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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat erat hubungannya dengan 

lembaga keuangan, dimana lembaga keuangan tersebut akan menghimpun dana 

dari msasyarakat dan akan kembali kepada masyarakat pula. Di Indonesia lembaga 

keuangan dibagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank  dan lembaga 

keuangan non bank. kedua jenis lembaga keuangan tersebut memiliki peran dan 

fungsi yang sama yaitu sama-sama untuk memajukan atau meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Salah satu lembaga keuangan non bank yang ada di 

Indonesia yaitu koperasi. Koperasi merupakan salah satu bentuk badan usaha yang 

sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, dan koperasi merupakan soko guru 

perekonomian rakyat yang pantas untuk ditumbuh kembangkan sebagai badan 

usaha yang penting dan bukan sebagai alternatif terakhir (Ni'mah, 2008) 

Koperasi selain bergerak untuk mempersatukan kaum ekonomi tingkat 

bawah dan berusaha meningkatkan taraf hidup para anggotanya, juga merupakan 

alat perjuangan dalam menyukseskan pembangunan Indonesia kearah yang lebih 

baik. Menurut Undang-undang Dasar 1945 khususnya pada pasal 33 ayat 1 

menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama 

berdasarkan atas asas kekeluargaan. Oleh karena itu pembangunan koperasi 
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diarahkan untuk mewujudkan koperasi sebagai badan usaha dan sekaligus sebagai 

gerakan ekonomi rakyat yang sehat, tangguh, kuat, dan mandiri serta sebagai soko 

guru perekonomian Indonesia. Sehingga koperasi lebih mampu berperan sebagai 

wadah kegiatan ekonomi rakyat. Salah satu jenis koperasi yang berkembangdi 

masyarakat adalah Koperasi Unit Simpan Pinjam atau (USP). Koperasi Unit 

Simpan Pinjam atau biasa disebut koperasi kredit merupakan suatu bentuk 

koperasi yang berdiri sendiri dimana anggotanya adalah orang-orang atau badan-

badan yang tergabung dalam koperasi  tersebut. Ditinjau dari sudut pandang 

Koperasi Unit Simpan Pinjam studi kasus pada Koperasi Wanita di Kabupaten 

Trenggalek, kredit mempunyai suatu kedudukan yang strategis dimana sebagai 

salah satu sumber uang yang perlu dalam membiayai kegiatan usaha (Rusman, 

2014) 

Dengan melihat dari kedudukan Koperasi Unit Simpan Pinjam pada 

Koperasi Wanita seperti diatas maka peran koperasi sangatlah penting dalam 

menumbuh kembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan 

kehidupan ekonomi yang layak khususnya bagi kaum ekonomi lemah. Fungsi dari 

Koperasi Wanita adalah sebagai pemberi pinjaman atau kredit kepada masyarakat 

khususnya masyarakat ekonomi lemah. Fasilitas kredit yang diberikan oleh 

Koperasi Wanita merupakan asset yang terbesar dan dalam kegiatannya 

memberikan fasilitas kredit, resiko kerugian sebagian besar bersumber 

dari  kegiatan tersebut, sehingga bila tidak dikelola dengan baik maka akan 
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mengancam kelangsungan hidup koperasi tersebut. Dalam memberikan kredit, 

Koperasi Wanita harus mempunyai kepercayaan terhadap calon debitur bahwa 

dana yang diberikan akan digunakan sesuai dengan tujuan dan pada akhirnya akan 

dikembalikan lagi kepada Koperasi Wanita sesuai dengan yang disepakati. 

Semakin besar jumlah kredit yang disalurkan, maka semakin besar pula modal 

yang harus disediakandan pemberian pinjaman dapat diperluas (Rusman, 2014). 

Menurut jenisnya koperasi yang ada di trenggalek dibagi menjadi tiga belas 

yaitu yang pertama Koperasi Usaha Dagang (KUD) yang berjumlah sebanyak 13 

koperasi dari tahun 2012 sampai 2016 tidak mengalami peningkatan jumlahnya, 

kedua koperasi Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) pada tahun 2012 

berjumlah 49 kemudian pada 2013 sampai 2016 berjumlah 52 koperasi, yang tiga 

yaitu Koperasi Karyawan (KOPKAR) pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 

sebanyak 10 koperasi, keempat yaitu Koperasi Pasar (KOPPAS) yang dari tahun 

2012 hingga 2016 sebanyak 8 koperasi, kelima Koperasi Serba Usaha (KSU) tahun 

2012 berjumlah 130 koperasi, dan pada tahun 2013 dan 2014 sebanyak 155 

koperasi, pada tahun 2015 sebanyak 129, dan pada tahun 2016 sebanyak 133, 

keenam yaitu Koperasi Pensiunan yang pada 2012, 2013, 2015, 2016 sebanyak 4 

koperasi dan pada tahun 2014 sebanyak 3 koperasi. Ketujuh Koperasi ABRI  pada 

2012 dan 2013 sebanyak 2 koperasi, dan pada tahun 2014 hingga 2016 hanya 1 

koperasi saja. Yang kedelapan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) pada tahun 2012 

sebanyak 24 koperasi, kemudian pada tahun 2013 sebanyak 25 koperasi, pada 
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tahun 2014 mengalami peingkatan yaitu menjadi 27 koperasi, pada tahun 

selanjutnya 2015 26 koperasi, dan pada tahun terakhir yaitu 2016 mengalami 

peningkatanyang tinggi yaitu sebesar 42 koperasi (Badan Pusat Statistik,2018). 

Kesembilan Koperasi Pondok Pesantren (KOPONTREN) pada tahun 2012, 

2014, 2015, 2016 sebanyak 21 koperasi, dan pada tahun 2013  sebanyak 20 

koperasi. Yang kesepiluh Koperasi Wanita (KOPWAN)  memiliki jumlah koperasi 

yang banyak yaitu pada tahun 2012 dan 2013 sebanyak 162 koperasi, pada tahun 

2014 dan 2015  sebanyak 157 koperasi, dan pada tahun 2016 sebanyak 161 

koperasi. Selanjutnya Koperasi Pusat pada tahun 2012 dan 2016 hanya 1 koperasi, 

dan pada tahun 2013 hingga 2015 sebanyak 2 koperasi. selanjutnya KBPR, KBPR 

termasuk jumlah yang paling sedikit karena pada tahun 2012 tidak ada, dan pada 

tahun 2013 sampai 2016 hanya 1 koperasi saja. Dan yang terakhir yaitu lain-lain 

merupakan jumlah terbanyak yaitu 2012 yaitu 172 koperasi, tahun selanjutnya 

sebesar 147, 185, 186, 260 koperasi (Badan Pusat Statistik,2018). 

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa koperasi di Kabupaten Trenggalek 

memiliki jumlah yang sangat banyak, artinya semakin banyak jumlah koperasi 

yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat, tentunya 

merupakan suatu hal yang sangat positif dan membantu bagi pembangunan 

ekonomi didalam msayarakat untuk mencapai kesejahteraan ekonomi yang 

diinginkan. Seperti halnya Koperasi Wanita Yang didalamnya terdapat Unit 

Simpan Pinjam diharapkan dari adanya koperasi tersebut dapat membantu 
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memberikan peluang kepada anggota dan masyarakat sekitar untuk meminjam  

ataupun menyimpan modal mereka untuk kelangsungan dan kelancaran hidup dan 

perekonomian anggota mauapun masayarakat sekitar. Dalam meningkatkan 

kemajuan atau keberhasilan sebuah koperasi banyak faktor yang 

memepengaruhinya (Purba, 2016). 

Dari berbagai jenis koperasi yang ada di Indonesia salah satunya adalah 

koperasi wanita, koperasi wanita merupakan suatu badan usaha yang digerakkan 

oleh perempuan yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan baik dari anggota 

maupun pengurus koperasi. Jenis operasi dari koperasi wanita ini merupakan 

simpan pinjam secara konvensional. Bagi kelompok perempuan koperasi wanita 

merupakan tempat yang bisa dihandalkan karena dengan adanya koperasi wanita 

tersebut mempunyai potensi besar dalam pembedayaan perempuan selain itu juga 

dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Koperasi wanita pada awal berdirinya 

memiliki tujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup kaum perempuan dan 

menjadi wadah untuk memberdayakan perempuan. Maka dari itu, koperasi wanita 

dapat dijadikan tempat bagi kaum perempuan untuk meningkatkan taraf hidupnya 

(Dinas Koperasi Industri Pertambangan Dan energi Kabupaten Trenggalek,2018). 

Di Kabupaten Trenggalek sendiri keberadaan koperasi wanita cukup 

menarik, karena jika dilihat dari kualitas pengelolaan koperasi wanita lebih 

konsisten dan memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan 

keluarga. Salah satu contohnya adalah dilakukannya kegiatan simpan pinjam yang 
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dikelola oleh koperasi wanita di Kabupaten Trenggalek. Di Kabupaten Trenggalek 

khususnya koperasi wanita sangat didukung penuh oleh bupati trenggalek bahkan 

pemerintah Kabupaten Trenggalek menerbitkan peraturan bahwa mewajibkan 

seluruh toko modern berbadan hukum koperasi. Adanya hal tersebut bertujuan 

meningkatkan ekonomi masyarakat trenggalek yang masih tergolong rendah. 

Rendahnya perekonomian tersebut juga dipicu dari banyaknya masyarakat 

khususnya perempuan yang masih rendah pendidikannya (Dinas Koperasi Industri 

Pertambangan Dan energi Kabupaten Trenggalek,2018).  

Kegiatan simpan pinjam yang dilakukan oleh Koperasi Wanita ini tentunya 

tidak lepas dari sumber dana atau modal yang ada pada Koperasi Wanita. Modal 

yang terdapat pada Koperasi wanita yaitu yang pertama simpanan pokok, sumber 

dana yang berasal dari iuran anggota pada saat pertama kali menjadi anggota, 

kedua yaitu simpanan wajib sumber dana yang rutin dibayarkan anggota dan dapat 

dicicil sesuai ketentuan koperasi, ketiga yaitu dana cadangan sumber dana yang 

merupakan bagian dari hasil sisa usaha yang tidak dibagikan kepada anggota 

dengan maksud untuk menambah modal koperasi, dan keempat yaitu dana hibah, 

sumber dana dari pihak ketiga yang bukan anggota koperasi yang tidak ada 

kewajiban untuk membayar kembali dalam artian sukarela (Hudiyanto, 2002). 

Faktor modal dalam usaha koperasi merupakan salah satu alat yang turut 

menentukan maju atau mundurnya dari sebuah koperasi. Hidup dan matinya 

koperasi tergantung dari modal yang didapatnya. Modal dari koperasi digunakan 
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untuk meringankan beban yang timbul jika mungkin terjadi kegagalan atau 

kerugian usaha, juga sebagai sebagai ekpansi (perluasan dari usahanya). Selain itu 

modal berfungsi penting bagi penyaluran kredit pada koperasi. Jika modal yang 

didapatkan tinggi maka penyaluran kreditnya kepada anggota ataupun masyarakat 

juga akan baik, selain itu semakin tinggi modalyang didapat maka jangkauan dari 

penyaluran kredit terhadap kreditur juga akan semakin luas jangkauannya 

(Hindasah, 2014). 

Keberhasilan dari suatu lemabaga keuangan dapat dilihat dari sumber 

pendanaannya. Sumber dana bank maupun non bank dapat diperoleh dari beberapa 

pihak akan tetapi sumber dana yang paling penting dan memiliki andil yang besar 

adalah simpanan wajib, simpanan pokok, dan dana hibah. Kecukupan dana yang 

baik akan memperoleh hasil yang baik juga dan penyaluran kredit juga akan 

disalurkan dengan lancar. Dalam hal ini, penulis meneliti seberapa besar pengaruh 

antara dana hibah, simpanan pokok, dan simpanan wajib terhadap penyaluran 

kredit. Berdasarkan uraian diatas, maka perlu untuk melakukan penelitian 

mengenai dana hibah, simpanan pokok, dan simpanan wajib terhadap penyaluran 

kredit dituangkan dalam skripsi dengan judul : “Analisis Penyaluran Kredit 

Pada Koperasi Wanita Unit Simpan Pinjam Di Kabupaten Trenggalek”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dan untuk memperjelas arah penelitian 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 
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1.  Bagaimana perkembangan dana hibah, simpanan pokok, dan simpanan wajib 

dan penyaluran kredit pada Koprasi Wanita di Kabupaten Trenggalek tahun 

2013-2016? 

2.  Bagaimana pengaruh dana hibah, simpanan pokok, dan simpanan wajib 

terhadap penyaluran kredit pada Koperasi Wanita di Kabupaten Trenggalek 

tahun 2013-2016? 

C. Tujuan Masalah 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui perkembangan dana hibah, simpanan pokok, simpanan 

wajib dan penyaluran kredit pada Koperasi Wanita di Kabupaten Trenggalek 

tahun 2013-2016. 

2. Untuk mengetahui pengaruh dana hibah, simpanan pokok, dan simpanan wajib 

terhadap penyaluran kredit pada Koperasi Wanita di Kabupaten Trenggalek 

tahun 2013-2016. 

D. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat terarah dan fokus terhadap bidang yang diteliti serta 

untuk menghindari pembahasan yang menyimpang dari pokok permasalahan yang 

tela ditentukan, maka perlu adanya pembatasan masalah. Adapun batasan masalah 

yang digunakan adalah mengenai Koperasi Unit Simpan Pinjam studi kasus pada 

Koperasi Wanita. Selanjutnya yaitu mengenai penyaluran kredit, penyaluran 
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kredit sangat penting untuk diteliti karena untuk mengetahui pengaruh apa saja 

yang mempengaruhi penyaluran kredit tersebut. Hal-hal yang dapat 

mempengaruhi dari penyaluran kredit tersebut yaitu dana hibah, simpanan pokok, 

dan simpanan wajib. 

E. Manfaat Penelitian  

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Ilmiah 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian dibidang ilmu ekonomi 

dan studi pembangunan, khususnya mengenai dana hibah, simpanan pokok, 

simpanan wajib, dan penyaluran kredit pada Koperasi Wanita Unit Simpan 

Pinjam. 

 

2. Manfaat Bagi Koperasi 

Sebagai masukan bagi Koperasi Wanita Unit Simpan Pinjam dan Dinas 

Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek dalam upaya peningkatan 

operasional Koperasi kearah yang lebih baik dimasa yang akan datang serta 

dapat digunakan sebagai pedoman dalam menentukan dana hibah, simpanan 

pokok, simpanan wajib, dan penyaluran kredit pada Koperasi Wanita Unit 

Simpan Pinjam. 

3. Manfaat Bagi Peneliti  
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Menambah pengetahuan tentang Koperasi Wanita (USP), kususnya mengenai 

penyaluran kredit dan hal-hal yang mempengaruhinya seperti dana hibah, 

simpanan wajib, simpanan pokok. 


