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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kredit  modal usaha merupakan fasilitas kredit jangka pendek yang 

diberikan oleh lembaga keuangan untuk membiayai kebutuhan modal kerja 

yang  habis dalam satu siklus usaha dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) 

tahun. Kebutuhan kredit modal kerja menjadi hal penting masyarakat 

khususnya para pedagang di Pasar Ploso Jombang.  Kredit tersebut digunakan 

untuk menambah modal dan mendukung aktivitas usaha. Salah satu lembaga 

keuangan yang memberikan fasilitas pinjaman kredit usaha para pedagang di 

Pasar Ploso Jombang yaitu Koperasi Pasar Usaha Mulya Ploso. 

Koperasi Pasar Usaha Mulya Ploso merupakan salah satu koperasi di 

Kabupaten Jombang yang menyalurkan kredit kepada para anggotanya. 

Keberadaan Koperasi Pasar Usaha Mulya Ploso memberikan manfaat bagi 

pedagang dalam mengembangkan usaha yang dijalankan, dimana kondisi ini 

dapat ditunjukkan dengan adanya kecenderungan meningkatkan jumlah kredit 

yang disalurkan kepada anggota koperasi. Data jumlah kredit dan kredit 

bermasalah pada Koperasi Pasar Usaha Mulya Ploso pada tahun 2011-2017 

dapat disajikan pada Tabel 1.1. 

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah kredit yang disalurkan 

mengalami penurunan yang berarti pada tahun 2014 yang mencapai 11,39 % 

dari tahun sebelumnya, hal ini disertai dengan  peningkatan kredit bermasalah 
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yang meningkat cukup berarti hingga tahun 2015 yang mencapai 14,41 %. Hal ini 

menujukkan perlunya pengurus Koperasi untuk meninjau atau mengkaji kebijakan 

kerdit yang telah diterapkan, hal ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi kondisi 

tersebut dapat diminimalisir pada tahun tahun berikutnya.  

Tabel 1.1 Jumlah Kredit Disalurkan dan Kredit Bermasalah Pada Koperasi 

Pasar Usaha Mulya Ploso Tahun 2011-2017. 

 

Tahun Kredit yang 

disalurkan (Rp) 

% Kredit  

Bermasalah (Rp) 

% 

2011 579.617.500.00 - 32.750.500.00 - 

2012 705.516.500.00 21,72% 34.670.850.00 5,86% 

2013 825.290.830.00 16,98% 37.670.550.00 8,65% 

2014 731.291.250.00 -11,39% 41.475.000.00 10,10% 

2015 745.867.500.00 1,99% 47.450.500.00 14,41% 

2016 760.775.500.00 1,99% 49.450.600.00 4,21% 

2017 792.560.000.00 4,2% 52.479.500.00 6.1 % 

Sumber: Koperasi Simpan Pinjam Usaha Mulya Ploso Jombang (2017) 

Upaya untuk mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah harus 

dilakukan, semakin besar kredit bermasalah khususnya kredit macet yang 

terjadi dikhawatirkan akan mempengaruhi atau memperburuk kinerja koperasi 

itu sendiri. Kebijakan kredit yang efektif akan membangun loyalitas dan 

kepercayaan masyarakat kepada koperasi, dan juga akan menghindarkan 

kerugian koperasi akibat kredit yang bermasalah dan mendukung proses 

penyaluran kredit kepada anggota koperasi. 

Penyaluran kredit merupakan kegiatan koperasi, oleh karena itu sumber 

pendapatan koperasi berasal dari kegiatan ini. Semakin besarnya jumlah kredit yang 

diberikan, maka akan membawa konsekuensi semakin tinggi risiko yang harus 

ditanggung oleh koperasi yang bersangkutan. Hal ini menjadi penting untuk 

melakukan langkah antisipasi sehingga risiko penyaluran kredit dapat diminimalkan. 
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Kebijakan kredit secara tepat merupakan hal penting untuk diimplementasikan, 

dimana kredit yang disalurkan merupakan bagian terbesar dari asset yang dimiliki 

oleh koperasi yang bersangkutan sebagai sumber pendapatan koperasi. 

Pendapatan yang berasal dari penerimaan bunga kredit merupakan 

sumber pendapatan terbesar bagi koperasi. Apabila kredit kurang dikelola 

dengan baik maka akan banyak kredit bermasalah dan sebaliknya apabila kredit 

dikelola dengan baik sehingga kredit bermasalah jumlahnya sedikit. Analisis 

kredit mengandung pengertian penilaian kredit dalam segala aspek, baik 

keuangan maupun non-keuangan. Menurut Dendawijaya (2005:88) analisis 

kredit adalah suatu proses yang dimaksudkan untuk menganalisis atau menilai 

suatu permohonan kredit yang diajukan oleh anggota sehingga dapat 

memberikan keyakinan kepada pihak koperasi bahwa proyek yang akan 

dibiayai dengan kredit bank cukup layak (feasible).   

Analisis kredit dapat dikatakan sebagai suatu proses analisis kredit 

dengan menggunakan pendekatan-pendekatan dan rasio-rasio keuangan untuk 

menentukan kebutuhan kredit yang wajar. Tujuan analisis kredit  untuk melihat 

atau menilai suatu usaha  atas dasar kelayakan usaha, menilai risiko usaha dan 

bagaimana mengelolanya, dan memberikan kredit atas dasar kelayakan usaha.  

Berdasarkan latar belakang tersebut,  maka penulis tertarik untuk mengkaji 

kebijakan penyaluran kredit, serta untuk mencari langkah-langkah penyelesaian 

masalah yang dihadapi dengan melakukan kegiatan penelitian dan menyajikan 

dalam bentuk skripsi yang berjudul “ Implementasi Kebijakan Kredit Pada 

Koperasi Simpan Pinjam Usaha Mulya Ploso Jombang”. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana kebijakan kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Usaha Mulya 

Ploso Jombang? 

2. Apakah prinsip kehati-hatian sudah dilaksanakan Koperasi Simpan Pinjam 

Usaha Mulya Ploso Jombang? 

 

C. Pembatasan Masalah. 

Pembatasan penelitian perlu dilalukan agar penelitian dapat terarah dan 

tidak meluas, oleh karena itu penelitian ini dibatasi pada permasalahan 

implementasi kebijakan kredit modal kerja dan kredit investasi pada Koperasi 

Simpan Pinjam Usaha Mulya Ploso Jombang  yang diberikan pada golongan 

Usaha Kecil Menengah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan 

Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 19 / 

Per/M.KUKM/2008 dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil 

dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 08 / Per/DEP.6/IV/2016 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan penulisan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui kebijakan kredit pada Koperasi Simpan Pinjam 

Usaha Mulya Ploso Jombang. 
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b. Untuk mengetahui dan menganalisis prinsip kehati-hatian sudah 

dilaksanakan Koperasi Simpan Pinjam Usaha Mulya Ploso Jombang 

ataukah belum. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Pengurus Koperasi Pasar Usaha Mulya Ploso Jombang 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi 

Koperasi Simpan Pinjam Usaha Mulya Ploso Jombang dalam 

merumuskan perencanaan dan kebijaksanaan khususnya pada 

manajemen kredit yang tepat.  

b. Bagi Pengawas Koperasi Simpan Pinjam Usaha Mulya Ploso Jombang 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam upaya untuk mengetahui penyebab terjadinya 

kredit macet sehingga dapat mencegah kejadian tersebut tidak terjadi 

kembali. 

c. Bagi Peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk bahan referensi 

bagi peneliti selanjutnya terkait dengan kebijakan kredit koperasi. 

 


