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SARI 
 
 
Vina Yayang yunita lestari, 2010. Faktor- Faktor Piutang Bermasalah pada 
PKPRI Kabupaten Jepara, Jurusan Akuntansi D3 Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Semarang.  
 
Kata Kunci : Piutang Bermasalah, PKPRI Kabupaten Jepara 

Piutang Bermasalah adalah kredit yang diklasifikasikan pembayarannya 
tidak lancar oleh debitur, untuk itu dalam pemberian kredit juga mengandung 
risiko. Dengan menerapkan prinsip-prinsip kredit untuk mengurangi risiko kredit. 
Timbulnya tunggakan kredit dipengaruhi oleh beberapa faktor, tetapi dalam 
penelitian ini hanya dibatasi pada faktor-faktor tertentu, yaitu character, capacity, 
collateral, capital dan condition. Permasalah yang dikaji dalam penelitian ini 
adalah: Faktor-Faktor apa saja yang menyebabkan piutang bermasalah? Dan 
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang 
menyebabkan piutang bermasalah. 

Responden dalam penelitian ini adalah KPRI primer yang di bawah 
naungan PKPRI Kabupaten Jepara, yang berjumlah 4 (empat) Responden. Metode 
pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode 
dokumentasi, wawancara dan questioner, data yang terkumpul di analisa dengan 
teknik deskriptif presentase. 

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor piutang bermasalah 
pada PKPRI Kabupaten Jepara sebanyak 100% dari 4 responden dikarenakan 
musibah yang tidak diduga yaitu meninggal dunia. Dan sebanyak 100% karena 
kredit di gunakan untuk modal kerja, jika usaha mereka mengalami kebangkrutan 
maka akan berdampak ke anggota sendiri dan PKPRI.  Dan menurut peninjauan 
PKPRI yang menyebabkan piutang bermasalah adalah unsur kesengajaan dari 
KPRI primer, karena KPRI bersepakat untuk membubarkan organisasi yang di 
kelola tanpa melunasi piutang di PKPRI ada sebanyak 7 (tujuh) KPRI primer yang 
bubar tanpa pemberitahuan. 

Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, bahwa faktor-faktor 
yang menyebabkan piutang bermasalah pada PKPRI Kabupaten Jepara yaitu, 
unsur tidak sengaja (meninggal dunia), dan anggota mengalami musibah yang 
tidak diduga seperti kredit yang digunakan untuk  modal kerja mengalami 
kebangkrutan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1     Latar Belakang 

Sistem perekonomian di Indonesia mengakui adanya tiga bentuk badan 

usaha, yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta 

(BUMS), dan Suatu Organisasi yang bernama Koperasi. Ketiga pelaku ekonomi 

ini harus saling menunjang didalam sistem perekonomian Indonesia. Dan salah 

satunya adalah koperasi, dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1 menyatakan bahwa 

perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, 

dalam hal ini yang dimaksud adalah perekonomian Indonesia disusun atas 

demokrasi ekonomi yang berarti dalam pelaksanaan pembangunan nasional 

kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan.  

Pembangunan suatu Negara yang merata, terarah dan berkesinambungan 

sangatlah penting dalam rangka untuk menunjang kehidupan perekonomian 

masyarakat, sehingga taraf hidup masyarakat dan para pegawai meningkat juga. 

Koperasi sebagai salah satu lembaga keuangan juga memegang peranan penting 

dalam pembangunan dengan mengusahakan kenaikan kegiatan produksi dan jasa 

diberbagai sektor pembangunan ekonomi yang tertinggi. 

Secara etimologis, koperasi berasal dari bahasa Inggris Co dan Operative. 

Co berarti bersama sedangkan Operative berarti usaha, dengan demikian 

Cooperative atau koperasi dapat diartikan sebagai usaha bersama. Berdasarkan 

arti, kata ini maka koperasi didefinisikan sebagai usaha yang dilakukan 
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sekelompok orang dengan prinsip kebersamaan untuk mencapai tujuan. (Hadi, 

Sumardjono dkk.2004 :145) 

Koperasi merupakan badan usaha yang mengorganisasi pemanfaatan dan 

pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip 

koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggotanya 

pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. 

Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kabupaten Jepara 

ini berusaha untuk menunjang pertumbuhan dan modernisasi perekonomian para 

pegawai Negeri serta mengurangi praktek ijon dan para lintah darat. Pendiriannya 

diarahkan untuk memenuhi kebutuhan jasa koperasi dalam bentuk Simpan Pinjam 

(SP), Jasa Angkuta, Pendayagunaan Gedung, Jasa Giro, Jasa Investasi, Jasa titipan 

di KPRI, dll. Munculnya koperasi ini sangat bermanfaat bagi anggotanya. Bagi 

pihak koperasi akan mendapat kontra prestasi berupa bunga sedangkan bagi 

peminjam akan dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya masing- masing. 

Dalam pemberian kredit juga mengandung risiko, sehingga dalam 

pelaksanaannya ada yang harus diperhatikan oleh koperasi. Dengan menerapkan 

prinsip–prinsip kredit untuk mengurangi risiko kredit. Risiko itu seperti dari 

kerugian yang diakibatkan nasabah tidak mau membayar kreditnya padahal 

mampu untuk membayarnya (sengaja), dan kerugian yang diakibatkan nasabah 

tidak sengaja yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam atau 

bangkrutnya usaha nasabah. Dan untuk mengantisipasi risiko diatas maka dalam 

pemberian kredit harus diterapkan prinsip-prinsip dahulu dan menurut Agus 

Basuki : 2007 prinsip-prinsip itu adalah keputusan hendaknya dipertimbangkan 



3 

 

dengan matang, tidak boleh memberikan kredit kepada debitur yang tidak 

diketahui secara benar, pemberian kredit berisiko tinggi hanya diberikan pada 

perusahaan yang memiliki prestasi baik, kredit yang dijamin dengan jaminan 

(agunan) cukup tingggi tidak selalu baik, risiko pemberian kredit harus dapat 

diukur secara tepat. Setelah pengajuan kredit diterima oleh pihak koperasi, kedua 

belah pihak membuat kesepakatan yang harus ditaati agar masing–masing pihak 

tidak ada yang dirugikan. Dalam kesepakatannya mengatur tentang kewajiban 

untuk melunasi peminjam dalam jangka waktu yang ditentukan. 

Namun dalam melaksanakan aktivitasnya harus diakui bagaimanapun 

sehatnya peraturan dalam bidang perkreditan dan betapapun sistematisnya analisa 

terhadap semua permohonan kredit, akan tetapi beberapa kredit yang diberikan 

bank ataupun koperasi tidak dapat menghindari kredit bermasalah ataupun piutang 

bermasalah bagi pihak koperasi. Betapapun telitinya perencanaan oleh peminjam 

dan seksamanya penelitian oleh para pejabat kredit, namun tidak akan dapat 

menghilangkan semua ketidakpastian dari situasi ini.  

Beberapa kondisi yang menyebabkan piutang bermasalah pada PKPRI 

Kabupaten Jepara antara lain adalah para peminjam Individu jatuh sakit atau 

usahanya mengalami kebangkrutan (pailit), perubahan-perubahan yang tidak 

terduga dalam lingkungan ekonomi mereka dan tidak bisa memenuhi kewajiban 

kreditnya, misalnya anggota keluarga tiba-tiba sakit dan membutuhkan banyak 

anggaran, meninggal dunia, mutasi dalam pekerjaannya, serta dari karakter 

nasabahnya sendiri yang tidak mempunyai iktikad baik untuk melunasi 

hutangnya, pemalsuan nasabah atas nama bendahara gaji. Keadaan yang demikian 
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tentu saja berpengaruh terhadap kesehatan koperasi itu sendiri, karena mengingat 

kredit itu bersumber dari dana nasabah yang disimpan pada koperasi, maka risiko 

yang dihadapi koperasi dapat berpengaruh pula pada dana nasabah tersebut. 

Timbulnya tunggakan kredit tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

tetapi dalam penelitian ini  hanya dibatasi pada faktor – faktor tertentu, yaitu 

character, capacity, collateral, capital dan condition sebagai dasar penilaian 

kepada debitur atau calon debitur apakah layak untuk diberikan  kredit atau tidak 

(Suyatno, 1997: 51-52). 

Character (kepribadian atau watak) adalah penilaian kepada calon 

debitur tentang kebiasaan-kebiasaan sifat pribadi atau watak, capacity 

(kesanggupan) adalah penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan atau 

kesanggupan untuk melunasi kredit, capital (kekayaan) adalah jumlah dana yang 

dimiliki oleh calon debitur yang diikutsertakan dalam usahanya, collateral 

(jaminan) adalah jaminan yang diserahkan oleh calon debitur sebagai agunan 

(jaminan) kredit yang diterimanya, condition adalah kondisi yang dapat 

mempengaruhi perekonomian pada kurun waktu tertentu. 

Jumlah anggota PKP-RI adalah 47 KPRI primer sebanyak 9,414 anggota. 

Jumlah anggota yang termasuk dalam piutang bermasalah sebanyak 19 anggota,  

pada tahun 2007 terdapat 16 anggota dan pada tahun 2008 terdapat 3 anggota. 

Anggota yang terlibat pada piutang bermasalah tidak dari satu koperasi saja, tetapi 

dari koperasi-koperasi primer lainnya yang berada pada Kabupaten Jepara. Dari 

19 anggota yang mengalami piutang bermasalah terdapat 11 KPRI primer, tetapi 

hanya 5 KPRI primer saja yang masih aktif karena 6 KPRI lainnya telah bubar. 
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Data keuangan pada tahun  2008 didalam PKPRI Kabupaten Jepara 

terdapat tunggakan kredit sebesar Rp. 13,682,500,00 dari pinjaman yang 

dikeluarkan koperasi sebesar Rp. 40,500,000,00 untuk menghindari hal tersebut, 

maka diperlukan sebuah penanganan yang baik agar dapat meminimalisir 

terjadinya piutang bermasalah, karena melihat kenyataannya kesalahan tidak dapat 

diatasi sepenuhnya oleh koperasi itu sendiri. Dalam kasus ini analisis pasti dapat 

dilakukan dengan memperketat cara penyaluran kredit dan pemeriksaan kredit 

oleh pihak terkait teratur. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa piutang bermasalah pada PKPRI 

Pada tahun 2007 pinjaman sebanyak 30,500,000,00 dari 16 nasabah yang terdiri 

dari KPRI DEKOPINDA, BIRAWA, HIKMAH, BP 7, KARYA JASA, 

PENGADILAN NEGERI, BAKTI WIYATA, PELITA, P-PKRI piutang yang 

bermasalah 7,997,500,00 atau 26,2 % pada tahun 2008 pinjaman sebanyak 

10,000,000,00 dari 3 nasabah yang terdiri dari KPRI DARAWAIT, ITWILKAB, 

PKP-RI piutang yang bermasalah 5,685,000,00 atau 56,8 %. Data tersebut 

menunjukkan bahwa pada akhir Desember 2008 piutang bermasalah pada PKPRI 

Kabupaten Jepara mengalami kenaikan 30,6 % (4 Debitur ) dari tahun 

sebelumnya.  

Dari uraian diatas, alasan penulis dalam pemilihan judul penelitian 

adalah sebagai berikut : 

a. Piutang bermasalah merupakan masalah yang penting untuk diteliti karena 

adanya piutang bermasalah, kemajuan PKPRI terhambat dana 
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b. dari nasabah yang seharusnya disalurkan kembali dalam bentuk piutang 

menjadi berkurang karena masih berada didebitur yang menunggak. 

c. Jumlah nasabah yang masuk dalam kategori kredit bermasalah sebanyak 19 

anggota, sehingga PKPRI perlu waspada dalam penanganan piutang karena 

dikhwatirkan bahwa PKPRI dapat mengalami terganggunya kesehatan 

PKPRI. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menjadikan 

penelitian yang berkaitan dengan piutang bermasalah dengan judul “FAKTOR – 

FAKTOR PIUTANG BERMASALAH PADA PKPRI KABUPATEN 

JEPARA”.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang tersebut maka permasalahan yang dikaji dalam 

penelitian adalah faktor-faktor apa saja yang menyebabkan piutang 

bermasalah? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor- faktor apa 

saja yang menyebabkan piutang bermasalah. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara 

lain: 
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1. Manfaat Teoritis 

Penelitian Tugas Akhir ini diharapkan dapat menambah dan memperluas 

pengetahuan tentang piutang. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Koperasi 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perusahaan dapat dijadikan 

bahan masukan dan pertimbangan lebih lanjut dalam pengambilan 

keputusan yang akan dilakukan selanjutnya. 

b. Bagi Universitas 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Perguruan Tinggi 

sebagai bahan referensi atau dijadikan sebagai penelitian lebih lanjut 

dengan menambah permasalahan lain.  

c. Bagi Penulis 

Penelitian ini bermanfaat bagi penulis sendiri adalah untuk menambah 

pengetahuan tentang piutang bermasalah. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Piutang 

2.1.1  Pengertian Piutang 

Piutang adalah aktiva atau kekayaan perusahaan yang timbul 

akibat dari pelaksanaan kebijakan penjualan kredit. (Indryo, 2002:81). 

Sedangkan menurut Munawir (2001:15) piutang  adalah tagihan 

kepada pihak lain sebagai akibat adanya penjualan barang atau jasa 

secara kredit. 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan piutang adalah aktiva atau 

kekayaan yang berasal dari tagihan pihak lain yang timbul akibat 

penjualan barang atau jasa secara kredit. 

 

2.1.2 Tujuan dan Fungsi Piutang 

Adapun Tujuan dari pemberian piutang menurut     

(Kasmir,2002:107) adalah sebagai berikut: 

a. Mencari keuntungan  

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit 

tersebut, hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima 

oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang 

dibebankan kepada nasabah. 
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b. Membantu usaha nasabah 

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang 

memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal 

kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat 

mengembangkan dan memperluas usahanya. 

c. Membantu Pemerintah 

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak 

perbankan maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit 

berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor. 

Kemudian di samping tujuan di atas suatu fasilitas kredit memiliki fungsi 

sebagai berikut : 

a. Untuk meningkatkan daya guna 

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, 

maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan 

sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut 

menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa untuk si 

penerima kredit. 

b. Untuk meningkatkan  peredaran dan lalu lintas uang 

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari 

satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang 

kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut 

akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya. 

c. Untuk meningkatkan daya guna barang 
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Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur 

untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau 

bermanfaat. 

d. Meningkatkan peredaran barang 

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu 

wilayah ke wilayah lainnya sehingga jumlah barang yang beredar 

bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang 

beredar. 

e. Sebagai alat stabilitas ekonomi 

Dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang 

yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian dapat pula kredit 

membantu dalam mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri 

sehingga meningkatkan Devisa Negara. 

f. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha 

Bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan 

berusaha, apalagi bagi si nasabah yang memang modalnya pas-pasan. 

g. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan 

Semakin banyak kredit yang disalurkan maka semakin baik terutama 

dalam meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit  diberikan untuk 

membangun pabrik maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga 

kerja sehingga dapat pula mengurangi pengangguran. 

h. Untuk meningkatkan hubungan internasional 
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Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling 

membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit . 

Pemberian kredit oleh Negara lain akan meningkatkan kerja sama 

dibidang lainnya. 

2.1.3 Prosedur Terjadinya Piutang 

Sebelum kreditur memberikan piutang, terlebih dahulu harus 

melalui tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan dalam memberikan piutang ini 

dikenal dengan prosedur pemberian piutang. Tujuannya untuk memastikan 

kelayakan suatu piutang diterima atau ditolak. Pada koperasi ini ada 2 jenis 

pemberian piutang, yaitu melalui pemotongan gaji dan diluar gaji. Untuk 

pemotongan gaji ada utang jangka pendek dan jangka panjang. Untuk itu 

Para anggota harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh PKPRI 

sebagai berikut : 

a. Pemotongan Gaji 

Prosedur pemotongan gaji ini melalui Instansi para anggota masing – 

masing lewat bendahara gaji. Pesyaratannya adalah : 

1)  Jangka Pendek 

a) Pembayaran Kurang dari 1 Tahun 

b) Peminjaman maksimal Rp.20.000.000,00 

c) Persetujuan Juru bayar 

2) Jangka Panjang 

a) Pembayaran lebih dari 1 Tahun 

b) Peminjaman maksimal Rp.80.000.000,00 
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c) Mengisi Permohonan kredit (Data-data suami istri, peminjam,  

jumlah gaji, Istansi dll) 

d) Persetujuan pengurus dan juru bayar 

e) Melampirkan Foto Copy SK Capeg dilegalisir 1 Lembar 

f) Surat Nikah 

g) Foto Copy kartu anggota koperasi 

h) Membawa slip gaji terakhir 

b. Di luar gaji 

1. Maksimal peminjaman 1 tahun dengan maksimal nominalnya 

Rp. 20,000,000,00 

2. Mendapatkan persetujuan dari pengurus. 

3. Melampirkan agunan (jaminan) seperti sertifikat tanah atau BPKB 

bagi PNS dan untuk PTT Ijazah pendidikan terakhir ASLI. 

Dengan prosedur sebagai berikut: 

A. Berkas 

Yang dimaksud adalah menyiapkan berkas-berkas yang 

diperlukan. 

B. Pencatatan 

Setiap surat permohonan kredit yang diterima harus dicatat dalam 

register khusus yang disediakan. 

C. Penyelidikan berkas pinjaman 

Pada tahap ini adalah penyelidikan dokumen-dokumen atau 

persyaratan yang diajukan pemohon piutang. Dengan Tujuan 
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untuk mengetahui berkas yang diajukan sudah lengkap atau 

tidaknya persyaratan yang telah ditetapkan. Jika menurut KPRI 

belum lengkap, maka para anggota diminta untuk segera 

melengkapinya. Dalam penyelidikan berkas ini yang perlu 

diperhatikan adalah membuktikan kebenaran dan keaslian dari 

berkas-berkas yang ada. 

D. Penandatangan Surat Perjanjian 

Kegiatan ini merupakan dari keputusan piutang. Sebelum piutang 

dicairkan maka terlebih dahulu calon peminjam menandatangani 

surat perjanjian. Penandatangan ini dilaksanakan antara KPRI 

dengan calon peminjam secara langsung. 

Sedangkan menurut (Kasmir,2008) prosedur pemberian piutang 

adalah sebagai berikut : 

a. Pengajuan berkas-berkas 

Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit 

yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri 

dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan. 

b. Penyelidikan berkas pinjaman 

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang 

diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar, 

jika belum lengkap maka diminta segera untuk melengkapinya 

dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup 
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melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan 

kredit dibatalkan saja. 

c. Wawancara I 

Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan 

langsung berhadapan dengan calon peminjam, untuk 

meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai atau sudah 

lengkap seperti yang sudah diinginkan bank. Wawancara ini 

juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang 

sebenarnya.  

d. On the spot 

Merupakan kegiatan pemeriksaan kelapangan dengan 

meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau 

jaminan. Kemudian hasil on the spot dicocokan dengan hasil 

wawancara I. Pada saat hendak melakukan on the spot 

sebaiknya jangan memberitau nasabah , sehingga apa yang kita 

lihat dilapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. 

e. Wawancara II 

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada 

kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan on the 

spot dilapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada 

saat wawancara I dicocokan dengan pada saat on the spot 

apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran. 
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f. Keputusan kredit 

Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah 

kredit akan diberikan apakah ditolak. 

g. Penandatanganan akad kredit 

Kegiatan ini merupakan lanjutan dari keputusan kredit, 

sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah 

menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek 

dan surat perjanjian atau pertanyaan yang dianggap perlu. 

h. Realisasi kredit 

Realisasi kredit diberilkan setelah penandatanganan surat-surat 

yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan 

di bank yang bersangkutan. 

i. Penyaluran atau penarikan dana 

Adalah pencairan atau penganbilan uang dengan rekening 

sbagai realisasi dari pemberian kredit dapat diambil sesuai 

ketentuan dan tujuan kredit. 

Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas 

kredit, menurut (kasmir, 2008:98) adalah sebagai berikut : 

a. Kepercayaan   

 Adalah suatu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit 

yang diberikan baik berupa uang, barang ataupun jasa akan 

benar-benar diterima kembali dimasa datang. Kepercayaan ini 

diberikan oleh bank, karena dana sebelum dicairkan atau 
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disetujui sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan yang 

mendalam tentang nasabah baik secara intern maupun ekstern. 

Penelitian dan penyelidikan ini dilakukan untuk mengetahui 

kemauan dan kemampuan dalam membayar kredit yang 

disalurkan. 

b. Kesepakatan 

Di samping unsur kepercayaan di dalam kredit juga 

mengandung unsur kesepakatan antara pemberi kredit dengan 

sipenerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu 

perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak 

dan kewajibannya masing-masing. 

c. Jangka waktu 

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu 

tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit 

yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk 

jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang. 

d. Risiko 

Faktor risiko kerugian dapat diakibatkan dua hal, yaitu 

Risiko kerugian yang diakibatkan nasabah tidak mau membayar 

kreditnya padahal mampu (sengaja oleh nasabah yang lalai), dan 

risiko kerugian yang diakibatkan nasabah tidak sengaja yaitu 

akibat terjadinya musibah seperti bencana alam atau 

bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan 
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lainnya, penyebab tidak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya 

suatu pengembalian (jangka waktu) semakin panjang jangka 

waktu suatu kredit maka semakin besar risikonya tidak tertagih, 

demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank 

baik risiko yang disengaja maupun yang tidak disengaja. 

e. Balas Jasa 

Akibat dari pemberian fasilitas kredit tentu mengharapkan 

suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas 

pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan 

nama bunga bagi bank prinsip konvensional, balas jasa dalam 

bentuk bunga, biaya provisi dan komisi, serta biaya administrasi 

kredit ini merupakan keuntungan utama bank. 

Sedangkan prinsip pemberian kredit yang sehat menurut 

Agus Basuki:2007 adalah : 

a) Keputusan kredit hendaknya didasarkan pada pertimbangan 

dan analisis yang matang (tidak dibuat tergesa-gesa). 

b) Bank tidak boleh memberikan kepada calon debitur yang 

tidak diketahui atau dipahami secara benar. 

c) Risiko pemberian kredit harus dapat diukur scara tepat, 

berdasarkan informasi yang lengkap, relevan dan dapat 

dipercaya. 

d) Pemberian kredit yang berisiko tinggi hanya diberikan pada 

perusahaan yang memiliki prestasi baik. 
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e) Setiap kredit sebaiknya mempunyai dua sumber pembayaran 

yang terpisah dari hasil operasional dan dari sumber lainnnya. 

f) Kredit yang dijamin dengan jaminan tambahan (agunan) 

cukup tinggi tidak selalu berarti baik. 

g) Apabila kredit dijamin dengan garansi (personal guarantee) 

maka orang yang memberikan garansi harus diperlakukan 

sama dengan calon debitur. 

h) Pejabat kredit tidak boleh merasa sanksi terhadap karakter 

calon nasabahnya (selektif). 

i) Pejabat kredit harus lebih waspada terhadap nasabah yang 

pindah dari bank lain. 

j) Persyaratan kredit harus lebih realitis. 

k) Jumlah kredit yang diberikan pada suatu nasabah, tidak boleh 

melebihi kebutuhannya. 

2.1.4 Penilaian dalam pemberian kredit 

Calon nasabah yang mengajukan permohonan kredit diharuskan 

memenuhi persyaratan yang akan dipenuhi, bank akan memberikan 

penilaian apakah calon nasabah tersebut layak atau tidaknya untuk 

mendapatkan kredit. 

Penilaian permohonan kredit menurut (Suyatno, 1997 :51-52)  

terdapat lima faktor yang perlu diperhatikan, antara lain : 

a. Character (Kepribadian atau watak) 
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  Adalah penilaian kepada calon debitur tentang kebiasaan-

kebiasaan sifat pribadi, cara hidup keadaan keluarga, hobby dan 

keadaan sosial. Penilaian karakter memang cukup sulit, karena 

masing-masing individu memiliki watak dan sifat yang berbeda-

beda, oleh karena itu pengelola harus mempunyai keahlian dan 

ketrampilan serta pengetahuan psikologis untuk dapat menganalisa 

watak calon nasabah. Penilaian karakter ini bermanfaat untuk 

mengetahui sejauh mana tingkat kejujuran serta iktikad baik nasabah 

untuk memenuhi kewajibannya. 

b. Capacity (Kesanggupan) 

  Adalah penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan 

melunasi kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukan akan 

dibiayai dari kredit dari lembaga pemberi kredit, kemampuan calon 

debitur ini dapat dilihat dari maju mundurnya usaha serta 

manajemennya. 

c. Capital (Modal atau kekayaan) 

  Adalah jumlah dana yang dimiliki oleh calon debitur, yang 

diikutsertakan dalam usahanya. Penyelidikan terhadap capital 

pemohon tidak hanya dilihat dari besar kecilnya gaji setiap bulannya, 

tetapi bagaimana distribusi gaji bulanannya ditempatkan oleh calon 

debitur. 
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d. Collateral (Jaminan) 

  Adalah barang jaminan yang diserahkan oleh calon debitur 

sebagai agunan (jaminan) kredit yang diterimanya, jaminan yang 

dimaksud meliputi jaminan yang berupa benda bergerak dan benda 

tak bergerak. 

e. Conditions Of Economy 

Adalah kondisi politik, ekonomi, sosial dan budaya yang dapat 

mempengaruhi perekonomian pada kurun waktu tertentu yang secara 

langsung atau tidak langsung mempengaruhi kegiatan usahanya. 

Sedangkan penilaian dalam pemberian kredit menurut PKPRI 

Kabupaten Jepara adalah: 

a. Tercatat sebagai anggota PKPRI Kabupaten Jepara. 

b. Melihat seluk beluk dan iktikad calon kreditur. 

c. Mendapatkan persetujuan dari pengurus dan juru bayar. 

 

2.2 Piutang Bermasalah 

2.2.1 Pengertian Piutang Bermasalah 

Menurut Bank Indonesia piutang bermasalah atau piutang tak 

tertagih yang berasal dari kemacetan adalah apabila telah diusahakan 

oleh Koperasi dengan memberikan perpanjangan waktu atau 

kelonggaran, utang debitur tidak dibayar. 
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Sedangkan menurut panitia Urusan Piutang Negara, Piutang 

bermasalah adalah apabila debitur tidak membayarkan atau melunasi 

utangnya menurut ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kredit. 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa piutang yang 

bermasalah adalah pihak debitur yang tidak membayar utang 

menurut ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kredit, padahal 

pihak koperasi telah memberikan kelonggaran waktu tetapi tetap 

tidak membayarnya. 

Dalam lembaga keuangan, yang termasuk piutang bermasalah 

adalah kredit kurang lancar, diragukan dan macet. Menurut peraturan 

Bank Indonesia Nomor:6/19/PBI/2006 adalah kredit kurang lancar, 

kredit diragukan, piutang macet. 

 

2.2.2 Jenis piutang 

1)  Menurut Penggunaan 

a. Kredit Konsumtif 

Kredit yang dipergunakan oleh peminjam untuk keperluan 

konsumsi, artinya uang kredit akan dipergunakan atau semua 

uang akan terpakai untuk memenuhi kebutuhan. 

b. Kredit Produktif 

Kredit yang dipergunakan untuk meningkatkan usaha baik 

usaha-usaha produksi perdagangan maupun investasi. 

Bentuknya berupa kredit Investasi maupun kredit modal kerja. 
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2) Menurut Kegunaannya 

a. Kredit Investasi 

Kredit yang diberikan kepada nasabah untuk keperluan 

penanaman modal yang bersifat ekspansi, modernsasi maupun 

rehabilitasi perusahaan. 

b. Kredit Modal Kerja 

Kredit yang diberikan untuk kelancaran modal kerja nasabah 

dipergunakan untuk membiayai biaya operasi perusahaan. 

c. Kredit Profesi 

Kredit yang diberikan bank kepada nasabah semata-mata untuk 

kepentingan profesinya, misalnya Bidan untuk membeli alat-

alat medisnya. 

3) Menurut Jangka waktunya 

a. Kredit Jangka Pendek 

Kredit yang diberikan  tidak lebih dari 1 tahun. 

b. Kredit Jangka Panjang 

Kredit yang diberikan lebih dari 1 tahun. 

c. Kredit diluar gaji 

Kredit yang diberikan lewat pemotongan gaji yang telah 

disepakati kedua belah pihak.  

2.2.3 Faktor – Faktor yang Menyebabkan Piutang Bermasalah 

Hampir semua lembaga keuangan  yang memberikan jasa 

kredit seperti halnya PKPRI Kabupaten Jepara ini mengalami 
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piutang yang bermasalah pada anggota tidak bisa melunasi piutang 

yang diberikan oleh PKPRI Kabupaten Jepara. 

Dari pihak PKPRI Kabupaten Jepara menurut peninjauannya, 

faktor-faktor yang mempengaruhi piutang bermasalah adalah: 

a. Dari pihak nasabah 

Kemacetan piutang yang disebabkan oleh nasabah adalah :  

1) Unsur Kesengajaan 

Dari pihak KPRI bersepakat untuk membubarkan organisasi 

yang dikelola selama ini atau dengan membubarkan dan 

bergabung dengan KPRI lain. Hal ini dilakukan karena KPRI 

tidak berjalan seperti yang di harapkan. 

2) Unsur tidak sengaja 

Anggota yang meminjam sebenarnya memiliki kemauan 

untuk membayar akan tetapi tidak mampu membayar 

dikarenakan ada musibah atau karena faktor ekonomi yang 

tidak mendukung, musibah lain yaitu karena faktor 

meninggal dunia. 

b. Pihak Instansi 

Dari pihak Instansi karena di wilayah Kabupaten Jepara, 

para pegawai selalu mengalami mutasi ke Instansi lain. Jadi pihak 

PKPRI mengalami kesulitan untuk menemukan anggotanya, dan 

dari pihak Instansi sudah tidak tau menau soal ini. Kecuali 

nasabahnya sadar untuk membayar atau datang langsung ke 
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PKPRI dari pihak Koperasi primer biasanya pengurusnya tidak 

membayarkan kepada pihak PKPRI sehingga terjadi tunggakan 

Sedangkan menurut Mahmoedin (1995:134) apabila 

dilihat dari segi pelaku kredit, maka faktor-faktor yang 

mengalami piutang bermasalah dari nasabah adalah : 

1) Kelemahan Nasabah 

a) Kurangnya menguasai manajemen kredit 

b) Tidak memiliki perencanaan yang baik 

c) Produk ketinggalan jaman 

d) Kalah saing 

e) Administrasi yang kacau 

2) Kenakalan Nasabah 

a) Tidak jujur dan suka ingkar janji 

b) Melakukan penyimpangan penggunaan modal 

c) Pola hidup yang boros 

d) Suka berbuat skandal kawin cerai 

e) Suka berjudi dan berspekulasi 

Gejala-gejala kredit macet menurut Sinungan (1993:58-

59) menyatakan bahwa penyebab kredit macet adalah kesulitan 

keuangan yang dialami debitur, Penyebab kesulitan keuangan 

dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu : 
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1. Faktor Intern (Managerial factor) 

Adalah faktor-faktor yang ada dalam perusahaan sendiri dari 

segi managerial faktor terjadinya kredit macet disebabkan 

oleh: 

a. Kelemahan dalam kebijaksanaan pembelian dan penjualan. 

b. Tidak efektifnya control atas biaya dan pengeluaran. 

c. Kebijaksanaan tentang piutang yang tidak efektif. 

d. Penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap. 

e. Permodalan yang tidak cukup. 

2. Faktor Ekstern 

Faktor-faktor ekstern adalah faktor-faktor yang berasal dari 

luar perusahaan, meliputi : 

a. Bencana alam 

Adalah sesuatu yang tidak kita inginkan, misalnya 

kebakaran, gempa bumi, gunung meletus, angin topan, 

banjir dll. 

b. Perperangan 

Merupakan pengrusakan dan akibat dari peperangan ini 

merupakan bencana yang diperbuat manusia. Misalnya 

demonstrasi, penjarahan, pembakaran dll. 

c. Perubahan kondisi ekonomi 

Misal peraturan pemerintah terhadap suatu jenis barang. 

d. Perubahan Teknologi 
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Semakin majunya teknologi, maka semakin efisien barang 

yang diproduksi sehingga perusahaan yang tidak 

menggunakan peralatan modern akan kalah.  

2.2.4 Cara mengatasi Piutang Bermasalah 

Untuk mengatasi piutang bermasalah dari pihak PKPRI 

mempunyai rencana tindak lanjut untuk para anggota yang 

meminjam, antara lain adalah: 

a. Pendekatan secara kekeluargaan. 

b. Membuat surat teguran atau tagihan secara resmi kepada yang 

bersangkutan. 

c. Jika sudah berulang-ulang (3 kali) teguran tetap tidak ada 

tanggapan atau respon yang positif maka dikeluarkan peringatan 

sebagai anggota secara kekeluargaan. 

Untuk mengatasi kredit macet pihak bank ataupun koperasi 

perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan 

kerugian. Penyelamatan dapat dilakukan dengan memberikan 

keringanan berupa jangka waktu pembayaran atau angsuran terutama 

bagi kredit terkena musibah atau dengan melakukan penyitaan bagi 

kredit yang sengaja lalai untuk membayar. 

Penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan 

beberapa metode, yaitu: (Kasmir:2008:126) 

a. Rescheduling, yaitu cara yang memperpanjang jangka waktu 

kredit. Dalam hal ini debitur diberikan keringanan dalam masalah 
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jangka waktu kredit, memperpanjang jangka waktu angsuran. 

Serta memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka 

waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya 

diperpanjang pembayarannya, misalnya dari 36 kali menjadi 48 

kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuranpun menjadi mengecil 

seiring dengan penambahan jumlah angsuran. 

b. Reconditioning, dengan cara mengubah bebagai persyaratan yang 

ada seperti kapitalisasi bunga, yaitu dengan cara bunga dijadikan 

hutang pokok, penundaan pembayaran bunga sampai waktu 

tertentu. Maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda 

pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus 

dibayar seperti biasa. Penurunan suku bunga, penurunan suku 

bunga dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. 

Penurunan suku bunga akan mempengarui jumlah angsuran yang 

semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu 

meringankan nasabah. Dan pembebasan bunga dalam 

pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan 

pertimbangan nasabah sudah tidak akan mampu lagi membayar 

kredit tersebut. Akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban 

untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas. 

c. Restructuring, yaitu dengan cara menambah jumlah kredit dan 

menambah equity yaitu dengan menyetor uang tunai atau 

tambahan dari pemilik.  
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d. Kombinasi merupakan kombinasi dari ketiga jenis metode yang 

diatas, misalnya kombinasi antara restructuring dengan 

reconditioning atau rescheduling dengan restructuring. 

e. Penyitaan jaminan 

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah 

sudah benar-benar tidak mempunyai iktikad baik atau sudah tidak 

mampu lagi membayar semua hutang-hutangnya. 

Sedangkan untuk menekankan serendah mungkin resiko kredit 

berupa tidak terbayarnya piutang yang diberikan kepada pelanggan 

perlu diadakan penyaringan langganan kredit dengan memperhatikan 

bebagai faktor sebagai berikut: (Indryo:1995,87) 

1. Adanya suatu kesangggupan secara jujur untuk membayar kredit 

yang telah diterima oleh pelanggan. 

2. Adanya kemampuan dari pelanggan yang diukur secara subyektif 

oleh pihak perusahaan. 

3. Adanya ikatan atau jaminan untuk keamanan dari risiko kredit 

baik berupa surat-surat penting maupun benda yang ada nilainya 

dari pelanggan yang diberikan. 

 

2.3 Koperasi 

Koperasi berasal dari bahasa Inggris co-operation yang berarti usaha 

bersama. Dengan arti seperti itu, segala bentuk pekerjaan yang dilakukan 

secara bersama-sama sebenarnya dapat disebut sebagai koperasi. Secara 
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umum koperasi di pahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela 

mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan 

ekonomi mereka, melalui pembentukan sebuah perusahaaan yang dikelola 

secara demokratis. 

Menurut jenjang, Koperasi dapat dibagi  dua bagian, yaitu : 

a. Primer 

Adalah Koperasi yang anggotanya adalah orang-orang yang memiliki 

kesamaan kepentingan ekonomi dan melakukan kegiatan usaha yang 

langsung melayani para anggotanya tersebut. Contoh : KUD di desa-desa 

dan  Koperasi tingkat primer lainnya (KPRI) 

b. Sekunder 

Adalah Koperasi yang beranggotakan badan-badan hukum Koperasi 

karena kasamaan kepentingan ekonomis mereka berfederasi (bergabung) 

untuk efisiensi dan kelayakan ekonomis dalam rangka melayani para 

anggotanya. Jenjang penggabungan ini dapat bertingkat-tingkat atau 

hanya setingkat saja. Semua itu didasarkan kepada pertimbangan-

pertimbangan kelayakan dan efisiensi usaha dan pelayanan kepada 

anggota. Contoh : Pusat dan Induk Koperasi  dan Koperasi-Koperasi 

tingkat sekunder lainnya (PKPRI) 

2.3.1 Pengertian PKPRI  

Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) adalah 

Koperasi Induk para Pegawai Republik Indonesia yang membawahi 

Koperasi-koperasi primer lainnya. Koperasi dalam Undang-Undang 
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perkoperasian No.25 Tahun 1992 telah disebutkan bahwa pengertian 

koperasi adalah badan hukum yang beranggotakan orang-orang atau 

badan hukum koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang 

berdasarkan atas asas kekeluargaan dan menurut Mohammad Hatta 

(didalam Tim UGM,1980:14) menyebutkan bahwa Koperasi adalah 

usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi 

berdasarkan tolong menolong (Sukamdiyo,1996). Sedangkan pengertian 

lain menjelaskan bahwa koperasi adalah badan usaha yang 

mengoorganisir pemanfaatan dana pendayagunaan gerakan ekonomi 

perorangan hanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kedalam usaha 

ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggotanya dan masyarakat 

daerah pada umumnya, dengan demikian koperasi merupakan gerakan 

ekonomi rakyat dan soko guru perekonomian nasional (IAI, 2002:27) 

2.3.2 Tujuan dan Fungsi PKPRI 

Berdasarkan bunyi pasal 3 UU No.25/1992 itu, dapat disaksikan 

bahwa tujuan koperasi Indonesia dalam garis besarnya meliputi 3 hal 

sebagai berikut : 

a. Untuk memajukan kesejahteraan anggotanya. 

b. Untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, dan 

c. Turut serta membangun perekonomian nasional dalam rangka 

mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan 

pancasila dan UUD 45. 
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Sedangkan Fungsi Koperasi sebagaimana dikemukakan dalam 

pasal 4 UU No.25/1992 itu, Fungsi dan peran koperasi Indonesia dalam 

garis besarnya adalah : 

a. Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi 

anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk 

meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial mereka. 

b. Turut serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan 

manusia dan masyarakat. 

c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan 

ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko 

gurunya. 

d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian 

nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas 

kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. 

2.3.3 Kegiatan PKPRI  

Rencana ini seperti halnya program kerja pengawas PKPRI 

Karyawan sebagai acuan dalam melangkah untuk mencapai hasil yang 

disepakati bersama dengan berdasarkan musyawarah dan mufakat : 

a. Mengadakan pertemuan berkala antara BP dan Pengurus Koperasi 

guna membahas kegiatan rutin dan pemecahan masalah apabila 

ditemukan (insdentil). 
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b. Melaksanakan pemeriksaan berkala (minimal 4x dalam 1 tahun) 

dengan sistem dua periode yaitu, periode yang sedang berjalan dan 

periode sebelumnya secara rutin. 

c. Melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka 

pengembangan pembinaan anggota dan Koperasi pada umumnya. 

d. Melaksanakan peranan BP dalam menampung atau mananggapi 

aspirasi baik dari anggota maupun pengurus. 

e. Mengadakan uji petik terhadap pengambilan kredit. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Obyek Penelitian 

Obyek kajian yang diambil adalah faktor-faktor apa yang mempengaruhi 

piutang bermasalah pada PKPRI Kabupaten Jepara. Dalam penelitian ini terdapat 

11 KPRI yang mengalami piutang bermasalah tetapi 6 KPRI telah bubar sehingga 

piutang telah dihapuskan, sehingga dalam penelitian ini hanya terdapat 5 KPRI  

masih aktif, yang mengalami piutang bermasalah. 

 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka 

pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1) Metode Dokumentasi 

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang keadaan 

atau kegiatan yang terjadi, dalam penelitian ini data yang digunakan yaitu 

tentang pendirian, struktur tugas dan wewenang, data piutang bermasalah 

pada PKPRI  Kabupaten Jepara. 

2) Metode Quesioner 

Metode Quesioner ini dimaksudkan untuk memperoleh data – data 

yang terkait dengan faktor-faktor piutang bermasalah pada PKPRI dengan 

cara memberi angket untuk diisi langsung oleh nasabah. (Arikunto,2006) 



34 

 

3.3 Sumber Data 

Sumber data menurut (Arikunto,2002: 107) adalah subjek dari mana 

data diperoleh. Data yang penulis gunakan dalam membuat Tugas Akhir ini 

adalah: 

1. Data Primer 

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari angket yang telah 

diisi langsung oleh KPRI primer. Angket tersebut dimaksudkan untuk 

mengetahui faktor-faktor piutang bermasalah, yang meliputi faktor 

character, capacity, capital, collateral, conditions. Penyebaran angket 

dilakukan peneliti dengan cara membagikan langsung kepada nasabah atau 

pengurus. 

2. Data sekunder 

Data yang diperoleh dari informasi tidak langsung atau pihak lain 

yang berhubungan dengan obyek penelitian yang mendukung data primer. 

Data sekunder dalam penelitian ini dari arsip berupa laporan 

perkembangan dimaksudkan untuk mengetahui jumlah nasabah yang 

mengalami piutang bermasalah. 

 

3.4 Metode Analisa Data 

Mengolah data yang telah terkumpul untuk kemudian dapat 

memberikan interprestasi, dalam pengelolaan data ini digunakan untuk 

menjawab masalah yang telah dirumuskan untuk mencapai tujuan penelitian 

sesuai yang diharapkan suatu kesimpulan, maka data yang telah diteliti 
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peneliti peroleh akan dianalisis dengan presentase yaitu, dengan rumus 

sebagai berikut : 

% =  (Ali, 1995) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1  Data Responden 

 Responden dalam penelitian ini adalah KPRI primer yang 

mengambil kredit di PKPRI Kabupaten Jepara yang mempunyai 

masalah dalam pengembalian angsuran kredit. Adapun jumlahnya yaitu 

19 nasabah yang terbagi dalam 11 KPRI primer tetapi hanya 5 KPRI 

yang masih aktif dan masih menjadi anggota PKPRI. Dikelompokkan 

menurut lama berdiri dan jumlah anggota. Adapun perhitungan 

persentasenya adalah sebagai berikut : 

1. Umur Responden 

Perhitungan persentase berdasarkan kelompok umur responden. 

% =  

Keterangan : 

Nn = Jumlah Responden yang memilih. 

N = Jumlah Responden keseluruhan. 

Lama 
berdiri 

Nn N  

20 – 40 2 5 40% 

Diatas 40 3 5 60% 
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Jumlah   100 % 

 

2. Jumlah Anggota 

Jumlah 
Anggota 

Nn N  

< 200 2 5 40% 

Diatas 
200 

3 5 60% 

Jumlah   100 % 

 

 4.1.2 Faktor – Faktor Piutang Bermasalah 

A. Character 

Kepercayaan 

1. Persentase kepercayaan 

No. Keterangan Nn
N  

a. 
Pihak KPRI yang 
mempunyai keyakinan  1 

 
5 20% 

  
memberikan kredit dengan 
mengisi persyaratan    

 
  

  yang tidak lengkap      

b. 
Pihak KPRI yang tidak 
mempunyai keyakinan  4 

 
5 80% 

  
memberikan kredit dengan 
mengisi persyaratan    

 
  

  yang lengkap      
 

Tingkat kejujuran dan ikhtikad baik anggota untuk 

memenuhi kewajibannya dipengaruhi unsur kepercayaan, dari 

data di atas pihak KPRI yang mempunyai keyakinan memberikan 
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kredit dengan mengisi pesyaratan yang tidak lengkap ada satu 

responden yaitu dari KPRI Karya. 

Kesepakatan 

2. Persentase Kesepakatan  

No. Keterangan Nn
N  

a. 
Dalam pemberian kredit yang 
terdapat  5 

5 
100% 

  
kesepakatan perjanjian antara 
KPRI dengan    

 
  

  
anggota untuk menandatangani 
hak dan    

 
  

  kewajibannya masing-masing.      

b. 
Dalam pemberian kredit yang 
tidak terdapat  - 

 
- - 

  
kesepakatan perjanjian antara 
KPRI dengan    

 
  

  
anggota untuk menandatangani 
hak dan    

 
  

  kewajibannya masing-masing.      
 

Kesepakatan antara pemberi kredit dan sipenerima kredit 

sangatlah penting.  Dari tabel di atas dapat dilihat  faktor dalam 

pemberian kredit, semua responden terdapat kesepakatan perjanjian 

antara KPRI dengan anggota untuk menandatangani hak dan 

kewajibannya masing-masing, yaitu: KPRI Biwara, Hikmah, 

PKPRI, Karya dan Pelita. 

 

 

 

 



39 

 

B. Capacity 

Jangka Waktu 

3.  

 

 

 

4.  

 

 

 

5.  

 

 

 

 

Penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan anggota 

dalam melunasi kewajibannya di pengaruhi oleh faktor jangka waktu, 

yang meliputi jangka waktu yaitu Kredit yang anggota ajukan adalah 

tidak kredit jangka pendek, yaitu sebanyak dua responden dari KPRI 

Pelita dan PKPRI. Kredit yang anggota ajukan adalah kredit jangka 

panjang sebanyak empat responden, sedangkan sebanyak lima 

responden tidak menganjurkan kredit diluar gaji. 

Risiko 

No. Keterangan Nn N 
 

 
a. Kredit yang anggota ajukan adalah 3 5 60% 

  kredit jangka pendek       
b.  Kredit yang anggota ajukan adalah 2 5 40% 

  tidak kredit jangka pendek       

No. Keterangan Nn N 

 
 

a. Kredit yang anggota ajukan adalah 4 5 80% 
  kredit jangka panjang       

b.  Kredit yang anggota ajukan adalah 1 5 20% 
  tidak kredit jangka panjang       

No. Keterangan Nn N  

a. Kredit yang anggota ajukan adalah - - - 
  kredit diluar gaji       

b.  Kredit yang anggota ajukan adalah 5 5 100% 
  tidak kredit diluar gaji       
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6.  
 

 
 

 

Dari faktor Risiko, pada kredit di luar gaji tidak ada unsur 

kesengajaan dalam melunasi kewajibannya. 

C. Capital 

Menurut Kegunaan 

7.  
 

 

 

 
 

8.  
 

 

 

 

 

9.  
 

 
 
 

J

umlah modal yang dimiliki oleh calon debitur dari pinjaman dapat 

dibedakan menurut Kegunaan dan penggunaannya. Menurut kegunaan 

kredit yang diterima anggota tidak digunakan untuk Investasi sebanyak 

No. Keterangan Nn N  

a. 

Pada kredit diluar gaji tidak ada 
unsur kesengajaan dalam 
melunasi kewajibannya 5 5 100% 

No. Keterangan Nn N 
 

 
a. Kredit yang diterima anggota  1 5 20% 

  digunakan untuk investasi       
b.  Kredit yang diterima anggota tidak 4 5 80% 

  digunakan untuk investasi       

No. Keterangan Nn N  

a. Kredit yang diterima anggota  5 5 100% 
  digunakan untuk modal kerja       

b.  Kredit yang diterima anggota tidak - - - 
  digunakan untuk modal kerja       

No. Keterangan Nn N 

 
 

a. Kredit yang diterima anggota  3 5 60% 
  digunakan untuk profesi       

b.  Kredit yang diterima anggota tidak 2 5 40% 
  digunakan untuk profesi       
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empat responden, yaitu dari KPRI Pelita, PKPRI, Pelita dan Hikmah. 

Dan lima responden memilih Kredit digunakan  untuk modal kerja, 

Sedangkan kredit yang diterima anggota tidak digunakan untuk profesi 

ada dua responden, yaitu KPRI Karya dan PKPRI. 

 

Menurut Penggunaan 
10.  

 
 

 

 

 
11.  

 

 

 

 

 

 Menurut penggunaanya kredit dapat di bedakan untuk 

keperluan konsumtif sebanyak tiga responden dan produktif sebanyak 

empat responden, Sedangkan yang tidak dipergunakan untuk 

keperluan produktif hanya ada satu responden, yaitu dari KPRI 

Biwara. 

 

 

 

No. Keterangan Nn N 
 

 
a. Kredit yang diterima anggota  3 5 60% 

  
dipergunakan untuk keperluan 
konsumtif       

b.  Kredit yang diterima anggota tidak 2 5 40% 

  
dipergunakan untuk keperluan 
konsumtif       

No. Keterangan Nn N 
 

 
a. Kredit yang diterima anggota  4 5 80% 

  
dipergunakan untuk keperluan 
produktif       

b.  Kredit yang diterima anggota tidak 1 5 20% 

  
dipergunakan untuk keperluan 
produktif       
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D. Collateral 

Agunan 

12.  
 

 

 

 

13.  
 

 

 
 

14.  
 

 

15.  
 

 

 

Dalam pemberian kredit di luar gaji kepada anggota menurut 

data di atas semua responden tidak menggunakan agunan.  

 

 

 

 

 

No. Keterangan Nn N  

a. 
Dalam permohonan kredit diluar 
gaji harus disertai agunan - - - 

        

b.  
Dalam permohonan kredit diluar 
gaji tidak disertai agunan 5 5 100% 

        

No. Keterangan Nn N  

a. Agunan yang di berikan benar-benar - - - 
  milik anggota sendiri       
b.  Agunan yang di berikan benar-benar - - - 

  tidak milik anggota sendiri       

No. Keterangan Nn N 

 
 

a. Agunan tersebut benda bergerak - - - 
        

No. Keterangan Nn N 
 

 
a. Agunan tersebut benda tidak  - - - 

  tidak bergerak       
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Penyitaan Agunan 

16.  
 

 

 

 

 

 

 Dari data di atas KPRI tidak menggunakan agunan dalam 

permohonan kredit, maka KPRI tidak akan melakukan penyitaan 

agunan. 

E. Conditions 

17.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Keterangan Nn N 

 
 

a. 
KPRI benar-benar melakukan 
penyitaan sebagai jalan terakhir - - - 

  
Apabila anggota sudah tidak 
mempunyai ikhtikad baik       

b.  
KPRI tidak  melakukan penyitaan 
sebagai jalan terakhir 5 5 100% 

  
Apabila anggota sudah tidak 
mempunyai ikhtikad baik       

No. Keterangan Nn N  

a. Anggota pernah mengalami musibah 4 5 80% 

  

yang dapat mengganggu 
pengembalian kredit selama anggota 
mendapat pinjaman dari KPRI       

b.  
Anggota tidak pernah mengalami 
musibah yang dapat mengganggu 1 5 20% 

  
pengembalian kredit selama anggota 
mendapat pinjaman dari KPRI       
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18.  
 

 

 

 

 

19.  
 

 

 

20.  
 

 

 

 

Dari kondisi perekonomian, lingkungan alam, musim dan nasib 

seseorang tidak setiap saat selalu sama. Semua itu dapat berubah-ubah 

sewaktu-waktu dengan tidak diduga, hal itu dapat berpengaruh 

terhadap kelancaran pengembalian kredit. Pengembalian kredit dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti musibah dan musim. Dari 

tabel di atas dapat dilihat anggota yang pernah mengalami musibah 

yang dapat mengganggu pengembalian kredit selama anggota 

mendapat pinjaman dari KPRI sebanyak empat responden sedangkan 

tidak ada KPRI yang pernah mengalami musibah dalam pengembalian 

kredit selama mendapat pinjaman dari PKPRI, dan musibah yang 

No. Keterangan Nn N  

a. KPRI pernah mengalami musibah - - - 

  

yang dapat mengganggu 
pengembalian kredit selama anggota 
mendapat pinjaman dari  PKPRI       

b.  
KPRI tidak pernah mengalami 
musibah yang dapat mengganggu 5 5 100% 

  
pengembalian kredit selama anggota 
mendapat pinjaman dari PKPRI       

No. Keterangan Nn N  

a. Musibah yang dialami anggota  5 5 100% 
  antara lain adalah meninggal       
b.  Musibah yang tidak dialami anggota - - - 

  antara lain meninggal       

No. Keterangan Nn N  

a. Musim berpengaruh dalam  1 5 20% 
  kelancaran anggota       
b.  Musim tidak berpengaruh dalam  4 5 100%% 

  kelancaran anggota       
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dialami semua responden yaitu karena musibah meninggal. Musim 

berpengaruh dalam kelancaran pengembalian kredit sebanyak satu 

responden, yaitu PKPRI Karena menurut Koperasi ini musim tidak 

hanya musim panen melainkan musim semesteran untuk pembayaran 

sekolah anak-anak. 

 

4.2 Pembahasan 

Faktor-faktor yang menyebabkan piutang bermasalah pada PKPRI 

Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut : 

4.2.1 Character 

 Tingkat kejujuran dan ikhtikad baik anggota untuk memenuhi 

kewajibannya dipengaruhi unsur kepercayaan dan kesepakatan antara 

pemberi kredit dan sipenerima kredit. Dari tabel di atas dapat dilihat  

kepercayaan KPRI kepada anggota dalam pemberian kredit dengan 

mengisi formulir yang tidak lengkap sebanyak 20% dari KPRI Karya, 

Sedangkan yang tidak mempunyai keyakinan untuk memberikan kredit 

dengan mengisi persyaratan yang lengkap sebanyak 80% dan 

kesepakatan perjanjian antara KPRI dengan anggota dalam pemberian 

kredit adalah sebanyak 100% dari KPRI Biwara, Karya, Pelita, Hikmah 

dan PKPRI. Dari hasil di atas dapat di lihat Kepercayaan dan 

kesepakatan dari anggota dan pihak KPRI sangatlah tinggi dengan hasil 

80% dan 100% menunjukkan KPRI benar-benar memberikan kredit 
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kepada anggota sesuai prosedur yang ada dan ada unsur kesepakan dan 

kepercayaan yang  sangatlah tinggi. 

4.2.2 Capacity 

Penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan anggota 

dalam melunasi kewajibannya di pengaruhi oleh jangka waktu dan 

risiko. Dari tabel di atas kredit yang anggota ajukan adalah jangka 

pendek sebanyak 60% sedangakan kredit jangka panjang sebanyak 

80%, dan responden tidak menganjurkan kredit di luar gaji. Risiko 

dalam pemberian kredit di luar gaji tidak ada unsur kesengajaan dalam 

melunasi kewajibannya hal ini karena ada pengaruh dari tidak adanya 

anggota yang kredit di luar gaji. Dari hasil penelitian di atas dapat di 

lihat untuk jangka waktu pengembalian kredit para anggota dapat 

menentukan sendiri waktu pembayarannya, para anggota lebih banyak 

memilih kredit jangka panjang di bandingkan kredit jangka pendek 

karena kredit jangka panjang angsuran kreditnya lebih kecil dan tidak 

terlalu memotong banyak gaji. 

4.2.3 Capital 

Jumlah modal yang dimiliki oleh calon debitur dari pinjaman 

dapat dibedakan menurut Kegunaan dan penggunaannya. Menurut 

kegunaanya kredit dapat di bedakan untuk investasi 20%, modal kerja 

100% dan untuk profesi 60% dan yang tidak digunakan untuk profesi 

hanya dua responden, yaitu KPRI Karya dan PKPRI. Sedangkan 

menurut penggunaannya dibedakan untuk keperluan konsumtif 
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sebanyak 60% dan produktif sebanyak 80% dari KPRI Hikmah, Karya, 

Pelita dan PKPRI. Dari hasil penelitian di atas dapat di simpulkan 

bahwa menurut kegunaan kredit para anggota digunakan untuk modal 

kerja karena untuk membiayai biaya operasi usaha sampingan anggota 

dibandingkan untuk profesi dan investasi. Menurut penggunaannya 

kredit lebih besar digunakan untuk produktif dibandingkan keperluan 

konsumtif karena kebutuhan mereka sudah cukup dipenuhi dari gaji 

bulanan. 

4.2.4 Collateral 

Dalam pemberian kredit di luar gaji kepada anggota menurut data 

di atas 100% tidak menggunakan agunan. Dalam perkoperasian agunan 

tidak terlalu di gunakan karena KPRI bisa langsung memotong gaji 

anggota. 

4.2.5 Conditions 

Dari kondisi perekonomian, lingkungan alam, musim dan nasib 

seseorang tidak setiap saat selalu sama. Semua itu dapat berubah-ubah 

sewaktu-waktu dengan tidak diduga, hal itu dapat berpengaruh terhadap 

kelancaran pengembalian kredit. Pengembalian kredit dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti musibah dan musim. Dari 

tabel di atas dapat dilihat anggota yang pernah mengalami musibah 

yang dapat mengganggu pengembalian kredit selama anggota mendapat 

pinjaman dari KPRI sebanyak 80% sedangkan tidak ada KPRI yang 

pernah mengalami musibah dalam pengembalian kredit selama 
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mendapat pinjaman dari PKPRI. Risiko pemberian kredit kepada 

anggota karena musibah meninggal sebesar 100%, dan musim 

berpengaruh dalam kelancaran pengembalian kredit sebanyak 20% dari 

PKPRI. Dari hasil penelitian di atas dapat di lihat faktor yang sangatlah 

berpengaruh karena musibah yaitu meninggal.  
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BAB IV 

PENUTUP 

 

1.1 Simpulan 

Hasil anlisis data penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

Faktor-faktor yang menyebabkan piutang bermasalah pada PKPRI Kabupaten 

Jepara yaitu : 

1. Character 

Sebanyak 20% pihak KPRI mempunyai keyakinan untuk 

memberikan kredit dengan mengisi formulir yang tidak lengkap, hal 

ini sangat di sayangkan karena dalam memberikan kredit terdapat 

prosedur yang harus melengkapi persyaratan dengan lengkap. 

2. Capital 

Kredit yang digunakan dan dipergunakan oleh anggota 

sebanyak 100% dan 80%  untuk modal kerja dan untuk keperluan 

produktif,  jika usaha mereka mengalami kebangkrutan maka akan 

berdampak ke PKPRI. 

3. Conditions 

Risiko pemberian kredit kepada anggota karena musibah yang 

tidak diduga yaitu meninggal sebesar 100%. 
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1.2 Saran 

Saran yang dapat penulis sampaikan, yaitu: 

1. Dalam penyelamatan piutang bermasalah diperketat peninjauan di 

lapangan agar pihak PKPRI dapat mengawasi usaha para anggota 

lebih teliti. 

2. Pihak PKPRI  hendaknya memantau lebih lanjut terhadap piutang 

yang telah diberikan nasabah, agar kredit tersebut digunakan sesuai 

awal rencana debitur yaitu, untuk pengembangan usaha. 
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ANGKET 

Faktor – faktor piutang bermasalah pada PKPRI Kabupaten Jepara. 

 

I. Petunjuk Pengisian 
1. Tulis Identitas KPRI pada tempat yang disediakan 
2. Pilihlah salah satu jawaban secara benar dengan memberi tanda (v) 

pada jawaban yang anda anggap benar. 
 

II. Jawaban saudara yang sesuai dengan keadaan sesungguhnya sangat berarti dan 
sangat membantu keberhasilan dalam penelitian yang sedang penulis 
laksanakan. Oleh karena itu mohon partisipasinya dari saudara mengisi angket. 
Atas partisipasinya, penulis mengucapkan terima kasih. 
 

III. Data Responden 

Nama KPRI :   

Alamat KPRI :   

Jenis Usaha  :   

Lama berdiri :   

Jumlah anggota : 

IV.  Daftar Pertanyaan 
 

PERTANYAAN 

1. Apakah pihak KPRI mempunyai keyakinan 

untuk memberikan kredit dengan  mengisi 

persyaratan yang tidak lengkap ? 

2. Apakah dalam pemberian kredit terdapat 

kesepakatan perjanjian antara KPRI dengan 

anggota untuk menandatangani hak dan 

kewajibannya masing – masing? 

 

3. Apakah kredit yang anggota ajukan adalah 

YA TIDAK 
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kredit jangka pendek ? 

4. Apakah kredit yang anggota ajukan adalah 

kredit jangka panjang? 

5. Apakah kredit yang anggota ajukan adalah 

kredit diluar gaji? 

6. Apakah pada kredit diluar gaji ada unsur 

kesengajaan untuk tidak melunasi 

kewajibannya?  

7. Apakah kredit yang diterima anggota 

digunakan untuk investasi ? 

8. Apakah kredit yang diterima anggota 

digunakan untuk modal  kerja ? 

9. Apakah kredit yang diterima anggota 

digunakan untuk profesi, misalnya bidan 

untuk membeli alat medisnya ? 

10. Apakah kredit yang diterima anggota 

dipergunakan untuk keperluan konsumtif ? 

11. Apakah kredit yang diterima anggota 

dipergunakan untuk keperluan produktif ? 

12. Apakah dalam permohonan kredit diluar gaji 

harus disertai agunan ? 

13. Apakah agunan yang diberikan benar-benar 

milik anggota sendiri ? 

14. Apakah agunan tersebut benda bergerak ? 

15. Apakah agunan tersebut benda tidak 

bergerak ? 

 

16. Apakah KPRI akan benar-benar melakukan 

penyitaan jaminan sebagai jalan terakhir 

apabila anggota sudah benar-benar tidak 

mempunyai ikhtikad baik atau sudah tidak 
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mampu lagi melunasi kewajibannya? 

17. Apakah anggota pernah mengalami musibah 

yang dapat mengganggu pengembalian 

kredit selama anggota mendapat pinjaman 

dari KPRI ? 

18. Apakah KPRI pernah mengalami musibah 

yang dapat mengganggu pengembalian 

kredit selama mendapat pinjaman dari 

PKPRI ? 

19. Apakah musibah yang dialami anggota 

sebagai berikut : 

a. Bencana alam ? 

b. Kebangkrutan ? 

c. Meninggal ? 

20. Apakah musim berpengaruh dalam 

kelancaran pengembalian kredit ? 

 

 

 

 

 

 

 

 


