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ABSTRAKSI 
 

Penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini bertujuan untuk 
mengetahui apakah penyebab terjadinya kredit bermasalah pada KJKS Bina Insan 
Mandiri di Gondangrejo dan faktor apa saja yang menjadi penyebab kredit 
bermasalah pada KJKS Bina Insan Mandiri di Gondangrejo. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apa penyebab terjadinya kredit 
bermasalah pada KJKS Bina Insan Mandiri di Gondangrejo dan faktor apa saja yang 
menjadi penyebab kredit bermasalah pada KJKS Bina Insan Mandiri di Gondangrejo. 

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu laporan keuangan KJKS 
Bina Insan Mandiri Periode Tahun 2007-2011. Subjek penelitian adalah Manajer 
KJKS Bina Insan Mandiri sekaligus sebagai informan penelitian, dan beberapa 
nasabah yang mengalami pembiayaan macet. Informasi diperoleh melalui teknik 
interview dan wawancara. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis laporan keuangan pada 
KJKS Bina Insan Mandiri Gondangrejo Periode tahun 2007-2011 adalah 
Kemampuan KJKS untuk melunasi kewajiban finansial jangka pendeknya termasuk 
ilikuid. Kemampuan KJKS dalam penjualan yang bisa diciptakan dari setiap rupiah 
aktiva yang dimiliki termasuk tidak baik. Kemampuan KJKS menghasilkan 
keuntungan dilihat dari laba aktiva termasuk kurang efisien. Sedangkan kemampuan 
KJKS untuk membayar hutang bila suatu saat dilikuidasi melalui aktiva termasuk 
baik. 

Faktor-faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah di KJKS Bina Insan 
Mandiri Gondangrejo antara lain: Watak buruk nasabah seperti penyalahgunaan dana 
dan rendahnya moralitas nasabah, Masalah ekonomi seperti kegagalan usaha dan 
salah urus usaha, Masalah keluarga seperti perceraian, kematian dan sakit yang 
berkepanjangan. Kemudian Pihak KJKS mengambil tindakan untuk menyelesaikan 
pembiayaan macet dengan cara 3 R (Reschedulling, Reconditioning, Restructuring), 
dan Jika pihak KJKS tidak bisa mengatasi masalah pembiayaan macet dan tidak ada 
itikad baik dari nasabah untuk menyelesaikan kewajibannya maka diselesaikan 
melalui jalan damai dan terakhir dengan jalan saluran hukum. 
 
Kata kunci: Strategi, penyelesaian kredit bermasalah, laporan keuangan 
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PENDAHULUAN 
 

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau 
badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip 
koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas 
kekeluargaan (Sholahuddin dan Hakim, 2008: 179). 

Koperasi Jasa Keuangan Syariah selanjutnya disebut KJKS adalah 
koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan 
simpan pinjam sesuai pola bagi hasil (syariah). 

Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2 dijelaskan bahwa 
saling membantu dalam kebajikan dan ketakwaan dalam kehidupan sehari-hari 
dianjurkan oleh Allah. Koperasi merupakan salah satu perwujudan kerja sama, 
dan saling memenuhi kebutuhan dalam bidang ekonomi (Nawawi, 2009: 108). 

Dalam hal penyaluran dana, pembiayaan yang diberikan didominasi oleh 
skema murabahah atau jual beli, dimana keuntungan diperoleh berdasarkan 
margin. Secara praktek pengambilan margin yang dilakukan oleh koperasi jasa 
keuangan  syariah seperti pengambilan bunga yang dilakukan perbankan 
konvensional. Cara seperti ini yang menyebabkan melekatnya anggapan 
masyarakat bahwa lembaga keuangan syariah tidak berbeda dengan bank 
konvensional pada umumnya.  

Koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) Bina Insan Mandiri adalah salah 
satu koperasi simpan pinjam yang memanfaatkan dana dari masyarakat, kemudian 
menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman. 
KJKS Bina Insan Mandiri didirikan dengan maksud untuk mengentaskan 
masyarakat Islam khususnya di wilayah Gondangrejo dan sekitarnya dari sistem 
keuangan sekuler menuju sistem perekonomian Islam. 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis ingin menganalisa faktor-
faktor penyebab kredit bermasalah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Bina 
Insan Mandiri. Hal ini dikarenakan penyebab  kredit bermasalah harus diketahui 
sedini untuk mengurangi resiko kerugian yang disebabkan oleh kredit bermasalah. 

 
TUJUAN PENELITIAN 
 

Adapun tujuan penulis mengadakan penelitian adalah  
1. Untuk mengetahui apa penyebab terjadinya kredit bermasalah pada KJKS Bina 

Insan Mandiri di Gondangrejo.  
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penyebab kredit bermasalah pada 

KJKS Bina Insan Mandiri di Gondangrejo. 
 

TINJAUAN PUSTAKA 
Pengertian Kredit 
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Kredit kata kredit berasal dari bahasa yunani “creder” yang berarti 
kepercayaan atau berasal dari bahasa latin “creditum” yang berarti kepercayaan 
akan kebenaran. Pengertian tersebut kemudian dibakukan oleh pemerintah dengan 
dikeluarkan Undang-Undang pokok perbankan No.14 tahun 1967 bab 1 pasal 1,2 
yang merumuskan pengertian kredit sebagai berikut: “ kredit adalah penyediaan 
uang atau yang disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam 
antara bank dengan lain pihak dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban 
melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang 
telah ditentukan”.  

Selanjutnya pengertian kredit tersebut disempurnakan lagi dalam 
Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998, yang mendefinisikan pengertian 
kredit sebagai berikut: “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 
dipersembahkan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam 
meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam 
untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga” 
(Suhardjono, 1987: 11). 

Dalam bahasa sehari-hari kata kredit sering diartikan memperoleh barang 
dengan membayar barang cicilan atau angsuran dikemudian hari atau 
memperoleh pinjaman uang yang pembayarannya dilakukan dikemudian hari 
dengan cicilan atau angsuran sesuai dengan perjanjian. Jadi dapat diartikan bahwa 
kredit dapat berbentuk barang maupun kredit berbentuk uang dalam hal 
pembayarannya adalah dengan menggunakan metode angsuran atau cicilan 
tertentu. Kredit dalam bentuk uang lebih dikenal dengan istilah pinjaman. Dewasa 
ini pengertian pemberian kredit disamping dengan istilah pinjaman oleh bank 
yang berdasarkan prinsip konvensional adalah istilah pembiayaan yang yang 
digunakan oleh bank berdasarkan prinsip syariah (Kasmir, 2000:72). 

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dijelaskan bahwa dalam 
aktivitas perkreditan terdapat unsur waktu, resiko, pendapatan, penyerahan, dan 
persetujuan. Dalam kredit ada petunjuk jarak (waktu) antara penyerahan dengan 
pelunasan, karena itu selama jangka waktu tersebut terdapat resiko. Namun juga 
perlu diketahui bahwa selain resiko, kredit juga menimbulkan pendapatan. 
Pendapatan kredit dapat berupa bunga atau pendapatan bagi hasil (tergantung 
sistem di bank yang bersangkutan). Semua itu dapat terjadi kalau didahului oleh 
penyerahan nilai ekonomi kepada pihak lain untuk mengelola uang bank atas 
dasar kepercayaan yang diwujudkan dalam bentuk akad kredit (kesepakatan atau 
persetujuan kredit) (Taswan, 2006: 155). 

Jenis Kredit (Pembiayaan) 

1. Mudharabah 
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Mudharabah adalah akad kerjasama usaha atau perniagaan antara pihak 
pemilik dana (shahibul maal) sebagai pihak yang menyediakan modal dana 
sebesar 100% dengan pihak pengelola modal (mudharib), untuk diusahakan 
dengan porsi keuntungan akan dibagi bersama (nisbah) sesuai dengan 
kesepakatan di muka dari kedua belah pihak. Sedangkan kerugian (jika ada) akan 
ditanggung pemilik modal, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau 
kesalahan oleh pihak pengelola dana (mudharib), seperti penyelewengan, 
kecurangan, dan penyalahgunaan dana (Sholahuddin dan Hakim, 2010: 131). 

2. Musyarakah 
Musyarakah adalah akad kerjasama permodalan usaha antara koperasi dengan 

satu atau beberapa pihak sebagai pemilik modal pada usaha tertentu untuk 
menggabungkan modal dan melakukan usaha bersama dalam suatu kemitraan, 
dengan nisbah pembagian hasil sesuai kesepakatan para pihak, sedang kerugian 
ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. 

 
3. Murabahah 

Murabahah adalah tagihan atas transaksi penjualan barang dengan 
menyatakan harga perolehan dan keuntungan (marjin) yang disepakati pihak 
penjual (koperasi) dan pembeli (anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau 
anggotanya) dan atas transaksi jual beli tersebut, yang mewajibkan anggota untuk 
melunasi kewajibannya sesuai jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran 
imbalan berupa marjin keuntungan yang disepakati di muka sesuai akad. 

4. Pinjaman Kebajikan dan Pembiayaan Kebajikan (qardh) 
Pinjaman kebajikan (Qardh) adalah kegiatan transaksi dengan akad pinjaman 

dana non komersial dimana si peminjam mempunyai kewajiban untuk membayar 
pokok dana yang dipinjam kepada koperasi yang meminjamkan tanpa imbalan 
atau bagi hasil dalam waktu tertentu sesuai kesepakatan.  

Kredit Bermasalah 

Kredit bermasalah adalah suatu kondisi kredit dimana terdapat suatu 
penyimpangan utama dalam pembayaran kembali yang berakibatkan terjadi 
kelambatan dalam pengembalian atau diperlukan tindakan yuridis dalam 
pengembalian atau kemungkinan terjadinya bagi koperasi. 

Gejala kredit bermasalah dapat dilihat dari beberapa hal, misalnya: 
1. Adanya penyelidikan yang tak terduga dari lembaga-lembaga keuangan 

lainnya mengenai nasabah tersebut. 
2. Kreditor lain melakukan proteksi atas kredit yang diberikan dengan meminta 

tambahan jaminan atau melakukan pengikatan notaris atas barang jaminan. 
3. Keluarnya anggota eksekutif perusahaan. 
4. Terjadinya penundaan yang tidak normal dalam penerimaan laporan 

keuangan, pembayaran cicilan, atau dokumen lainnya 
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5. Terjadinya perubahan kegiatan usaha. 
6. Meningkatnya penggunaan fasilitas over draft. 
7. Perusahaan nasabah mengalami kekacauan. 
8.  Ditemukannya kegiatan illegal atas usaha nasabah. 
9. Permintaaan tambahan kredit. 
10. Permohonan perpanjangan atau penjadwalan kembali kredit. 
11. Usaha nasabah yang terlalu ekspansif. 

 

PENELITIAN TERDAHULU 

1. Berdasarkan penelitian Nur Hidayat (2007) berkesimpulan bahwa kredit macet 
akan merugikan bank namun tidak bisa kesalahan itu hanya dari pihak debitur, 
karena sebelum bank memberikan kredit kepada debitur telah terjadi 
kesepakatan. Kreditur telah setuju pada permohonan kredit yang diberikan 
sebelum debitur menerima uang. 
Pihak debitur harus lebih teliti dan lengkap dalam menelilti data permohonan 
serta kreditur harus bersikap tegas dan cepat jika ada kredit yang menunggak 
dalam arti tidak menutup-nutupi dan segera menindak lanjuti, sedangkan 
terjadinya tunggakan kredit akibat kesalahan dari pihak kreditur kelemahan 
didalam penilaian usaha yang disebabkan antara lain, informasi usaha dari 
pemohon kurang crosscheck. 

2. Berdasarkan penelitian Samson Suwarno (2011) berkesimpulan bahwa, sudah 
berbagai antisipasi dilakukan oleh pihak BMT Surya, kredit macet selalu ada tiap 
tahun. Faktor penyebab terjadinya kredit macet meliputi: karakter nasabah, 
masalah ekonomi nasabah dan faktor bencana alam. maka dari itu, kredit macet 
harus bisa dicegah sejak dini agar tidak menimbulkan kerugian bagi BMT. Salah 
satunya adalah dengan cara dilakukan antisipasi. Antisipasi yang dilakukan oleh 
pihak BMT Surya adalah melakukan analisis kelayakan pembiayaan dan 
melakukan pengawasan terhadap pembiayaan yang telah dikeluarkan. 
 

METODE PENELITIAN 
Objek dan Lokasi Penelitian 
Dalam penelitian ini penulis memilih KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH 
BINA INSAN MANDIRI DI GONDANGREJO jln. Solo-Purwodadi Km.8 (Selatan 
Pondok Pesantren Imam Bukhori), Gondangrejo, Karanganyar. 
 
Data dan Sumber Data 
Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu berupa laporan keuangan 
tahunan di KJKS Bina Insan Mandiri dengan akhir tahun pembukuan pada tanggal 31 
Desember 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. Sumber data diperoleh dari laporan 
keuangan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah  Bina Insan Mandiri. 
 



 
6 

 

METODE PENGUMPULAN DATA 
Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode wawancara atau 
interview untuk mengumpulkan data. Wawancara atau interview merupakan teknik 
pengumpulan data dengan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung 
secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka, mendengarkan secara 
langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan dengan  menggunakan 
metode wawancara terbuka berdasarkan sumber data sekunder pada KJKS Bina 
Insan Mandiri. 

 
METODE ANALISIS DATA 
 
a) Rasio Likuiditas 

Rasio likuiditas koperasi merupakan rasio yang mengukur kemampuan 
koperasi untuk melunasi kewajiban financial jangka pendek. Pengukuran rasio 
likuiditas menggunakan Cash Ratio. 

Cash Rasio (CR) merupakan kemampuan untuk membayar hutang lancar 
yang harus dipenuhi, dengan rumus sebagai berikut: 

Cash Rasio= 100%x
Lancar Hutang
bank  Kas

 

 
Kriteria Penilaian Rasio Likuiditas Cash Ratio 

No. Kriteria Penilaian 
1. 15% - 20% Likuid  
2. 10% - 15% Normal  
3. <10%  dan >20% Ilikuid  

Sumber: Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil 
dan Menengah No. 129/Kep/M/KUKM/XI/2002 tentang 
pedoman klasifikasi koperasi 

 

b) Rasio Aktivitas 
Rasio Aktivitas adalah kemampuan mengukur seberapa besar penjualan yang 

bisa diciptakan dari setiap rupiah aktiva yang dimiliki atau seberapa besar 
efisiensi perusahaan dalam investasi pada berbagai aktiva. Rasio yang digunakan 
adalah Total Asset Turn Over. 

Total Asset Turn Over merupakan bagaimana efektifitas perusahaan 
menggunakan seluruh aktiva, dengan rumus sebagai berikut: 

TAT= 100%x
AktivaJumlah 

Penjualan  
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Kriteria Penilaian Rasio Aktivitas Total Asset Turn Return 

No. Kriteria Penilaian 
1. 76%-100% Baik 
2. 51% – 75%      Cukup Baik 
3. 25% – 50% Kurang baik 
4. 0 – 25% Tidak Baik 

Sumber: Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil 
dan Menengah No. 129/Kep/M/KUKM/XI/2002 tentang 
pedoman klasifikasi koperasi 

 
c) Rasio Profitabilitas 

Rasio profitabilitas merupakan rasio penghasil laba atau keuntungan. 
Pengukuran rasio profitabilitas koperasi menggunakan rasio Rate of Return on 
Total Asset (ROA). 

Rate of Return on Total Asset (ROA) merupakan kemampuan dari modal yang 
diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan bagi 
koperasi dengan rumus: 

ROA= ௨௧௨ ௧௧  ௦௧ 
௨ ௧௩

 × 100% 
 

Kriteria Penilaian Rasio Profitabilitas Rate of Return on Total 
Asset (ROA) 

No. Kriteria Penilaian 
1. > 10% Efisien 
2. 6% - 9% Cukup Efisien 
3. 0% - 5% Kurang Efisien 
4. < 0 Tidak Efisien 

Sumber: Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil 
dan Menengah No. 129/Kep/M/KUKM/XI/2002 tentang 
pedoman klasifikasi koperasi 

 
d) Rasio Leverage 

Rasio leverage atau rasio yang menyangkut jaminan, yang mengukur 
kemampuan yang dimiliki perusahaan untuk membayar hutang bila suatu saat 
dilikuidasi. Pengukuran rasio Leverage koperasi menggunakan rasio Total Debt to 
Total Asset (TDR)). 

Total Debt to Total Asset (TDR) merupakan beberapa bagian dari aktiva yang 
digunakan untuk menjamin hutang, dengan rumus sebagai berikut: 

 
TDR= ௨௧ ା௨௧   

௨ ௧௩
 × 100% 

 



 
8 

 

Kriteria Penilaian Rasio Leverage Total Debt to Total Asset 

No. Kriteria Penilaian 
1. >15% Baik 
2. 12,6% - 14,9% Cukup Baik 
3. 10% - 12,5% Kurang baik 
4. <10% Tidak baik 

Sumber: Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil 
dan Menengah No. 129/Kep/M/KUKM/XI/2002 tentang 
pedoman klasifikasi koperasi 

 
 
HASIL PENELITIAN 

Analisis Kinerja Keuangan 

1. Rasio Likuiditas 

Rasio likuiditas koperasi merupakan rasio yang mengukur kemampuan 
koperasi untuk melunasi kewajiban finansial jangka pendeknya. 
Pengukurannya menggunakan Cash Ratio, selanjutnya perhitungan Cash 
Ratio Periode Tahun 2007-2011 adalah sebagai berikut: 

a. CR Tahun 2007 

Cash Ratio = 100%x
Lancar Hutang
bank  Kas

 

 = %100
  0,00964.168.57 Rp

 0,20255.070.72  ,8016.071.401 Rp x
 

 = 28,12%   

b. CR Tahun 2008 

Cash Ratio = %100
288,001.599.634. Rp

53,630.878.5743.462.632.6Rp x
 

 = 4,03% 

c. CR Tahun 2009 

Cash Ratio = %100
725,005.451.702. Rp

05,350.183.969.100,215.507.53 Rp x
 

 = 37,10% 
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d. CR Tahun 2010 

Cash Ratio = %100
476,008.112.254. Rp

7631.609.353.94.923.000 Rp x
 

 = 21% 

e. CR Tahun 2011 

Cash Ratio = %100
.213,1610.827.624 Rp

728.936.615.10,00145.545.70 Rp x
 

 = 16,26% 

Rekapitulasi Nilai Cash Ratio 
Pada KJKS Bina Insan Mandiri 

Tahun Periode 2007-2011 
Tahun CR Kriteria Penilaian 
2007 28,12% < 10% dan >20% Ilikuid  
2008 4,03% < 10% dan > 20% Ilikuid  
2009    37,10%    < 10% dan > 20% Ilikuid  
2010       21%    < 10% dan > 20% Ilikuid  
2011 16,26% 15% - 20%   Likuid  

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2012 
 

2. Rasio Aktivitas 
Rasio aktivitas kemampuan mengukur seberapa besar penjualan yang bisa 
diciptakan dari setiap rupiah aktiva yang dimiliki atau seberapa besar efisiensi 
perusahaan dalam investasi pada berbagai aktiva. Rasio yang digunakan 
adalah Total Asset Turn Over. Selanjutnya perhitungan Total Asset Turn Over 
(TAT) KJKS Bina Insan Mandiri Periode Tahun 2007-2011 sebagai berikut: 

a) TAT Tahun 2007 

TAT  = 
AktivaJumlah 

Penjualan  x100% 

 Rp 184.044.221,00 
 = ___________________________________________ x100% 

   Rp 1.047.114.048,00  
 = 17,57% 

b) TAT Tahun 2008 
 Rp 414.327.581,32  

TAT = ___________________________________________ x100% 
    Rp 2.004.563.836,00  
 = 20,66% 

c) TAT Tahun 2009 
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 Rp 928.735.606,80 
TAT = ____________________________________________ x100% 

    Rp 6.344.295.421,00 
 = 14,63% 

d) TAT Tahun 2010 
 Rp 2.100.025.000 

TAT = _________________________________________________ x100% 
      Rp 10.957.040.063.00  
 = 19,16% 

e) TAT Tahun 2011 
 Rp 3.963.926.000 

TAT = _________________________________________________ x100% 
       Rp 18.027.173.157,64 

          = 21,98% 
 

Rekapitulasi Nilai Total Asset Turn Over(TAT) 
Pada KJKS Bina Insan Mandiri 

Tahun Periode 2007-2011 
 

Tahun TAT Kriteria Penilaian 
2007 17,57% 0 – 25%        Tidak Baik 
2008 20,66%         0 – 25% Tidak Baik 
2009 14,63% 0 – 25% Tidak Baik 
2010 19,16% 0 – 25% Tidak Baik 
2011 21,98% 0 – 25% Tidak Baik 

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2012 
 

3. Rasio Profitabilitas 
Rasio profitabilitas merupakan rasio penghasil laba atau keuntungan.  

Pengukuran rasio profitabilitas koperasi menggunakan rasio Rate of Return on 
Total Asset (ROA). Selanjutnya perhitungan Rate of Return on Total Asset 
(ROA) KJKS Bina Insan Mandiri Periode Tahun 2007-2011 sebagai berikut: 

a. ROA Tahun 2007 

ROA = 
AktivaJumlah

PajakSesudahNettoKeuntungan x 100% 

 
     Rp 24.205.478,00  

 = ________________________ x100% 
          Rp 1.047.114.048,00  
 = 2,31% 
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b. ROA Tahun 2008 
    Rp 31.951.145,00  

ROA = __________________________ x100% 
         Rp 2.004.563.836,00  
 
 = 1,59% 

c. ROA Tahun 2009 
   Rp 85,604,996.83  

ROA = _________________________ x100% 
        Rp 6.344.295.421,00  
  
 = 1,35% 

d. ROA Tahun 2010 
     Rp 134,755,000.00  

ROA = __________________________ x100% 
          Rp 10.957.040.063,00  
  
 = 1,23% 
 

e. ROA Tahun 2011 
    Rp 187.328.928,60  

ROA = __________________________ x100% 
         Rp 18.027.173.157,64  
  
 = 1,04% 
 

Rekapitulasi Nilai Rate of Return on Total Asset (ROA) 
Pada KJKS Bina Insan Mandiri 

Tahun Periode 2007-2011 
 

Tahun ROA Kriteria Penilaian 
2007 2,31%  0% - 5% Kurang Efisien 
2008 1,59% 0% - 5% Kurang Efisien 
2009 1,35% 0% - 5% Kurang Efisien 
2010 1,23%  0% - 5% Kurang Efisien 
2011 1,04% 0% - 5% Kurang Efisien 

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2012 
 

4. Rasio Leverage 
Rasio leverage mengukur kemampuan yang dimiliki perusahaan untuk 

membayar hutang bila suatu saat dilikuidasi. Pengukuran rasio Leverage 
koperasi menggunakan Rasio Total Debt to Total Asset (TDR). Total Debt to 
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Total Asset (TDR). Selanjutnya perhitungan Total Debt to Total Asset (TDR) 
KJKS Bina Insan Mandiri Periode Tahun 2007-2011 

a. TDR Tahun 2007 

TDR  = 
AktivaJumlah 

Panjang Jangka Hutang Lancar  Hutang   x100% 

     Rp 675.809.340,00 + 288.359.230,00  
 = ___________________________________________ x100% 

 Rp 1.047.114.048,00  
 
 = 92,08% 

b. TDR Tahun 2008 
        Rp 1.599.634.288,00 + 211.919.390,00  

TDR = ____________________________________________ x100% 
 Rp 2.004.563.836,00  
 
 = 90,37% 

c. TDR Tahun 2009 
        Rp 5.451.702.725,00 + 586.173.270,00 

TDR = ____________________________________________ x100% 
 Rp 6.344.295.421,00 
 
 = 95,17% 

d. TDR Tahun 2010 
     Rp 8.112.254.476,00 + 2.223.187.824,00 

TDR = _________________________________________________ x100% 
 Rp 10.957.040.063.00  
  
 = 94,33% 

e. TDR Tahun 2011 
      Rp 10.827.624.213,16 + 5.973.998.158,00 

TDR = _________________________________________________ x100% 
 Rp 18.027.173.157,64  
 
 = 93,20% 
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Rekapitulasi Nilai Total Debt to Total Asset (TDR) 
Pada KJKS Bina Insan Mandiri 

Tahun Periode 2007-2011 
Tahun TDR Kriteria  Penilaian  
2007 92,07% >15% Baik 
2008 90,37% >15% Baik 
2009 95,17% >15% Baik 
2010 94,32% >15% Baik 
2011 93,20% >15% Baik 

 
 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data pada Bab IV tersebut di atas maka 
alasan terjadinya kredit bermasalah dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Hasil analisis laporan keuangan pada KJKS Bina Insan Mandiri Gondangrejo 
Periode tahun 2007-2011 adalah: 
a. Kemampuan KJKS untuk melunasi kewajiban finansial jangka pendeknya 

termasuk illikuid, disebabkan semakin bertambahnya nilai hutang lancar 
meliputi simpanan dan kewajiban tidak diimbangi dengan bertambahnya 
nilai kas dan tabungan bank koperasi. 

b. Kemampuan KJKS dalam penjualan yang bisa diciptakan dari setiap 
rupiah aktiva yang dimiliki atau seberapa besar efisiensi perusahaan dalam 
investasi pada berbagai aktiva termasuk tidak baik, disebabkan karena 
keseluruhan jumlah aktiva lebih besar daripada penjualan. 

c. Kemampuan KJKS menghasilkan keuntungan dilihat dari rasio ROA 
adalah kemampuan menghasilkan keuntungan dilihat dari rasio ROA 
termasuk kurang efisien, disebabkan karena keseluruhan aktiva besar 
namun keuntungan setelah pajaknya masih kecil. 

d. Kemampuan KJKS untuk membayar hutang bila suatu saat dilikuidasi 
melalui aktiva termasuk baik, disebabkan karena keseluruhan aktiva lebih 
besar daripada hutang lancar dan hutang jangka panjang. 

2. Faktor-faktor penyebab kredit macet di KJKS Bina Insan Mandiri 
Gondangrejo antara lain: 
a. Watak buruk nasabah yang buruk menyebabkan kredit macet seperti 

penyalahgunaan dana dan rendahnya moralitas nasabah. 
b. Masalah ekonomi seperti kegagalan usaha dan salah urus usaha. 
c. Masalah keluarga seperti perceraian, kematian dan sakit yang 

berkepanjangan. 
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SARAN 
 

1. Untuk mengurangi terjadinya kredit bermasalah (macet) yang terjadi pada KJKS 
Bina Insan Mandiri, sebaiknya dalam penyaluran kredit dilakukan analisis lebih 
teliti lagi dan juga dalam pengawasannya harus diperketat lagi agar tidak terjadi 
penyalahgunaan dana yang dipinjam debitur tersebut. 

2. Dalam proses pembukuan KJKS, diharapkan lebih rinci dan detail sehingga tidak 
terjadi kesalahan dalam penafsiran laporan keuangan dan agar kredit bermasalah 
bisa terdeteksi lebih awal. 

3. Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya meminta laporan piutang agar mengetahui 
ada atau tidaknya kredit bermasalah dan menambah sampel atau kuesioner untuk 
bisa mengetahui penyebab dan mengatasi kredit bermasalah. 
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