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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

      Kemajuan koperasi di Indonesia sejak pertama kali didirikan sudah 

mengalami perkembangan yang cukup pesat. Sekarang ini sudah banyak 

kalangan masyarakat yang mengenal apa itu Koperasi, untuk apa didirikan 

Koperasi, apa saja manfaat Koperasi, dan masih banyak hal lain yang 

berkaitan dengan Koperasi. Kemajuan Koperasi saat ini juga bisa dilihat dari 

banyaknya jumlah Koperasi yang ada di Indonesia khususnya di Kota Malang. 

Hal ini menandakan Koperasi di Indonesia sudah berkembang dan mengalami 

kemajuan yang signifikan. Pertumbuhan Koperasi akan memberikan 

kontribusi terhadap perekonomian Negara  (https://msriaa10.wordpress.com).  

Pesatnya perkembangan koperasi di Kota Malang tentunya bukan 

tanpa masalah. Seiring perkembangannya tidak sedikit Koperasi yang 

terancam mati dan dibubarkan. Data artikel www.surya.co.id Malang 

menunjukkan ada 50 koperasi di Kota Malang akan dibubarkan pada 2015 

karena tidak jelas pemiliknya dan kondisinya sudah tidak aktif. Tahun 2015 

tercatat 738 Koperasi termasuk koperasi yang bergerak dalam usaha simpan 

pinjam, diantaranya terdapat 402 dalam keadaan sehat, 336 mati suri. Tahun 

2015 ada 50 koperasi yang terancam dibubarkan dan sisanya akan dilakukan 

pembinaan. (Http://pembubaran-koperasi-artikel-surya.co.id|Malang) 

https://msriaa10.wordpress.com/
http://www.surya.co.id/
http://pembubaran-koperasi-artikel-surya.co.id|malang/
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  Menurut Diskoperindag Kota Batu setidaknya ada 50 lebih koperasi 

dibubarkan karena memang statusnya tidak jelas dan tidak melaksanakan 

kewajibannya antara lain tidak melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT) 

dan tidak melaporkan usahanya ke Dinas Koperasi Perindustrian dan 

Perdagangan (Diskoperindag) Kota Batu. Permasalahan yang menjadi 

penyebabnya yaitu antara lain, ketidakjelasan struktur kepengurusan Koperasi, 

Usaha Koperasi yang mulai vakum, dan akibat kredit macet. 

Kredit macet dinilai sangat riskan dialami hampir seluruh lembaga 

keuangan. Permasalahan Kredit Macet ini menyebabkan kerugian pada 

Koperasi. Koperasi X di Kota Batu ini salah satu Koperasi yang melayani unit 

usaha di bidang simpan pinjam yang berulang mengalami masalah kredit 

macet. Data kasus kredit macet yang terjadi di Koperasi X sepanjang 5 tahun 

terakhir dapat dilihat pada Tabel 1.1. 

Tabel 1.1 Data Kasus Kredit Macet Koperasi X  Kota Batu  
    Tahun 2010-2014 

Tahun 
Dana Kredit yang Di 

Salurkan (Rp) 
Dana yang Macet 

(Rp) 
Kasus Kredit 

Macet 
2010 2.859.884.423 1.000.959.548,75 306 Kasus 

2011 3.205.222.397 801.302.599,25 315 Kasus 

2012 3.494.778.397 1.048.433.519,1 223 Kasus 

2013 4.221.941.509 2.110.970.754,5 400 Kasus 

2014 4.712.666.947 2.120.700.126,1 231 Kasus 

Sumber: Lampiran 1 

Fenomena yang terjadi pada penelitian ini yaitu kredit yang disalurkan 

koperasi X di kota batu kepada nasabahnya mengalami masalah. Kredit macet 

terjadi dikarenakan adanya indikasi debitur atau pemanfaat yang tidak mau 



3 
 

 
 

membayar kewajibannya, juga terlihat dalam prosedur pemberian kreditnya 

yang ternyata mengalami penyimpangan atau tidak layak. Kasus kredit macet 

dapat juga disebabkan oleh beberapa faktor ekstern dan faktor intern seperti 

yang terjadi di koperasi X. Ada 5 faktor yang disebutkan pengurus koperasi 

diduga menjadi penyebab terjadinya kredit macet yaitu penyimpangan 

Pemberian Kredit, Kegagalan Usaha, Itikad Baik, Bencana Alam, Kebijakan 

Pemerintah. Kondisi seperti ini membuktikan bahwa koperasi X di Kota Batu 

perlu melakukan evaluasi dan pengendalian untuk meminimalisi resiko 

terjadinya kredit macet.  

Kredit macet apabila tidak ditangani dengan baik, Koperasi akan 

terancam mengalami kerugian. Kerugian yang timbul akibat kredit macet 

diantaranya adalah aliran kas yang terganggu, kesempatan bisnis yang hilang, 

berkurangnya alokasi sumber daya, dan kerugian materi untuk menutup 

seluruh kewajiban debitur akibat biaya denda yang terus meningkat, dan biaya 

pengadilan. 

Kredit bermasalah merupakan gambaran kondisi di mana 

pengembalian atas kredit mengalami risiko gagal bayar yang menyebabkan 

koperasi berpotensi mengalami kerugian. Salah satu bagian dari kredit macet, 

dimana kredit merupakan pengembalian kredit yang tidak lancar dan adanya 

kendala yang dihadapi oleh para anggota juga dalam prosedur pemberian 

kreditnya yang ternyata mengalami penyimpangan atau tidak layak. 

       Untuk menghindari ataupun meminimalisir risiko tersebut, maka 

permohonan kredit harus dianalisis terlebih dahulu. Koperasi sebagai pihak 
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kreditur harus menentukan terlebih dahulu calon debitur yang layak. Agar 

jumlah pinjaman atau kredit yang diberikan sesuai, kreditur juga harus 

mengetahui kondisi atau keadaan keuangan calon debitur. Hal ini 

dimaksudkan untuk memperkecil risiko kredit untuk menghindari ataupun 

meminimalisir risiko tersebut, maka permohonan kredit harus dianalisis 

terlebih dahulu.  

Kegiatan bisnis industri perbankan maupun bukan bank seperti 

koperasi, pinjaman atau kredit merupakan jenis kegiatan yang paling risksan. 

Hal ini terjadi karena besarnya pengaruh mutu kredit terhadap sendi 

kehidupan. Kredit bermasalah atau kredit macet tidak hanya merugikan pihak 

kelembagaan, melaikan juga akan menimbulkan kerugian bagi para deposan 

yang menitipkan uangnya pada pihak pengelola. Kemacetan kredit yang 

disalurkan akan membahayakan likuiditas koperasi, tabungan nasabah, 

sekaligus merusak citra kepercayaan masyarakat lain pada koperasi yang 

pastiakan berdampak buruk bagi kelangsungan hidup koperasi itu sendiri.  

     Permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan serta dari 

sekian banyak faktor yang telah dikemukakan menjadi sebab munculnya 

kredit macet, maka penulis tertarik melakukan penelitian serupa dengan objek 

yang berbeda untuk mengetahui apakah pada koperasi yang akan peneliti 

jadikan objek penelitian ditemukan faktor lain yang menyebabkan kredit 

macet. Peneliti akan melakukan penelitian dengan judul: “Analisis Variabel–

variabel Penyebab Kredit Macet Pada Koperasi  X di Kota Batu.  
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B. Rumusan Masalah 

         Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, 

maka penulis mengambil suatu perumusan masalah yaitu :  

1. Variabel - variabel apa saja yang mempengaruhi kredit macet pada 

Koperasi X di Kota Batu ? 

2. Variabel apa yang paling berpengaruh terhadap kredit macet di Koperasi X 

di Kota Batu?  

 

C. Batasan Masalah 

         Untuk mengarah dalam lingkup pembahasan dan memperoleh hasil 

yang maksimal sesuai yang diinginkan, maka dalam penyusunan tugas akhir 

ini penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas hanya pada analisis 

kasus kredit macet yang terjadi setiap tahun selama 5 tahun terakhir mulai 

tahun 2010 – 2014.  

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan dalam penelitian ini adalah: 

 

a. Untuk mengetahui variabel – variabel yang mempengaruhi kedit 

macet pada Koperasi X. 

 

b. Untuk mengetahui variabel yang paling besar pengaruhnya terhadap 

kredit macet di Koperasi X. 
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2. Kegunaan Penelitian 

Beberapa manfaat yang diperoleh dari penelitian ini: 

a. Bagi Manajemen / Pengurus Koperasi X di Kota Batu 

         Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baru bagi 

koperasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kredit 

bermasalah, sehingga dengan begitu pihak koperasi dapat menjadikan 

hasil penelitian ini sebagai pertimbangan bagi khususnya bagi manajer 

keuangan dalam memberikan keputusan mengenai kebijakan 

pemberian kredit dengan tepat. 

b. Bagi Anggota Koperasi 

Bagi Anggota Koperasi dengan adanya penelitian ini, 

diharapkan anggota koperasi dapat menjadikan hasil penelitian ini 

sebagai pertimbangan dan evaluasi untuk lebih bertanggungjawab atas 

kewajibannya terhadap koperasi dan komitmennya sebagai anggota 

Koperasi.  

c. Bagi Pihak Koperasi X di Kota Batu 

    Bagi pihak kreditur yang menyalurkan kredit kepada anggota 

Koperasi dengan adanya penelitian ini tentunya bermanfaat untuk 

mengetahui selama ini faktor apa saja yang menyebabkan anggotanya 

banyak yang macet dalam membayar kewajibannya sehingga dapat 

dijadikan sebagai bahan perbaikan.   
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d. Bagi Peneliti Selanjutnya

    Penelitian sebagai sarana mengembangkan dan pengaplikasian 

ilmu yang sudah didapatkan, Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi pemikiran dan sebagai referensi bagi peneliti 

selanjutnya untuk menyelesaikan penelitian khususnya dalam 

penelitian yang berkenaan dengan analisis faktor penyebab kredit 

bermasalah pada koperasi. 


