
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Peneliti Terdahulu 

Landasan hasil penelitian terdahulu yang dijadikan pertimbangan dan untuk 

memperjelas penelitian ini, penulis mengambil referensi pada penelitian yang dilakukan oleh 

Didik Setyo Handoko pada tahun 2005 dengan judul Pengaruh pemberian Kredit Sapi Perah 

Terhadap Peningkatan Pendapatan Peternak (studi pada KUD Tani Jaya Kec. Puncu  Kab. 

Kediri) penelitian ini dilakukan di KUD Tani Jaya Kec. Puncu  Kab. Kediri. Kesimpulan 

yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh Setyo Handoko menunjukkan pengaruh 

yang signifikan atau nyata antara pemberian kredit dengan peningkatan pendapatan. Hal ini 

ditunjukkan dari nilai R
2
 sebesar 0,988 dan koefisien regresi sebesar 0,032 dan juga  oleh  

nilai ttabel sebesar 2,62 sedangkan nilai thitung diperoleh sebesar 21,674 (thitung > ttabel) 

Adapun referensi kedua yang penulis ambil sebagai referensi adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Lukman Hakim pada tahun 2003 dengan judul “ pengaruh pemberian kredit 

dalam usaha membantu meningkatkan kehidupan ekonomi anggotanya” pada Koperasi 

simpan pinjam Karya Dharma Paiton Probolinggo. Penelitian ini dilakukan di Koperasi 

simpan pinjam Karya Dharma Paiton Probolinggo,  Kesimpulan yang diperoleh dari 

penelitian yang dilakukan oleh Lukman Hakim menunjukkan adanya pengaruh yang 

signifikan antara pemberian kredit dalam usaha membantu meningkatkan kehidupan ekonomi 

anggotanya. Hal ini ditunjukkan dari nilai R
2
 sebesar 0,844 dan koefisien regresi sebesar 

0,028 dan juga  oleh  nilai ttabel sebesar 6,314 sedangkan nilai thitung diperoleh sebesar 6,5913  

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya adalah 

penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang terdahulu, yaitu 

sama-sama meneliti tetntang peran simpan pinjam atau pemberian kredit kepada anggota 



koperasi. Perbedaan dengan peneliti sebelumnya terletak pada objek penelitian, periode tahun 

penelitian. 

 

B. Tinjauan Teori 

1. Koperasi 

Istilah koperasi itu terdiri dari 2 (dua) suku kata, yaitu Co dan operation. Co berarti 

bersama dan  Operation berarti pekerjaan, sehingga kalau digabungkan menjadi 

Cooperation atau koperasi yaitu pekerjaan bersama atau bersama-sama bekerja untuk 

mencapai tujuan tertentu. 

Menurut Undang-undang No.25 tahun 1992 pasal 1 ayat (1) tentang perkoperasian 

adalah: 

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan 

hukum Koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi 

sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas kekeluargaan.” 

Dalam bukunya Koperasi Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, 

secara umum yang dimaksud dengan Koperasi adalah: 



“Koperasi merupakan suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang 

perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lebih yang bergabung 

secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu usaha 

yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya” 

Dari pengertian di atas, Koperasi merupakan suatu badan usaha bersama yang 

berjuang dalam bidang ekonomi dengan menempuh jalan yang tepat dan mantap dengan 

tujuan membebaskan diri dari para anggotanya dari kesulitan-kesulitan ekonomi yang 

umumnya diderita oleh mereka. 

Soeriaatmadja dalam Hendrojogi  (2010:22) “koperasi ialah suatu perkumpulan 

dari orang-orang yang atas dasar persamaanderajat sebagai manusia, dengan tidak 

memandang haluan agama dan politik secara sukarela masuk, untuk sekedar memenuhi 

kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama” 

Definisi di atas mengandung unsur-unsur : 

a. Demokrasi 

b. Sosial 

c. Tidak semata-mata mncari keuntungan. 

Dengan demikian koperasi Indonesia merupakan suatu wadah untk menyusun 

perekonomian rakyat yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong serta merupakan 

ciri khas dari tata kehidupan bangsa Indonesia dengan tidak memandang golomngan, 

aliran maupun kepercayaan. 



Organisasi koperasi Indonesia menjamin hak-hak individu serta memegang asas 

demokrasi, di mana koperasi hendaknya harus mampu memainkan peran yang benar 

dalam tata ekonomi Indonesia yang berdasarkan pada perkembangan dan aktivitas 

ekonomi serta pembaharuan kebijaksanaan perekonomian dalam pembangunan. 

Perekonomian Indonesia disesuaikan dengan struktur demokrasi Indonesia, di 

mana pembangunan koperasi sekarang ini mulai menginjak taraf pembangunan tenaga 

intrepeneur skill dikalangan masyarakat baik konsumen maupun produsen. Jadi jelaslah 

bahwa koperasi Indonesia merupakan kumpulan dari orang-orangatau badan-badan hukum 

koperasi secara bersama-sama, bergotong royong berdasarkan persamaan kerja untuk 

memajukan kepentingan perekonomian anggota dan masyarakat pada umumnya. 

 Dengan demikian berarti koperasi benar-benar merupakan alat perdemokrasian 

yag harus menjamin bahwa koperasi adalah milik para anggota sendiri dan diatur sesuai 

dengan keinginan para anggota yang diwujudkan dalam program kerja yang digariskan 

dari hasil musyawarah bersama. 

2. Kredit 

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu “credere” yang berarti kepercayaan 

(trust) oleh karena itu dasar kredit adalah kepercayaan seseorang atau suatu badan yang 

memeberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) di mana yang akan 

datang akan sanggup memenuhi segala kewajiban yang telah di perjanjikan terlebih 

dahulu. 



Terjadinya transaksi kredit antara lain dengan adanya suatu keinginan khususnya 

para pengusaha yang untuk memperlancar usahanya kekurangan modal, maka dilakukan 

transaksi kredit, dimana transaksi kredit didasarkan kepada saling percaya.  

Berikut ini beberapa pengertian kredit yang diartikan oleh para ahli adalah sebagai 

berikut : 

Muljono ( 2008:12 ), “Kredit adalah suatu penyerahan uang atau tagihan yang 

dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam 

meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk 

melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan bunga jumlah imbalan atau 

pembagian hasil keuntungan”. 

 Suhardjono (2003:11) kredit adalah penyediaan uang atau yang disamakan 

dengan itu berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain dan 

dengan jangka waktu tertentu.  

Menurut pasal 1 ayat 11 Undang-Undang RI No.10 Tahun 1998 tentang perubahan 

atas undang-undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan;  “kredit adalah penyediaan uang 

atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang kewajibannya pihak peminjam 

untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tetentu dengan pemberian bunga”. 

Pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa kredit merupakan suatu perjanjian 

atau suatu prestasi dari satu pihak ke pihak lain, yang pengembalian prestasi itu akan 

dilakukan pada waktu yang telah ditetapkan disertai dengan kontra prestasi berupa bunga. 

Sehingga nilai ekonominya sepadan dengan kata lain kredit merupakan penundaan 

pembayaran, oleh karena itu kredit menyangkut masalah waktu yang akan datang, 

kepercayaan merupakan suatu syarat untuk memperoleh kredit sedangkan Pemberian 

kredit mempunyai arti memberi pinjaman pada orang lain dengan harapan akan 

memperoleh suatu tambahan nilai dan pokok pinjaman tersebut yaitu berupa bunga 



sebagai pendapatan bagi pihak yang bersangkutan. Muljono (1989:45) 

a. Fungsi kredit 

pada dasarnya setiap orang atau badan usaha mempunyai kepentingan yang 

sama terhadap kebutuhan akan kredit yaitu untuk mencapai maksud atau tujuan yang 

telah direncanakan, dimana fungsi kreit antara yang satu dengan yang lain berbeda – 

beda. 

Kasmir (2011:107) Fungsi kredit dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan 

antara lain sebagai berikut : 

1) Kredit dapat meningkatkan daya guna ( utility ) dari barang. 

2) Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. 

3) Kredit adalah salah satu alat stabilitas ekonomi 

4) Kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat 

Sinungan (1998:103) ada beberapa fungsi kredit: 

1) Kredit dapat meningkatkan utility (daya guna) dari modal atau uang, dana yang 

ditabung oleh masyarakat dibank, oleh bank ditingkatkan kegunaannya untuk 

meningkatkan usaha dibidang perkreditan. Karena dengan dan itu pengusaha-

pengusaha dapat memperoleh fasilitas kredit untuk mengembangkan usahanya 

mengadakan rehabilitasi, yang akhirnya dapat meningkatkannya. 

2) Kredit meningkatkan Utility suatu barang 

Dengan kredit para produsen dapat memproduksi barang mentah menjadi barag jadi 

yang memiliki nilai guna yang lebih tinggi, dengan kredit juga produsen dapat 

memindahkan barang dari suatu tempat yang kurang memiliki guna ketempat lain 

yang ternyata sangat membutuhkan barang tersebut. 

3) Kredit menimbulkan gairah berusaha masyarakat 

Masyarakat dala dinamika kehidupannya selalu berusaha untuk meningkatkan 

kemampuannya meningkatkan pendapatan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. 



Kredit merupakan salah satu sarana yang merangsang masyarakat untuk 

meningkatkan gairah bekerja dan berusaha masyarakat tersebut” 

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kredit mempunyai fungsi yang 

sangat penting dalam perekonomian rakyat, karena kredit merupakan salah satu srrana 

untuk meningkatkan daya guna dari uang atau barang serta dapat memotifasi 

masyarakat untuk berusaha meningkatkan taraf hidup mereka dimasa yang akan datang. 

b. Tujuan pemberian kredit 

Sutojo (2004: 15) pemberian kredit dimaksudkan untuk memperoleh 

keuntungan, oleh karena itu Bank memberikan pinjaman kepada nasabahnya dalam 

bentuk kredit, jika merasa yakin nasabah yang akan menerima kredit itu mampu dalam 

memberikan kredit yang telah diterimanya. Dalam kaitannya dengan pemberian kredit, 

kredit memiliki tujuan pokok yang saling berhubungan: 

1) Profitabilitas yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari kredit berupa keuntungan 

yang dapat dari bunga pinjaman. 

2) Safety yaitu keamanan dari prestasi atau fasilatas yang diberikan harus benar-benar 

terjamin sehingga tujuan profitabilitas dapat tercapai. 

Kasmir ( 2011:105 ) tujuan pemberian kredit adalah: 

1) Mencari keuntungan  

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut, hasil 

tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh Bank sebagai balas jasa 

dan biaya admistrasi kredit yang diberikan kepada nasabah. 

2) Membantu usaha nasabah 

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik 

dana investasi maupun dana untuk modal kerja. 

3) Membantu pemerintah 

Bagi Pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan maka 



makin baik, berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sector 

c. Unsur-unsur kredit 

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan, 

sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan, ini 

berarti bahwa suatu lembaga kredit baru akan betul-betul yakin bahwa sipenerima 

kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu 

dan syarat-syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Tanpa keyakinan, suatu 

lembaga kredit tidak akan meneruskan simpanan masyarakat yang diterimanya. 

Muljono (2008: 94), peristiwa kredit akan terjadi apabila dipenuhi unsur-unsur 

antara lain adanya orang atau badan yang memiliki uang, barang, atau jasa yang 

bersedia untuk meminjamkan kepada pihak lain (kreditur), adanya pihak yang 

membutuhkan uang, barang, atau jasa (debitur), adanya kepercayaan dari kreditur 

kepada debitur, adanya janji dan kesanggupan untuk membayar kembali dari debitur 

kepada kreditur, adanya perbedaan waktu antara penyerahan uang, barang atau jasa 

oleh kreditur dan saat pembayaran kembali dari debitur, adanya resiko sebagai akibat 

perbedaan waktu ( waktu sekarang dan waktu yang akan datang ). 

Kasmir ( 2011:103 ) Unsur-unsur Kredit sebagai berikut : 

1) Kepercayaan 

Suatu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan ( berupa uang, 

barang, atau jasa ) akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu yang akan 

datang. Kepercayaan ini diberikan oleh Bank, dimana sebelumnya dilakukan 

penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun ekstern. 

2) Kesepakatan 

Di samping unsur percaya didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan 

antara sipemberi dan sipenerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu 

perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya 



masing-masing. 



3) Jangka waktu 

Setiap kredit yang akan diberikan jangka waktunya tertentu, jangka waktu ini 

mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati, jangka waktu tersebut 

bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. 

4) Risiko 

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko yang 

tidak tertagihnya atau macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit 

semakin besar resikonya demikian pula sebaliknya. Resiko menjadi tanggungan 

Bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun untuk resiko yang 

tidak disengaja. 

5) Balas jasa 

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa kredit tersebut yang 

kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan administrasi 

kredit ini merupakan keuntungan Bank. 

d. Jenis-jenis kredit 

Dalam kehidupan ekonomi sekarang ini, dapat dijumpai bermacam-macam 

kredit. Esensi dari jenis-jenis kredit ini akan tergantung dari sudut mana. Kredit itu 

akan di tinjaunya. 



Kasmir (2011:109) Jenis-jenis kredit didasarkan atas : 

1) Kredit ditinjau dari tujuannya 

a) Kredit konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian 

barang-barang atau jasa yang dapat memberikan kepuasan langsung terhadap 

kebutuhan manusia. Misalnya : Kredit untuk membeli bahan makanan, pakaian, 

rumah dan sebagainya. 

b) Kredit produktif, yaitu kredit yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif 

dalam arti dapat meningkatkan utility ( daya guna ). 

2) Kredit menurut jangka waktunya 

a) Kredit jangka pendek 

Merupakan kredit yang berjangka waktu maksimal 1 (satu) tahun. Biasanya kredit 

jangka pendek ini cocok untuk membiayai kebutuhan modal kerja. 

   b) Kredit jangka menengah 

Merupakan kredit yang berjangka waktu antara 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun. 

Kredit jangka menengah ini biasanya berupa kredit modal kerja, atau kredit 

investasi yang relative tidak terlalu besar jumlahnya. Misalnya untuk pembelian. 

c) Kredit jangka panjang 

Merupakan kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun. Kredit macam 

ini biasanya cocok untuk kredit investasi seperti pembelian mesin-mesin berat, 

pembangunan gedung, pabrik, perkebunan, kredit pembelian rumah (KPR) dan 

lain sebagainya. 

3) Kredit ditinjau dari segi kegunaan 

a) Kredit investasi 

Merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan 

perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru atau keperluan 



rehabilitasi. 

b) Kredit modal kerja 

Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam 

operasionalnya. 

e. Risiko kredit dalam keputusan kredit  

Berdasarkan pengertian dari kredit, kredit diberikan oleh suatu lembaga 

keuangan (kreditur) dengan dasar kepercayaan begitu juga dengan pihak peminjam 

(debitur) melakukan pinjaman kredit atas dasar kepercayaan. Untuk menampung risiko 

kredit yang mungkin terjadi/ menimpa bank apabila ditinjau dari sumber dana 

pembiayaan untuk pemberian kredit tersebut yaitu dapat diberikan antara lain: 

1) Kredit dari dana bank yang bersangkutan. Dasar kredit ini didasarkan atas dasar 

kemampuan dari bank yang bersangkutan di dalam mengumpulkan dana dari 

masyarakat yang menjadi nasabahnya baik berupa giro, deposito maupun modal 

sendiri dan pinjaman-pinjaman lainnya.  

2) Kredit dengan dana likuiditas Bank Indonesia. Sesuai dengan fungsinya bank 

sebagai “agent of development” khususnya pada bank-bank pemerintah, maka dalam 

pengembangan sektor-sektor perekonomian tertentu bank sentral telah memberikan 

fasilitas penyediaan “Dana Likuiditas”. Besarnya likuiditas inipun  bermacam-

macam ada yang 80%, 70%, 65% dan lain-lain bergitu juga suku bunga dana 

likuiditas ada yang 3%, 6% per tahun dan seterusnya.  

3) Kredit kelolaan. Biasanya kredit-kredit ini dalam bentuk kredit investasi baik dalam 

rangka project aid maupun dalam rangka development loan through the banking 

system, sektor usaha yang dibiayai di bidang industri perkebunan, sarana dan 

pasarana.  

4) Kredit konsorsium. Untuk membiayai proyek-proyek yang besar yang memerlukan 

dana besar dan dirasakan berat untuk ditanggung oleh suatu bank.  



5) Joint financing. Pada intinya seperti konsorsium pada bank pemerintah, joint 

financing ini dapat terjadi antara bank-bank swasta masional. Biasanya 

jaminannyapun juga diikat dalam bentuk joint coleteral dengan risiko paripassu 

yaitu proporsi dengan masing-masing debit yang diberikan oleh masing-masing 

bank. 

f. Faktor-faktor penentu penyaluran kredit  

Faktor penentu penyaluran kredit secara langsung berkaitan dengan prinsip 

perkreditan disebut juga pertimbangan kredit, merupakan tindakan analisis dan evaluasi 

dalam kegiatan perkreditan. Prinsip tersebut untuk menilai dan menganalisis pemohon 

kredit. Bank melakukan pencarian informasi selengkap-lengkapnya mengenai pemohon 

yang akan dipergunakan dalam analisis dan evaluasi. Analisis dan evaluasi tersebut 

menurut Mudrajad dan Suhardjono (2002:250) sering disebut dengan prinsip “5-C”, 

prinsip perkreditan tersebut adalah: 

1) Character (analisis watak). Dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran akan 

kemauan membayar dari pemohon, mencakup perilaku pemohon sebelum dan 

selama permohonan kredit.  

2) Capacity (analisis kemampuan). Bertujuan untuk mengukur tingkat kemampuan 

mengembalikan kredit dari usaha yang dibiayai (the first way out), mencakup aspek 

manajemen (kemampuan mengelola perusahaan), aspek produksi (kemampuan 

berproduksi secara berkesinambungan), aspek pemasaran (kemampuan memasarkan 

hasil produksi), aspek personalia (kemampuan tenaga kerja dalam mendukung 

aktifitas perusahaan), aspek finansial (kemampuan menghasilakan laba) 

3) Capital (analisis modal). Bertujuan untuk mengukur kemampuan pemohon dalam 

menyediakan modal sendiri (own share), yang mencakup: besar dan komposisi 

modal, perkembangan laba usaha selama tiga periode sebelumnya, angka rasio 

perbandingan antara hutang dan modal sendiri (Debt Equity Ratio). 



4) Condition (analisis kondisi/prospek usaha). Dengan tujuan untuk mengetahui 

prospektif atau tidaknya suatu usaha yang akan dibiayai, yang meliputi siklus bisnis 

mulai dari bahan baku (pemasok), pengolahan, dan pemasaran (pembeli).  

5) Collateral (analisis agunan atau jaminan). Dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui besarnya nilai agunan yang dapat dipergunakan sebagai alat pengaman 

lapis kedua (the second way out) bagi bank dalam setiap pemberian kredit. 

Selain prinsip 5C, menurut Mandala dan Prathama (2004:194), konsep 7P juga dapat 

diterapkan dalam pengambilan keputusan pemberian kredit. Konsep 7P tersebut antara 

lain: 

1) Personality (kepribadian) 

Dalam penilaian kepribadian calon debitur adalah tingkah laku, sejarah hidupnya 

yang mencakup sikap, emosi, dan tindakan dalam menghadapi masalah. 

2) Purpose (tujuan) 

Menilai tujuan calon debitur dalam mengajukan permohonan kredit dan berapa besar 

kredit yang diajukan. 

3) Prospect (prospek) 

Menilai prospek usaha yang direncanakan debitur, baik dalam jangka pendek 

maupun jangka panjang. 

4) Payment (pembayaran) 

Menilai bagaimana cara calon debitur melunasi kredit, dari mana saja sumber dana 

tersebut, dan bagaimana tingkat kepastiannya. 

5) Profitability (tingkat keuntungan) 

Menilai berapa tingkat keuntungan yang di perkirakan akan diraih calon debitur; 

bagaimana polanya, apakah makin lama makin besar atau sebaliknya. 

6) Protection (perlindungan) 

Menilai bagaimana calon debitur melindungi usaha dan mendapatkan perlindungan 



usaha. Apakah dalam bentuk jaminan barang, orang atau asuransi. 

7) Party (tingkatan) 

Bertujuan mengklasifikasi calon debitur berdasarkan modal, loyalitas, dan 

karakternya. Klasifikasi ini berguna untuk penentuan perlakuan bank dalam hal 

pemberian fasilitas. 

Penilaian atau analisis calon debitur selain dengan menggunakan konsep-konsep 

di atas, juga dapat dilakukan dengan konsep 3R, menurut Mandala dan Prathama 

(2004:195), yaitu: 

1) Return (tingkat pengembalian usaha) 

Penilaian atas hasil yang akan dicapai perusahaan calon debitur setelah memperoleh 

kredit. 

2) Repayment (kemampuan membayar kembali) Memperhitungkan kemampuan jadwal 

dan jangka waktu pembayaran kredit oleh calon debitur 

3) Risk Bearing Ability (kemampuan menanggung resiko) 

Memperhitungkan besarnya kemampuan perusahaan calon debitur untuk 

menghadapi resiko, perusahaan calon debitur memiliki resiko yang besar atau kecil.  

g. Prosedur pemberian dan pengawasan kredit 

Di samping kebijaksanaan umum, kebijaksanaan kredit memuat pedoman 

umum tentang prosedur pemberian dan pengawasan kredit yang wajib dipenuhi, baik 

oleh bank maupun debitur. Pedoman prosedur pemberian dan pengawasan kedit terdiri 

dari: 



1) Standar dokumentasi kredit 

Dalam setiap transaksi kredit diperlukan seperangkat dokumen standar, dan harus 

disiapkan sebelum penarikan kredit. Beberapa jenis dokumen tersebut merupakan 

bahan masukan yang penting peranannya bagi bank, untuk memonitor 

perkembangan mutu kredit yang telah di berikan kepada debitur mereka. 

2) Perlindungan asuransi 

Setiap orang debitur menanggung resiko ketidakpuasan usaha dan musibah, yang 

dapat membatasi kemampuan mereka mengembalikan pinjaman, sesuai dengan isi 

perjanjian kredit. Secara garis besar risiko yang ditanggung oleh debitur kredit dapat 

digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu resiko dinamis dan resiko statis (resiko 

murni). Resiko dinamis muncul karena rencana kerja atau strategi usaha yang yang 

disusun debitur, tidak berhasil seperti yang diharapkan. Sedangkan resiko statis atau 

resiko murni, muncul karena adanya musibah yang menimpa debitur. 

3) Pengawasan kredit 

Untuk menghindari kasus kredit bermasalah bank melakukan pengawasan kredit, 

antara lain secara periodik mengaudit perkembangan usaha dan kondisi keuangan 

para debitur. Dengan demikian apabila muncul tanda-tanda debitur mengalami 

kesulitan usaha atau kesulitan keuangan, sejak dini bank dapat mengambil langkah 

yang diperlukan untuk menyelamatkan debitur tersebut, dan kredit yang telah 

diberikan kepada mereka. 

4) Pedoman khusus penanganan kredit tertentu 

Cara penanganan kredit yang disalurkan ke sektor ekonomi yang berbeda seringkali 

tidak sama, karena tiap sektor ekonomi mempunyai kondisi yang tidak sama dengan 

sektor ekonomi yang lain. Dalam kebijaksanaan kredit disamping kebijaksanaan 

umum, pedoman khusus dalam menangani kredit untuk masing-masing sektor 



ekonomi dan penggunaan tersebut diatas, perlu diberikan secara formal dan tertulis. 

h) Kebaikan dan Keburukan Kredit 

1)  Kebaikan Kredit 

a) Meningkatkan Produktifitas modal  

Pemilik modal dapat meningkatkan produktivitas modal dengan 

meminjamkankepada pengusaha yang memerlukannya sehingga produksi 

meningkat. 

b) Memperlancar tukar menukar 

Dengan kredit timbul alat pembayaran baru berupa uang atau giral dan wesel 

sehingga pengusaha dapat memenuhi keperluannya menggunakan uang giral 

tersebut. 

c) Meningkatkan peredaran barang  

Barang yang diperjualbelikan dapat dibayar dengan uang giral atau dibeli secara 

kredit sehingga jumlah barang yang diperjualbelikan bertambah dan peredaran 

uang meningkat. 



2) Keburukan Kredit 

a) Hidup konsumtif, artinya orang terdorong melakukan transaksi yang terjadi diluar 

kemampuan ekonominya dengan cara membeli barang – barang konsumsi 

b) Jumlah uang yang beredar bertambah (inflasi), artinya kredit akan memperbesar 

jumlah uang yang beredar dalam masyarakat yang berakibat harga- harga naik 

(nilai yang turun) 

c) Spekulasi, artinya dengan mengharapkan untung yang besar pengusaha membeli 

atau memperbesar usaha dengan cara meminjam. Akibat buruk akan terjadi 

apabila perusahaan ternyata mengalami kerugian dan perusahan tidak mampu lagi 

melunasi segala kewajibannya. Sri Nur dan Mahfudz (2009:18) 

3. Sisa Hasil Usaha (SHU) 

a. Definisi Sisa Hasil Usaha 

Ditinjau dari aspek ekonomi manajerial, sisa hasil usaha (SHU) adalah biaya 

atau biaya total dalam satu tahun buku. 

Menurut UU No.25/1992, tentang perkoperasian , Bab IX, pasal 45 adalah 

sebagai berikut: 

1) “SHU koperasi adalah pendapatan yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi 

dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku 

yang bersangkutan” 



2) “SHU telah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding jasa 

usaha yanng dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta 

digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan koperasi 

sesuai dengan keputusan rapat anggota”. 

3)“Besarnya pemupukan modal dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota”. 

Dengan mengacu pada pengertian di atas, maka besarnya SHU yang diterima 

oleh setiap anggota akan berbed, tergantung besarnya partisipasi modal dan transaksi 

anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi 

b. Faktor penentu pendapatan sisa hail usaha (SHU)   

Penetapan besarnya pembagian sisa hasil usaha  kepada para anggota dan jenis 

serta jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Anggota sesuai dengan AD/ART Koperasi. 

Besarnya SHU yang diterima oleh setiap anggota akan berbeda,ada beberapa 

faktor yang menentukan besarnya pendapatan sisa hasil usaha yaitu: 

1) Tergantung besarnya partisipasi modal 

Merupakan kontribusi anggota dalam memberi modal koperasinya, yaitu bentuk 

simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan usaha, dan simpanan lainnya. 

2) Transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi. 

Semakin besar transaksi (usaha dan modal) anggota dengan koperasinya, maka 

semakin besar SHU yang akan diterima. Baswir (1997:103) 

c. Rumus Pembagian SHU 

Acuan dasar untuk pembagian SHU adalah prinsip-prinsip dasar operasi yang 

menyebutkan bahwa, SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha 

masing-masing anggotanya. Dasar hukum dari koperasi indonesia adalah UUNo.25 

tahun 1992, yang mengatakan bahwa : 

“Pembagian SHU kepada anggota dilakukan bukan semata-mata berdasarkan 



modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi, tetapi juga berdasarkan perimbangan 

jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan ini merupakan perwujudan 

kekeluargaan dan keadilan.” 

Dengan demikian, SHU koperasi yang diterima oleh anggota bersumber dari 2 

kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota sendiri, yaitu: 

1) SHU atas jasa modal 

Pembagian ini juga sekaligus mencermikan anggota sebagai pemilik ataupun 

investor, karena jasa atas modalnya (simpanan) tetap diterima dari koperasinya 

sepanjang koperasi tersebut mengahsilkan SHU pada tahun buku yang bersangkutan. 

2) SHU atas jasa usaha 

Jasa ini menegaskan bahwa, anggota koperasi selain pemilik juga sebagai pemakai 

atau pelanggan. 

Secara umum SHU koperasi dibagi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan 

pada anggaran dasar/anggaran rumah tangga koperasi sebagai berikut: 

1) Cadangan koperasi : 40% 

2) Jasa anggota : 40% 

3) Dana per karyawan : 5% 

4) Dana pembangunan lingkungan : 5% 

5) Dana sosial : 5% 

6) Dana untuk pendidikan : 5% 

SHU per anggota dapat dihitung dengan: 

SHUa = JUA + JMA 

Di mana: 

SHU a : sisa hasil usaha anggota 

JUA  : jasa usaha anggota 



JMA  : jasa modal anggota 

d.  Prinsip-prinsip pembagian SHU koperasi 

1) SHU yang dibagi adalah bersumber dari anggota 

Yang pada hakekatnya SHU yang diterima anggota berasal dari anggota sendiri 

2) SHU anggota adalah jasa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan anggota 

sendiri 

3) SHU yang diterima setiap anggota pada dasarnya merupakan insentif dai modal 

yang diinvestasikannya dan dari hasil transaksi yang dilakukan oleh koperasi 



4) Pembagian SHU anggota dilakukan secara transparan 

Proses perhitungan SHU per anggota dan jumlah anggota SHU yang dibagi pada 

anggota harus diumumkan secara transpara, sehingga setiap anggota dapat mudah 

menghitung secara kuantitatif berapa partisipasinya kepada koperasi. 

5) SHU anggota dibayar secara tunai 

SHU per anggota haruslah diberikan secara tunai, karena dengan demikian koperasi 

membuktikan bahwa dirinya sebagai badan usaha yang sehat kepada anggota dan 

masyrakat mitra bisnisnya. 

4. Hubungan Pemberian Kredit dengan SHU 

Peningkatan sisa hasil usaha (SHU) dari suatau koperasi sangatlah tergantung pada 

kegiatan yang dijalankannya, sehingga aspek volume usaha yang dijalankan akan sangat 

menentukan pendapatannya. Volume  usaha yang harus ditingkatkan oleh koperasi akan 

terlaksana apabila pada koperasi tersebut tersedia modal yang mencukupi baik modal yang 

berasal dari simpanan anggota maupun hutang dari luar. Simpanan para anggota koperasi 

merupakan suatu komponen yang turut serta mentukan kegiatan perkoperasian , semakin 

banyak anggota yang melakukan simpan pinjam terhadap koperasi maka diharapkan akan 

meningkatkan SHU yang akan diperoleh.  

Dari hal ini dapat dilihat bahwa terdapat hubungan yang kuat antara pemberian 

kredit dengan sisa hasil usaha yang diterima Jadi dapat disimpulkan bahwa sisa hasil usaha 

(SHU) pada koperasi sangat dipengaruhi oleh kegiatan simpan pinjam anggota koperasi 

tersebut. Sumarsono (2004:183 

5. Laba 

a.  Teori Laba 

Dalam perusahaan Koperasi Laba disebut juga dengan sisa hasil usaha, Menurut 

teori laba, tingkat keuntungan pada setiap perusahaan biasanya berbeda pada setiap 



jenis industry. Terdapat beberapa teori yang menerangkan perbedaan ini sebagai berikut 

: 

1) Teori Laba menanggung resiko(Risk-bearing theory of profit) 

Menurut teori ini, keuntungan ekonomi diatas normalakan diperoleh perusahaan 

dengan resiko di atas rata-rata. 

2) Teori laba frisional(fritional theory of profit) 

Teori ini menekankan bahwa keuntungan meningkat sebagai suatu hasil dari friksi 

keseimbangan jangka panjang 

3) Teori laba Monopoli(Monopolly Theory of Profit) 

Teori ini mengatakan bahwa beberapa perusahaan dengan kekuatan monopoli dapat 

membatasi output dan menekankan harga yang lebih tinggi dari pada bila beroperasi 

dalam kondisi persaingan sempurna. 

b. Fungsi Laba 

Laba yang tinggi pertanda bahwa konsumen menginginkan output yang lebih 

dari industri atau perusahaan . sebaliknya laba yang rendah atau rugi adalah pertanda 

bahwa konsumen menginginkan kurang dari produk atau komoditi yang ditangani dan 

metode produksinya tidak efisien. 



Ditinjau dari konsep koperasi, fungsi laba tergantung pada besar kecilnya partisipasi 

ataupun transaksi anggota dengan koperasinya. Semakin tinggi partisipasi anggota maka 

idealnya semakin tinggi manfaat yang diterima oleh anggota. 

6. Kerangka Pikir 

   Dalam penelitian ini dibutuhkan sebuah kerangka pikir yang berfungsi untuk 

mempermudah dalam masalah penelitian dan dalam kerangka pikir memuat secara urut 

bahasan tentang bagaimana suatu penelitian sampai akhir tujuan tertentu. Dari penelitian 

yang telah dilakukan dapat digambarkan sebuah kerangka pikir sebagai berikut.  

Gambar 1 

Pengaruh Pemberian Kredit Terhadap Peningkatan Sisa Hasil Usaha 

 

 

 

Dalam sebuah penelitian, kerangka pikir sangat berpengaruh. dalam prosedur 

pemberian kredit tentu yang paling utama analisis kredit, hal ini dikarenakan untuk 

mengetahui layak atau tidaknya debitur tersebut mendapatkan kredit.dalam menganalisis 

kredit ada banyak hal yang perlu dianalisis seperti karakter peminjam, kemampuan, 

modal, kondisi atau prospek usaha dan jaminan yang diajukan pemohon pinjaman . 

Karena dalam hal ini sangat berpengaruh terhadap berjalannya koperasi. Setelah itu  yang 

harus diperhatikan adalah persediaan tabungan koperasi, tabungan sendiri berasal dari 

Koperasi 

Analisis Kredit 

Pihak ketiga (tabungan) 

Pemberian Kredit Peningkatan Sisa Hasil 

Usaha (SHU) 



pihak ketiga yaitu anggota koperasi yang menyimpan uangnya pada koperasi. Karena 

dalam hal ini sangat berpengaruh terhadap proses berjalannya koperasi dalam memberikan 

kredit atau pinjaman terhadap anggota koperasi. Jika persediaan tabungan meningkat, 

maka koperasi akan mudah dalam memberikan kredit kepada anggotanya, dimana 

pemberian kredit terhadap anggota koperasi yang meningkat memungkinkan membawa 

pengaruh yang positif terhadap koperasi dalam meningkatkan sisa hasil usaha (SHU). 

Mudrajad dan Suhardjono (2002:250) 

7. Hipotesa  

Adapun hipotesa yang penulis ajukan dalam menghadapi pemecahan masalah pada 

koperasi simpan pinjam “Ngantang” Kec.Ngantang sebagai berikut: Ada pengaruh 

pemberian kredit terhadap peningkatan sisa hasil usaha (SHU) pada anggota Koperasi 

Ngantang Kecamatan Ngantang. 

 


