
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Manusia merupakan makhluk konsumtif yang selalu berfikir untuk 

memenuhi seluruh kebutuhannya, baik kebutuhan yang bersifat primer, 

sekunder ataupun tersier. Dalam kenyataannya manusia sering kali tidak 

mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Selain itu ada 

faktor lain yang menjadikan manusia tidak mampu memenuhi kebutuhannya 

diantaranya langkanya barang yang dibutuhkan, rendahnya daya beli dan 

ketidakmampuan manusia dalam membedakan antara kebutuhan dan 

keinginan. 

Rendahnya daya beli akan mendorong manusia untuk mencari 

bantuan dalam rangka memenuhi kebutuhannaya, baik itu dengan meminjam 

kepada orang lain ataupun kepada badan atau lembaga keuangn termasuk 

koperasi. Koperasi adalah salah satu pilar ekonomi bangsa 

Indonesia.Koperasi berbeda dengan bank, meskipun begitu distribusi dana 

koperasi mampu menjangkau lapisan masyarakat sampai paling bawah. 

Jumlah koperasi di Indonesia pada tahun 2013 sebanyak 200.808 unit 

dengan jumlah anggota sebanyak 34.685.145 orang.  Hal ini mengalami 

peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2012 sebanyak 194.295 

dengan jumlah anggota 33.869.439, sedangkan tahun 2011 sebanyak 188.181 



dengan jumlah anggota 30.849.913 (depkop.go.id diakses pada tanggal 11 

November 2013). 

Koperasi menjadi pilihan alternatif bagi masyarakat untuk 

memperoleh pinjaman  selain dari bank. Salah satu koperasi di Jawa 

Timuradalah Koperasi Wanita SU Setia Budi Wanita. Koperasi ini 

merupakan koperasi wanita yang terbasar dan termasuk kategori koperasi 

yang berprestasi di Jawa Timur. Tujuan didirikannya koperasi ini merupakan 

memberdayakan para wanita lewat wadah koperasi.  Pada Tahun 2012 

pimpinan koperasi wanita Setia Budi Wanita dinobatkan oleh Gubernur Jawa 

Timur sebagai tokoh penggerak koperasi di Jawa Timur dan mendapatkan 

pengahargaan Indonesian Best of The Best Award 2012 kategori As The Best 

Service Excellent Of The Year.  

Koperasi Wanita SU Setia Budi Wanita menggunakan sistem 

tanggung renteng dan beranggotakan semua kalangan mulai dari ibu rumah 

tangga sampai dengan pensiunan. Koperasi wanita SU “Setia Budi Wanita” 

Jawa Timur memiliki usaha 3 unit yaitu unit simpan pinjam, unit pertokoan 

dan waserda, dan jasa pelatihan. Jenis simpanan dalam Koperasi Wanita SU 

Setia Budi Wanita Jawa Timur terdiri dari 4  yaitu: Simara, Sifina, Simpati 

dan simpanan berjangka sedangkan  jenis pinjaman meliputi pinjaman SP1, 

Pinjaman SP2, dan pinjaman harian atau KPPK atau bina usaha. 

 

 

 



Tabel 1.1 Perkembangan Volume Usaha Koperasi Wanita SU Setia Budi 

Wanita Jawa Timur 

No. Unit Usaha 

Volume Usaha 

2010 2011 2012 

1. KPPK 1.258.410.000 1.233.950.000 1.012.950.000 

2. TR 24.238.480.000 30.141.750.000 54.519.587.255 

3. Non TR 2.283.550.000 2.727.500.000 5.533.850.000 

Sumber: LPJ Pengurus dan Hasil Pengawasan Pengawas Tahun Buku 

2012 

 

Dari data pada Tabel 1.1, Koperasi Wanita SU Setia Budi Wanita 

Jawa Timur mengalami peningkatan jumlah volume usaha dari tahun 2010-

2012. Peningkatan pinjaman Kelompok Pengusaha dan Pedagang Kecil 

(KPPK), Tanggung Renteng (TR) dan Non Tanggung Renteng (NTR) 

menunjukkan perkembangan koperasi. Pada pinjaman KPPK mengalami 

penurunan tetapi tidak mengalami kerugian dan belum berkembang sesuai 

yang diharapkan. Penurunan KPPK berbeda dengan kondisi TR dan NTR 

yang mengalami kenaikan tiap tahunnya. 

Pekembangan volume usaha tidak jauh berbeda dengan perkembangan 

piutang usaha Kopwan SU Setia Budi Wanita Jawa Timur. Hal ini dijelaskan 

dalam Tabel 1.2 diketahui bahwa piutang usaha pada tahun dari tahun 2010-

2012 mengalami peningkatan. Selain piutang usaha modal sendiri juga 

mengalami peninggkatan. Peningkatan piutang usaha dan modal sendiri ini 

salah satunya dipengaruhi oleh peningkatan jumlah anggota. 

 

 



Tabel 1.2. Perkembangan piutang usaha dan modal sendiri Koperasi 

Wanita SU Setia Budi Wanita Jawa Timur 

No. Nama 2010 2011 2012 

1.  Piutang usaha 20.424.992.774 28.731.444.162 34.157.229.081 

2. Modal Sendiri 10.465.898.750 14.203.914.267 18.006.171.430 

Sumber: LPJ Pengurus dan Hasil Pengawasan Pengawas Tahun Buku 

2012 

 

Dari jumlah anggota Koperasi Wanita SU Setia Budi Wanita 

mengalami perkembangan walaupun pada tahun 2011 mengalami penurunan 

anggota tetapi pada tahun 2012 jumlah anggota mengalami kenaikan. Pada  

tahun 2010 jumlah anggota koperasi sebesar 6.000, namun pada tahun 2011 

mengalami penurunun menjadi 5.898 dan pada tahun 2012 mengalami 

kenaikan jumlah anggota menjadi 6.243 anggota.  

 Tujuan utama Koperasi Wanita SU Setia Budi Wanita adalah 

menyalurkan kredit kepada anggotanya sehingga risiko penyaluran kredit 

merupakan masalah utama yang harus diwaspadai oleh koperasi. Dalam 

meminimalisir risiko yang dihadapi koperasi maka diperlukan suatu 

kebijakan dalam melakukan pemberian kredit yang akan di salurkan kepada 

para anggotanya. 

Kebijakan yang diterapkan Koperasi Wanita SU Setia Budi Wanita 

adalah menggunakan sistem tanggung renteng. Kebijakan penyaluran kredit 

dengan sistem tanggung rentenng memberikan kemudahan-kemudahan 

kepada anggota Koperasi Wanita SU Setia Budi Wanita dalam mengajukan 

kredit. Kemudahan-kemudahan yang diberikan tidak terlepas dari kebijakan 

penyaluran kredit yang ditetapkan dari segi syarat-syarat dan prosedur 



penyaluran kredit. Kemudahan-kemudahan dalam penyaluran kredit harus 

tetap memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatiannya dan azas-azas 

perkreditan yang sehat.  

 Kebijakan yang diterapkan Koperasi Wanita SU Setia Budi Wanita 

dapat dijadikan bahan dasar dalam mengukur sejauh mana risiko yang 

ditimbulkan atas kegiatan penyaluran kredit. Berdasarkan uraian diatas, 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Analisis Implementasi 

dan kebijakan penyaluran kredit pada Koperasi WanitaSU Setia Budi Wanita 

Jawa Timur. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraiakan pada latar 

belakang masalah, maka rumusan masalahnya sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi kebijakan penyaluran kredit  pada Koperasi 

Wanita SU Setia Budi Wanita Jawa Timur? 

2. Apakah kebijakan penyaluran kredit yang diterapkan pada Koperasi wanita 

SU Setia Budi Wanita Jawa Timur sesuai dengan prinsip kehati-hatian 

penyaluran kredit? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:  



a. Untuk mengetahui implementasi kebijakan penyaluran kredit  pada 

Koperasi Wanita SU Setia Budi Wanita Jawa Timur. 

b. Untuk mengetahui kesesuaian kebijakan penyaluran kredit yang 

diterapkan pada Koperasi wanita SU Setia Budi Wanita Jawa Timur 

dengan prinsip kehati-hatian penyaluran kredit 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini adalah: 

a. Manajemen Koperasi Wanita SU Setia Budi Wanita 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan 

pertimbangan manajemen koperasi wanita SU Setia Budi wanita  dalam 

melakukan penyaluran kredit terhadap calon nasabah kredit agar di 

masa yang akan datang lebih efektif dan terhindar dari permasalahan 

kredit macet. 

b. Badan Pengawas Koperasi Wanita SU Setia Budi Wanita 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan 

pertimbangan badan pengawas koperasi wanita SU Setia Budi Wanita  

mengenai implementasi kebijakan yang diterapkan dalam melakukan 

penyaluran kredit. 

c. Anggota Koperasi Wanita SU Setia Budi Wanita 

Hasil penelitian in diharapkan dapat memberikan informasi kepada para 

anggota mengenai kebijakan yang diterapkan koperasi wanita Setia 

Budi Wanita dalam melakukan penyaluran kredit. 

d. Bagi peneliti selanjutnya 



Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dan digunakan sebagai 

acuandan referensi dalam pengembangan penelitian manajemen 

keuangan khususnya mengenai kebijakan penyaluran kredit. 

 


