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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.   Latar Belakang Masalah 

Dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat para pihak lembaga 

pembiayaan pasti telah mengetahui risiko yang akan mereka alami. Risiko 

yang diharapkan tidak terjadi adalah risiko terjadinya kredit bermasalah. 

Pada sisi lain jika penyaluran pembiayaan tepat sasaran maka pihak lembaga 

pembiayaan akan memperoleh pendapatan berupa bunga. Pihak lembaga 

pembiayaan harus teliti dalam melakukan prosedur penyaluran kredit. 

Prosedur sebelum kredit disalurkan merupakan faktor yang sangat 

menentukan kualitas kredit yang akan disalurkan nantinya.  

Prosedur pemberian kredit adalah tahap-tahap yang harus dilalui oleh 

debitur sebelum kredit diputuskan untuk dikucurkan, tujuannya adalah untuk 

mempermudah dalam menilai suatu kelayakan permohonan kredit (Kasmir, 

2012:143). Sebelum kredit diberikan, pihak kreditur akan menggunakan 

analisis prinsip 5C yaitu: character, capacity, capital,collateral, and 

condition of economy. Bahkan ada beberapa pihak kreditur yang 

menambahkan prinsip-prinsip analisis pemberian kredit diantaranya prinsip 

7P dan 3R. Tujuan dari analisis tersebut adalah agar pihak kreditur merasa 

yakin bahwa kredit yang telah diberikan kepada pihak debitur benar-benar 

tepat dan tidak menimbulkan risiko terjadinya kredit bermasalah suatu saat 

nanti. 
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Prosedur pemberian kredit dimulai dari tahap perencanaan dimana 

pada tahap ini pihak lembaga pembiayaan melakukan proses seleksi 

administrasi berkas-berkas untuk pengumpulan informasi baik dari pihak 

debitur ataupun dari pihak lembaga pembiayaan mengenai pejabat kredit 

yang akan melakukan analisis dalam pemberian kredit. Setelah tahap 

pertama selesai selanjutnya dilakukan tahap pelaksanaan yang menyangkut 

wawancara kepada pihak debitur, melakukan analisis usaha yang dijalankan 

nasabah serta menentukan besarnya kredit yang dapat disalurkan kepada 

debitur tersebut. 

 Tahap ketiga adalah tahap pemantauan usaha debitur dan evaluasi 

dalam pembayaran angsuran kredit selama periode peminjaman, hal ini 

dilakukan untuk mengetahui kualitas kolektibilitas kredit dan juga untuk 

mengetahui kualitas kinerja pejabat kredit dalam proses analisis sebelum, 

saat dan setelah kredit disalurkan. Terjadinya kredit bermasalah tidak 

selamanya disebabkan oleh pihak debitur namun bisa saja kredit bermasalah 

terjadi akibat dari buruknya kualitas kinerja pejabat kredit. Kualitas kinerja 

pejabat kredit yang buruk menyebabkan kredit yang mereka salurkan berada 

pada kualitas yang tidak layak sehingga akan menyebabkan kerugian bagi 

pihak kreditur sendiri. 

Kredit bermasalah sendiri dapat disebabkan oleh faktor internal 

maupun faktor eksternal. Menurut Suarjana (2015) faktor yang menjadi 

menyebab kredit bermasalah adalah lemahnya analisis pemberian kredit dan 

itikad tidak baik dari debitur. Lemahnya analisis pemberian kredit yang 
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dilakukan oleh pihak lembaga pembiayaan menyebabkan risiko kredit 

bermasalah semakin tinggi, hal ini dikarenakan pihak lembaga pembiayaan 

akan lambat dalam menyadari gejala-gejala timbulnya kredit bermasalah 

karena kurangnya informasi mengenai anggota kredit. Lemahnya analisis 

pemberian kredit dapat dimanfaatkan oleh pihak nasabah untuk melakukan 

hal-hal yang akan merugikan pihak koperasi. 

Anggota kredit yang baik adalah yang mempergunakan kredit sesuai 

dengan perjanjian, mempergunakan kredit yang tidak sesuai menggambarkan 

buruknya itikad yang dimiliki oleh anggoa kredit tersebut. Itikad tidak baik yang 

dilakukan oleh anggota kredit dengan cara menggunakan kredit tidak sesuai 

dengan perjanjian awal pengajuan kredit mengakibatkan lembaga pembiayaan 

mengalami berbagai kerugian. Menurut Ismail (2011;125) dampak yang 

ditimbulkan dari kredit bermasalah adalah laba/rugi menurun, bad debt ratio 

menjadi lebih besar, biaya pencadangan pengahapusan kredit meningkat dan 

return on assets (ROA) dan return on equity (ROE) menurun. 

Menurut Kasmir (2008:131) Suku bunga pinjaman adalah harga 

yang harus dibayar oleh nasabah peminjam. Suku bunga pinjaman 

merupakan salah satu sumber pendapatan utama lembaga pembiayaan, 

namun disisi lain suku bunga pinjaman menjadi salah satu faktor internal 

yang berdampak besar terhadap tingginya kredit bermasalah. Suku bunga 

akan berubah seiring dengan perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah. 

Hal ini akan menyebabkan perubahan terhadap angsuran yang harus 

dibayarkan oleh pihak debitur kepada pihak kreditur. 
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Faktor eksternal lainnya yang menjadi penyebab tinginya kredit 

bermasalah yang terjadi adalah faktor pendapatan yang diterima oleh 

anggota kredit, jika pendapatan anggota kredit meningkat diharapkan 

anggota kredit juga lancar dalam melakukan pembayaran angsuran kredit 

(Nursyahriana 2017). Kelancaran dalam pembayaran angsuran kredit akan 

memperkecil peluang terjadinya kredit bermasalah, sehingga pihak lembaga 

pembiayaan akan mendapatkan kenaikan dalam pendapatan yang didapatkan 

dari pembayaran pokok pinjaman beserta bunganya. Namun seringkali 

peningkatan pendapatan nasabah justru berdampak pada peningkatan kredit 

bermasalah, hal ini disebakan oleh pengalokasian pendapatan yang tidak 

memprioritaskan pelunasan kredit.  

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wa 

Tamwil Usaha Artha Sejahtera (KSPPS BMT UAS) adalah salah satu 

koperasi simpan pinjam di Kecamatan Lodan yang sering dijadikan tujuan 

peminjaman dana bagi masyarakat Jawa Tengah khususnya masyarakat 

Lodan. Koperasi ini telah berdiri sejak tahun 1998 dengan jumlah anggota 

pendiri sebanyak 26 orang. Koperasi ini dalam operasionalnya memiliki dua 

produk yaitu, simpanan dan pinjaman.  Berdasarkan keterangan manajer 

BMT UAS, koperasi ini memberikan kredit dengan tingkat suku bunga 

sebesar 2,5% per pinjaman Rp 1.000.000 untuk tujuan pengembangan usaha.  

KSPPS BMT UAS mengalami permasalahan yang sama dengan 

lembaga kredit pada umumnya yaitu kredit bermasalah. Menurut Suhardjono 

(2002:252) kredit bermasalah merupakan suatu keadaan saat nasabah sudah 
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tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank. 

Keadaan ini jika tidak segera ditangani dengan tepat maka akan berdampak 

pada penuruan pendapatan, modal serta menurunnya kepercayaan terhadap 

koperasi. Data kredit bermasalah pada KSPPS BMT UAS selama 6 tahun 

terakhir dapat dilihat pada Tabel 1.1. 

        Tabel 1.1.Kredit Bermasalah KSPPS BMT UAS 2012-2017 

Tahun Kredit  

di Salurkan (Rp) 

Kredit 

Bermasalah (Rp) 

Kasus Kredit 

Bermasalah   

2012 5.093.540.281 277.746.981 112 

2013 5.146.168.269 256.032.902 124 

2014 5.197.157.924 269.223.911 137 

2015 6.051.578.598 289.893.925 142 

2016 6.306.447.633 298.564.807 159 

2017 7.082.020.455 327.996.457 172 

Jumlah  846 

                      Sumber: KSPPS BMT UAS 2017 

 

Berdasarkan Tabel 1.1, hasil dari perhitungan rata-rata kredit 

bermasalah selama 6 tahun terakhir terhadap rata-rata kredit yang disalurkan 

memperoleh hasil sebesar 4,93%. Dari hasil perhitungan tersebut dapat 

ditarik kesimpulan bahwa KSPPS BMT UAS dalam kondisi yang terhitung 

cukup sehat. Menurut Sukmana & Mulyani (2015) Koperasi kredit syariah 

di katakan dalam keadaan sehat jika jumlah kredit bermasalah kurang dari 

5% atau sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004 tanggal 

12 April 2004. Koperasi dalam kondisi yang sehat namun akan lebih baik 

jika KSPPS BMT UAS melakukan tindakan yang dapat mengurangi tingkat 

kredit bermasalahnya. 
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Analisis faktor-faktor penyebab kredit bermasalah bertujuan untuk 

mengetahui penyebab dan mencegah kredit yang diberikan nantinya menjadi 

kredit bermasalah, sehingga akan merugikan pihak lembaga kredit. Kredit 

bermasalah berdasarkan ketentuan Bank Indonesia digolongkan dalam 

kualitas lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet 

(www.bi.go.id). Menurut manajer KSPPS BMT UAS kredit dalam golongan 

kurang lancar dan diragukan masih perpeluang untuk tertagih, namun jika 

sudah masuk dalam golongan macet peluang untuk tertaginya sangat kecil 

atau bahkan tidak tertagih. 

Berdasarkan fenomena dan uraian di atas penulis tertarik untuk 

melakukan sebuah penelitian. Peneliti ingin mengetahui penerapan suku 

bunga yang fleksibel di KSPPS BMT UAS berdampak atau tidak terhadap 

penurunan kredit bermasalah dan mengetahui variabel-variabel yang 

menjadi penyebab kredit bermasalah pada KSPPS BMT UAS. Judul 

penelitian yang akan diambil adalah “Analisis Variabel-Variabel Penyebab 

Kredit Bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah 

(KSPPS) BMT UAS Kabupaten Rembang”.    

 

B. Perumusan Masalah       

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan 

dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:     

http://www.bi.go.id/
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1. Apakah kelemahan analisis pemberian kredit, tingkat suku bunga, 

pendapatan yang diterima anggota koperasi, dan penyalahgunaan kredit 

berpengaruh terhadap kredit bermasalah pada KSPPS BMT UAS? 

2. Di antara variabel kelemahan analisis pemberian kredit, tingkat suku 

bunga, pendapatan yang diterima anggota koperasi, dan penyalahgunaan 

kredit variabel manakah yang paling berpengaruh terhadap kredit 

bermasalah pada KSPPS BMT UAS? 

 

C. Batasan Masalah  

 Penelitian ini difokuskan untuk membahas pengembalian kredit 

yang masuk dalam kategori kredit bermasalah pada KSPPS BMT UAS 

setiap akhir tahunnya yang terjadi pada kurun waktu 6 tahun yang dimulai 

dari  tahun 2012 sampai 2017.  

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui pengaruh kelemahan analisis pemberian kredit, tingkat 

suku bunga, pendapatan yang diterima anggota koperasi dan 

penyalahgunaan kredit terhadap kredit bermasalah pada KSPPS BMT UAS. 

b. Untuk mengetahui variabel kelemahan analisis pemberian kredit, 

tingkat suku bunga, pendapatan yang diterima anggota koperasi, dan 

penyalahgunaan kredit, variabel manakah yang paling berpengaruh 

terhadap kredit bermasalah pada KSPPS BMT UAS. 
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2. Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

a. Bagi Manajemen KSPPS BMT UAS. 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi 

bagi manajemen BMT agar dapat mengetahui variabel-variabel yang 

menjadi penyebab meningkatnya kredit bermasalah, serta diharapkan 

mampu menjadi acuan untuk menemukan solusi guna menyelesaikan 

kredit bermasalah. 

b. Bagi Badan Pengawas KSPPS BMT UAS. 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan 

bagi Badan Pengawas untuk lebih ketat dalam mengawasi dan 

mengevaluasi penerapan sistem bagi hasil yang dilakukan oleh 

koperasi agar berjalan dengan benar. 

c. Bagi Anggota KSPPS BMT UAS. 

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan oleh para anggota BMT 

untuk mengetahui kemampuan pegawai BMT dalam menjalankan 

tugasnya serta sumber informasi mengenai penerapan sistem bagi 

hasil yang tidak diterapkan dengan benar oleh pihak BMT. 

d. Bagi Peneliti Selanjutnya. 

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan informasi dan referensi 

tambahan bagi penelitian selanjutnya agar lebih menguatkan teori. 


