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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perilaku konsumtif tidak bisa lepas dari diri manusia. Hal ini 

menyebabkan manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan 

primer maupun sekunder. Manusia juga memiliki keinginan yang terlalu 

banyak seperti barang-barang mewah. Kenyataannya manusia tidak dapat 

memenuhi segala keinginan dan kebutuhannya, hal tersebut terjadi karena 

faktor alam, adat-istiadat, kelangkaan produk, dan rendahnya daya beli. 

Kredit merupakan salah satu cara untuk membantu masyarakat 

dalam mendapatkan pinjaman dana. Berkaitan dengan kebutuhan dana bagi 

masyarakat untuk kegiatan konsumsi ataupun modal usaha, munculah 

permintaan kredit. Kredit modal dapat digunakan masyarakat dalam 

membuka usaha, sedangkan kredit konsumsi digunakan masyarakat untuk 

mengkonsumsi barang tertentu. Kredit yang dibutuhkan masyarakat dapat 

diberikan oleh lembaga keuangan, baik lembaga keuangan perbankan 

maupun lembaga keuangan bukan bank. 

Dalam suatu lembaga keuangan bukan bank atau koperasi sering kali 

terjadi timbul suatu masalah seperti kredit bermasalah. Bagi koperasi 

permasalahan ini berupa tidak tertagihnya kredit yang telah diberikan 

kepada debitur bahkan terjadi kredit bermasalah dan bagi pihak debitur, 

permasalahan ini berupa ketidakmampuan melunasi kredit yang telah 
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diberikan oleh koperasi. Kredit macet dan permasalahannya merupakan 

suatu risiko dari sebuah usaha untuk mendapatkan kredit. 

Masyarakat sekitar koperasi kebanyakan adalah ibu rumah tangga 

sehingga masyarakat membutuhkan dana untuk memulai usaha baru atau 

untuk keperluan lain. Mereka memilih untuk meminjam kredit pada 

koperasi karena syarat yang diberikan tidak rumit seperti syarat bank pada 

umumnya. Hal ini menyebabkan semakin banyak masyarakat sekitar 

mengajukan kredit akan tetapi tidak diimbangi dengan usaha dan 

pendapatan yang diperoleh. Akibatnya seringkali masyarakat mengalami 

kemacetan pada saat pembayaran karena tidak adanya dana. 

Koperasi Wanita Sejahtera secara umum sudah memiliki kinerja 

yang baik karena jumlah kredit bermasalah yang terdapat pada koperasi 

tidak terlalu banyak, sebab semakin besar jumlah kredit bermasalah pada 

suatu koperasi menandakan bahwa program kerja koperasi tersebut masih 

belum cukup baik. Unit usaha yang dimiliki hanya satu unit usaha saja yaitu 

unit simpan pinjam. Jenis simpanan ada 3 macam yaitu simpanan pokok, 

simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Jenis pinjaman hanya ada 1 macam 

yaitu pinjaman bulanan. 

Berdasarkan Tabel 1.1 perkembangan jumlah kredit dan kredit 

bermasalah pada Koperasi Wanita Sejahtera dari tahun 2014 hingga 2018 

adalah sebagai berikut: 

 

 



3 
 

 

Tabel 1.1 Perkembangan Kredit dan Kredit Bermasalah pada Koperasi 

Wanita Sejahtera Tahun 2014-2018 

Tahun                  Jumlah Kredit Kredit Bermasalah 

2013  2014 

20142  2015 

2015  2016 

2016  2017 

2017  2018 

Rp 102.440.000,00 Rp 40.976.000,00 

Rp 129.280.000,00 Rp 51.712.000,00 

Rp 139.375.000,00 Rp 55.750.000,00 

Rp 168.800.000,00 Rp 67.520.000,00 

Rp 180.000.000,00 Rp 72.000.000,00 

Sumber : Laporan Keuangan Koperasi Wanita Sejahtera 2014-2018 

  Berdasarkan laporan keuangan koperasi dari tahun 2014 hingga 

tahun 2018, tingkat kredit bermasalah pada Koperasi Wanita Sejahtera terus 

mengalami peningkatan. Tahun 2015 terjadi peningkatan sebesar 26% dari 

tahun 2014. Pada 2016 mengalami peningkatan sebesar 7% dari tahun 2015. 

Pada 2017 meningkat 21% dari tahun 2016. Tahun 2018 mengalami 

peningkatan sebesar 6% dari tahun 2017. Rata-rata pertumbuhan kredit 

bermasalah dari tahun 2014 hingga 2018 sebesar Rp 57.591.600,00. Data 

tertinggi pada jumlah kredit dan kredit bermasalah yaitu pada 2018 

sedangkan data terendah pada 2014. 

  Pada dasarnya kredit bermasalah tidak terjadi secara tiba-tiba 

melainkan melalui proses. Kredit bermasalah terjadi dapat disebabkan 

karena adanya faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal adalah 

faktor-faktor yang berasal dari luar perusahaan seperti perubahan kondisi 

perekonomian, perubahan teknologi dan sebagainya. Faktor internal adalah 
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faktor-faktor yang ada dalam diri badan usaha itu sendiri seperti kelemahan 

dalam kebijakan pembelian dan penjualan, tidak efektifnya kontrol atas 

biaya dan pengeluaran serta permodalan yang tidak cukup. (Kasmir 2012:) 

Kebijakan kredit yang digunakan oleh koperasi adalah sistem 

individu sehingga debitur membayar langsung kreditnya tanpa melalui 

perantara. Pihak koperasi dapat mengantisipasi agar tidak terjadi kredit 

macet dengan cara memeriksa secara detail latar belakang debitur seperti 

pekerjaan, pendapatan, dan lain-lain. Koperasi juga harus mengetahui 

alasan debitur mengajukan kredit apakah untuk usaha atau hanya untuk 

konsumtif saja sehingga koperasi harus melakukan survey apabila memang 

benar untuk melakukan usaha akan tetapi jika hanya untuk kegiatan 

konsumtif sebaiknya tidak diberikan pinjaman terlalu banyak.  

Koperasi Wanita Sejahtera memiliki tujuan utama yaitu 

memberikan kemudahan bagi anggota koperasi dalam hal simpan pinjam 

dan ingin memajukan kesejahteraan anggotanya. Kemudahan dalam hal 

simpan pinjam yang dimaksud adalah koperasi tidak memberikan beban 

yang terlalu berat untuk anggota yang akan mengajukan kredit. Pada segi 

kesejahteraan, anggota koperasi tidak hanya memperoleh kesejateraan 

dalam segi materi akan tetapi rasa aman dan keadilan yang diberikan 

koperasi juga dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan.  

Pentingnya analisis implementasi kebijakan kredit dapat 

memberikan kemudahan bagi pihak koperasi untuk mengurangi risiko 

kredit. Koperasi dapat mengetahui langkah apa saja yang harus dilakukan 
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untuk mengurangi risiko tersebut. Kebijakan yang telah diterapkan pada 

koperasi ini dapat dijadikan tolak ukur untuk mengetahui seberapa besar 

risiko yang dapat ditimbulkan pada saat kegiatan penyaluran kredit. 

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan judul 

“Implementasi Kebijakan Penyaluran Kredit Pada Koperasi Wanita 

Sejahtera Desa Kademangan Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan pada latar 

belakang masalah, maka rumusan masalahnya yaitu “Bagaimana 

implementasi kebijakan penyaluran kredit pada Koperasi Wanita ?” 

 

C. Tujuan dan kegunaan penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan maka tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan 

penyaluran kredit pada koperasi. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Pengurus Koperasi Wanita Sejahtera 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat pada pihak manajemen koperasi untuk lebih mengetahui 

pengelolaan kebijakan penyaluran kredit agar lebih efisien dan dapat 

menghindari resiko yang terjadi karena kredit macet. Pihak 
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manajemen juga dapat lebih berhati-hati dalam memberikan 

pinjaman untuk menghindari penipuan. 

b. Badan Pengawas Koperasi Wanita Sejahtera 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

kepada badan pengawas koperasi seperti informasi mengenai 

kebijakan kredit yang diterapkan pada Koperasi Wanita Sejahtera 

dalam penyaluran kredit. Hal ini agar badan pengawas koperasi 

dapat meminimalisir terjadinya kredit macet dan bisa lebih baik 

dalam mengelola keungan yang ada di koperasi. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan, 

sumber informasi, dan bahan referensi peneltian selanjutnya. Selain 

itu peneliti juga berharap agar penelitian ini dapat memberikan 

motivasi kepada peneliti lain untuk bisa mengembangkan penelitian 

pada bidang manajemen keuangan terutama mengenai kebijakan 

penyaluran kredit. 


