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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 Kemiskinan pada dasarnya merupakan salah satu bentuk problema yang 

muncul dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya masyarakat yang sedang 

berkembang. Masalah kemiskinan ini dikatakan sebuah problema karena masalah 

kemiskinan menuntut adanya suatu pemecahan masalah secara berencana, 

terinteraksi dan menyeluruh. Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan ini 

sangat diperlukan suatu proses pemberdayaan, dimana pemberdayaan masyarakat 

sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung sebagai persyaratannya. 

Diantaranya adalah faktor pendidikan, kesehatan, penguasaan akses sumber- 

sumber kemajuan ekonomi dan faktor sosial budaya. Keterpaduan dari berbagai 

faktor tersebut secara serasi akan membentuk suatu kekuatan yang memungkinkan 

suatu masyarakat yang dapat bertahan (survive) dan mengembangkan diri secara 

mandiri apapun untuk mencapai tujuan hidupnya. 

 Dalam rangka peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, pemerintah 

daerah memberikan bantuan sejumlah dana kepada masyarakat desa/kelurahan  

guna merangsang masyarakat  untuk  ikut  serta aktif dalam melaksanakan 

pembangunan. Pemanfaatan dana usaha desa atau kelurahan harus memperhatikan 

potensi sumber daya alam desa/kelurahan serta disesuaikan dengan kebutuhan 

masyarakat setempat. 

 Sasaran yang akan dicapai dari kegiatan ini adalah meningkatkan kegiatan 

pembangunan ekonomi masyarakat yang dikemas dalam program pemberdayaan   

desa.   Program pemberdayaan desa adalah satu bentuk program penanggulangan 

kemiskinan sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah rendahnya 

kesejahteraan rakyat yang merupakan kewajiban pemerintah sesuai agenda utama 

pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam program pembangunan 

nasional (Propenas). (Kasmir, 2011) 
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 Untuk menjangkau lapisan masyarakat sampai paling bawah, maka badan 

pemberdayaan masyararakat dan pembangunan desa nampaknya merupakan 

pilihan yang cukup tepat dengan membentuk lembaga keuangan mikro. Melalui 

UED SP ini, masyarakat sangat terbantu dan memberi peluang tentunya 

bermanfaat untuk masyarakat karena dapat mengembangkan atau membuka 

usaha yang baru lagi. 

 UED-SP adalah singkatan dari Usaha Ekonomi Desa – Simpan Pinjam, 

yaitu lembaga pedesaan yang bergerak di bidang keuangan untuk menunjang 

usaha ekonomi produktif di desa yang bersangkutan. UED-SP berfungsi sebagai 

lembaga keuangan desa untuk menyalurkan dana melalui mekanisme penyaluran 

kredit dan penarikan dana dari penyaluran kredit tersebut. Kredit macet 

merupakan suatu keadaan dimana debitur baik perorangan atau perusahaan tidak 

mampu membayar kredit tepat pada waktunya. Di dunia kartu kredit, kredit 

macet merupakan kredit bermasalah dimana pengguna kartu kredit tidak mampu 

membayar minimum pembayaran yang telah jatuh tempo lebih dari 3 (tiga)  

bulan. Akibat dari kredit macet ini sangat banyak, seperti akan merugikan pihak 

UED SP atau bank karena para debitur telat membayar hutangnya sehingga pihak 

bank atau UED SP kekurangan modal. 

 Selanjutnya di UED-SP Ketam Putih Jaya ini belakangan sering terjadi 

kredit macet, setelah penulis melakukan wawancara kepada pihak UED-SP, 

ternyata banyak masyarakat yang penghasilannya menurun dikarenakan kondisi 

ekonomi Negara Indonesia pada saat ini yang berdampak pada masyarakat  

dengan secara sengaja tidak membayar karena lebih memilih untuk mencukupi 

kebutuhan hidupnya sehari-hari. Berdasarkan data yang diperoleh dari UED-SP 

Ketam Putih Jaya, jumlah nasabah/peminjam yang mengalami kredit macet untuk 

3 (tiga) tahun terakhir mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari Tabel 

1.1: 
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Tabel 1.1 Data Debitur di UED SP Ketam Putih Jaya 

No 

 

 

Tahun 

 

Jumlah 

Peminjam 

 ( Org ) 

Jumlah 

Pinjaman  

( Rp ) 

Jumlah 

Pengembalian 

 ( Rp ) 

Jumlah Peminjam 

Kredit Macet  

( Org ) 

1 2017 64    430.980.000    430.980.000 - 

2 2018 98    577.306.227    577.306.227 23 

3 2019 98    662.142.000    494.416.911 28 

Jumlah 260 1.755.264.000 1.502.703.138 51 

Sumber : Kantor UED-SP Ketam Putih Jaya Tahun 2017 s/d 2019 

 Berdasarkan Tabel 1.1, bahwa UED-SP Ketam Putih Jaya perlu 

melakukan evaluasi, dimulai dengan mencari faktor-faktor yang mempengaruhi 

terjadinya peningkatan kredit macet. Dari fenomena di atas, penulis tertarik untuk 

mengambil judul “Faktor – faktor yang Mempengaruhi Kredit Bermasalah pada 

Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED SP) di Desa Ketam Putih Jaya.“ 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok 

permasalahan adalah : Apa faktor-faktor yang mempengaruhi kredit macet pada 

Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED SP) di Desa Ketam Putih Jaya ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin di capai 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi kredit macet 

pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) di Desa Ketam 

Putih Jaya. 

2. Untuk mengetahui faktor yang paling dominan yang mempengaruhi 

kredit macet di Desa Ketam Putih Jaya 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian terdiri dari : 
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1. Bagi Penulis 

Dengan adanya penelitian ini, maka penulis dapat mengembangkan 

konsep yang telah didapat, menambah wawasan dan pengetahuan serta 

memperkaya teori pada faktor yang mempengaruhi kredit macet pada 

UED SP. 

2. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi 

masyarakat agar lebih produktif dalam meminjam kredit dan 

mengembalikannya kredit tepat waktu. 

3.   Bagi Pihak UED SP 

Penelitian ini dapat dijadikan evaluasi bagi pihak UED SP untuk bisa 

lebih teliti dalam menangangi kredit macet di masyarakat, agar bisa 

mengurangi kredit macet di masyarakat. 

 

1.5 Sistematika Penulisan Laporan 

Sistematika penulisan pada laporan penelitian tugas akhir ini dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

BAB 1: PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan 

laporan penelitian.  

BAB 2:  TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai penelitian terdahulu yang 

diambil dari jurnal sebelumnya, serta teori-teori yang sesuai dengan 

pokok bahasan pada penelitian ini. 

BAB 3:  METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai berbagai metodologi 

penelitian yang terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, 

jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengambilan sampel, 

teknik pengambilan data, pengukuran skala, teknik pengolahan data, jenis 

penelitian, definisi konsep, dan definisi operasional. 
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BAB 4:  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Pada bab ini penulis menjelaskan sejarah singkat UED SP Ketam Putih 

Jaya. 

BAB 5:  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini penulis menjelaskan hasil dan pembahasan setelah penulis 

melakukan penelitian berdasarkan data yang diperoleh melalui kuesioner. 

BAB 6: PENUTUP 

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan yang 

diperoleh dari pembahasan serta saran yang akan disampaikan oleh 

penulis.  

 

 

 

 


	BAB 1
PENDAHULUAN 
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Rumusan Masalah
	1.3 Tujuan Penelitian
	1.4 Manfaat Penelitian
	1.5 Sistematika Penulisan Laporan


