kolektibilitas A atau lancar hal ini 
dibuktikan dengan tingkat pengembalian pinjaman pada tiga tahun terakhir yakni 2003, 
2004, 2005 yang mencapai lebih dari 95 persen dari total kredit yang ada. Sedangkan 



tingkat kolektibilitas B, kolektibilitas C, kolektibilitas D, Kanindo syariah dapat 
memenuhi standat yang di berikan oleh bank Indonesia. Dan KANINDO Syariah harus 
lebih meningkatkan pengamanan dan pengawasan kredit serta harus mengkuti prosedur 
pemberian kredit dengan baik.   


