
1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia terdapat tiga pelaku perekononomian nasional yaitu swasta,

pemerintah, dan koperasi. Koperasi merupakan bagian integral dunia usaha

nasional, mempunyai kedudukan, potensi, dan peranan yang sangat penting dan

strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi pada khususnya.

Koperasi memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pembentukan produk

nasional, peningkatan ekspor, perluasan lapangan kerja dan usaha, serta

peningkatan dan pemerataan pendapatan.

Undang-Undang yang mengatur tentang koperasi di Indonesia adalah

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan

bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau

badan hokum koperasi dengan melandaskan prinsip-prinsip koperasi sekaligus

sebagai gerakan ekenomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan. Perbedaan

koperasi dengan badan usaha lainnya adalah koperasi merupakan gerakan eknomi

rakyat yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya

dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian

nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur

berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 194.

Seperti kita ketahui, krisis ekonomi yang terjadi saat ini menuntut ekonomi

koperasi tetap bertahan dan berkompetisi. Salah satu lembaga keuangan yang

sedang menghadapi permasalahan saat ini adalah Koperasi BPR Bara. Keberadaan

Koperasi BPR Bara tersebut terancam dengan hadirnya koperasi lain yang terus

melakukan ekspansi nasabah. Hal ini tentu saja berimbas pada profit yang

diperoleh Koperasi BPR Bara. Salah satu cara agar dapat bertahan atau

berkompetisi yaitu dengan meningkatkan profitabilitas, karena salah satu kategori

koperasi yang sehat yaitu koperasi yang mampu mempunyai profitabilitas yang

memadai. Profitabilitas merupakan indikator yang paling penting untuk mengukur

kinerja suatu perusahaan.
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Untuk menilai kinerja keuangan disebuah perusahaan diperlukan analisis

laporan keuangan. “Analisis laporan keuangan perusahaan pada dasarnya

merupakan perhitungan rasio-rasio untuk menilai keadaan keuangan

perusahaan di masa lalu, saat ini, dan kemungkinannya di masa depan”
(Lukman, 1985:37). Untuk menilai kinerja keuangan di sebuah perusahaan

dibutuhkan kinerja profitabilitas, solvabilitas, likuiditas, dan aktivitas. Koperasi

BPR Bara memiliki jumlah penjualan yang tinggi seharusnya mampu

mengoptimalkan kinerja keuangannya sehingga mampu mencapai laba yang

optimal pula.

Koperasi akan selalu berusaha untuk memperbesar laba yang

diperolehnya, tetapi yang lebih penting adalah usaha untuk meningkatkan laba

atau profitabilitas. Hal ini dikarenakan bahwa dengan laba yang besar bukanlah

menjadi suatu indicator yang mutlak bahwa perusahaan telah beroperasi secara

efektif dan efisien. Tingkat efisien dapat diukur dengan membandingkan antara

laba yang diperoleh dengan asset untuk menghasilkan laba tersebut. Kemampuan

perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu dan dinyatakan

dalam persentase (%) disebut profitabilitas.

Pada Koperasi BPR Bara, salah satu resiko yang dihadapi dalam

pengelolaan piutang adalah karena adanya masalah kredit macet atau kredit

bermasalah. Kredit bermasalah merupakan resiko yang terkandung dalam setiap

pemberian kredit, dengan demikian koperasi tidak mungkin terhindar dari kredit

bermasalah. Menurut Suad (2006:106), risiko kredit merupakan suatu

kerugian yang berhubungan dengan peluang gagal memenuhi kewajibannya

pada saat jatuh tempo. Dengan kata lain risiko kredit adalah risiko karena

peminjam tidak membayar hutangnya. Dalam memberikan kredit, koperasi harus

memperhatikan asas-asas pemberian kredit. Pihak koperasi harus melakukan

penelitian terlebih dahulu pada calon debitur, seperti mengetahui watak

(character), kemampuan (capacity), modal (capital), anggunan (collateral) dan

kondisi ekonomi debitur (condition of economy). Hal ini bertujuan untuk

menghindari kemungkinan-kemungkinan yang tidak diharapkan.
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Penyebab terjadinya kredit bermasalah pada Koperasi BPR Bara yaitu

karena adanya nasabah yang menunggak pembayaran kredit, penunggakan

tersebut akan berakibat terhadap aspek keuangan koperasi, padahal koperasi selalu

memberikan keringanan seperti memperpanjang jangka waktu kredit. Koperasi

BPR Bara kurang selektif dalam memberikan kredit seperti adanya peminjam

yang mengatas namakan orang lain selain peminjam. Selain itu, adanya jaminan

yang tidak dapat dicairkan seperti kios pasar yang ternyata dikerjasamakan

dengan pihak lain sehingga nilainya tidak jelas. Dengan adanya kredit bermasalah

maka akan menimbulkan piutang.

Kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) mencerminkan resiko

kredit, semakin kecil kredit bermasalah maka semakin kecil pula resiko kredit

yang ditanggung pihak-pihak koperasi. Dengan demikian apabila kondisi kredit

bermasalah suatu koperasi tinggi maka akan berpotensi terhadap kerugian

koperasi. Semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit yang

menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar, dan oleh karena itu

koperasi harus menanggung kerugian dalam kegiatan operasionalnya sehingga

berpengaruh terhadap penurunan profit koperasi.

Perusahaan yang mengalami inflasi biasanya memiliki piutang yang lancar

dan besar, penerimaan piutang secara lancar akan menimbulkan laba yang stabil

di setiap laporan keuangan. Biasanya piutang akan muncul apabila setiap

pelanggan mulai membayar hutangnya kepada perusahaan dan bagi perusahaan

hutang yang dibayar akan dicatat sebagai piutang. Dengan banyak penjualan

secara kredit, maka ada perlu adanya suatu praktek akuntansi piutang.

Apabila perusahaan tidak efektif dalam mengelola piutangnya dan

menyebabkan profitabilitas di perusahaan menurun, maka seharusnya perusahaan

mencari strategi agar piutang dapat dikelola dengan baik sehingga perusahaan

dapat mengoptimalkan profitabilitasnya. Jika masalah profitabilitas ini tidak

ditangani sesegera mungkin maka tidak mustahil akan mengancam keselamatan

perusahaan itu sendiri.

Penelitian mengenai pengelolaan piutang telah banyak dilakukan oleh

peneliti-peneliti terdahulu, seperti penelitian yang dilakukan oleh Taurista Basara
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(2014) memperlihatkan bahwa manajemen piutang berpengaruh terhadap

profitabilitas. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Ulpha Lisni

Azhari (2013) menyatakan bahwa perputaran piutang memberikan pengaruh

terhadap profitabilitas perusahaan.

Berdasarkan gambaran fenomena tersebut penulis tertarik untuk meneliti

mengenai “Tinjauan atas Pengelolaan Piutang pada Koperasi Bank

Perkreditan Rakyat” (Studi kasus terhadap nasabah yang melakukan kredit di

Koperasi BPR Bara Ujungberung Bandung).

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka

untuk membatasi ruang lingkup permasalahan dalam penelitian Laporan Tugas

Akhir ini maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan piutang usaha pada Koperasi BPR Bara Ujungberung

Bandung?

2. Bagamaimana proses pencatatan dan penyusunan piutang yang dilakukan oleh

Koperasi BPR Bara Ujungberung Bandung?

3. Bagaimana penanganan kredit bermasalah pada Koperasi BPR Bara

Ujungberung Bandung?

1.3. Tujuan Laporan Tugas Akhir

Tujuan penulisan tugas akhir di Koperasi BPR Bara Bandung adalah

sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan piutang uasaha pada Koperasi BPR

Bara Ujungberung Bandung.

2. Untuk mengetahui bagamaimana proses pencatatan dan penyusunan piutang

yang dilakukan oleh Koperasi BPR Bara Ujungberung Bandung.

3. Untuk mengetahui bagaimana penanganan kredit bermasalah pada Koperasi

BPR Bara Ujungberung Bandung.
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1.4. Manfaat Laporan Tugas AKhir

Kegunaan penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi

penulis, perusahaan, serta masyarakat secara umum.

1. Bagi Penulis

Untuk memenuhi kewajiban Tugas Akhir perkuliahan dan untuk memperluas

pengetahuan, serta menambah wawasan mengenai pengelolaan piutang usaha.

2. Bagi Perusahaan

Diharapkan hasil tugas akhir ini dapat memberikan sumbangan pemikiran atau

informasi serta masukan positif bagi instansi yang berhubungan pengelolaan

piutang usaha sehingga terjadi pertimbangan dalam melaksanakannya

3. Bagi Pihak Lainnya

Dapat menjadi tambahan referensi dan tambahan informasi mengenai

pengelolaan piutang usaha, serta menambah pengetahuan rekan mahasiswa

lain yang kelak akan membutuhkannya.

1.5. Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

Perusahaan yang diamati penulis untuk menunjang kepentingan tugas

akhir ini adalah Koperasi BPR Bara yang berlokasi di Jalan Cilengkrang II No.

202 Bandung 40615. Dimana waktu peninjauan dilakukan selama kurang lebih

satu bulan dimulai dari tanggal 24 Agustus 2015 sampai selesai.


