
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 Sekarang ini keberadaan lembaga keuangan sudah banyak tersebar 

dimasyarakat dan semuanya mampu menjaring konsumen. Kegiatan utama 

lembaga keuangan adalah menyalurkan dan menghimpun dana. Lembaga keuangan 

dapat dibedakan menjadi dua bentuk yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga 

keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank memiliki dua jenis yaitu bank 

umum dan bank perkreditan rakyat, berbeda sekali dengan lembaga keuangan 

bukan bank yang memiliki banyak jenis atau macamnya diantaranya asuransi, sewa 

guna usaha, pembiayaan konsumen, anjak piutang, pegadaian, modal pentura,  

pasar modal, dana pensiun, dan koperasi. 

 Koperasi merupakan salah satu lembaga keuangan yaitu lembaga keuangan 

bukan bank. Koperasi dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2012 tentang 

perkoperasian yaitu badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau 

badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai 

modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama 

dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. 

 Lembaga keuangan yang kegiatan usahanya menghimpun dan menyalurkan 

dana seperti koperasi pasti akan menemukan sebuah masalah atau mengandung 

risiko pada kegiatan oprasionalnya seperti kredit bermasalah/piutang tak tertagih 

yang dapat menyebabkan menurunnya keuntungan yang didapatkan oleh koperasi. 
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 Tony Pramana (2011:122) Untuk mendorong pertumbuhan atau omset yang 

tinggi serta menghadapi persaingan yang ketat, banyak perusahaan yang terlalu 

mudah memberikan pinjaman atau penjualan kredit yang kurang selektif. Kondisi 

seperti ini sangat berisiko bagi keuangan perusahaan. Pemberian pinjaman atau 

penjualan kredit yang kurang hati-hati dapat menimbulkan kredit bermasalah yang 

tinggi.  

 Carl S. Warren et al., (2015:853) menyatakan bahwa dengan mendapatkan 

pelunasan piutang usaha secepat mungkin, hal tersebut akan meningkatkan 

likuiditas perusahaan. Selain itu, kas yang didapatkan dari piutang dapat digunakan 

untuk mengembangkan atau memperluas kegiatan operasional perusahaan. 

Penagihan yang cepat juga akan mengurangi risiko kerugian akibat kredit 

bermasalah.  

 Maksud dari pernyataan di atas yaitu, koperasi harus selalu hati-hati dalam 

menyalurkan dananya supaya tidak menimbulkan piutang bermasalah atau kredit 

bermasalah. Dengan adanya pelunasan piutang yang cepat atau perputaran piutang 

yang lancar tentu akan meningkatkan keuntungan koperasi. Dengan keuntungan 

tersebut koperasi bisa menggunakannya untuk mengembangkan atau memperluas 

kegiatan operasional, membayar hutang-hutangnya baik itu hutang jangka pendek 

ataupun hutang jangka panjang. Dan dengan adanya keuntungan tersebut tentu akan 

menurunkan risiko ketidakmampuan koperasi untuk membayar hutang jangka 

pendeknya.  

 Ketidakmampuan koperasi dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya 

dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Kasmir (2013:128) faktor pertama, 
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perusahaan dapat saja tidak mampu membayar hutang jangka pendeknya, karena 

memang perusahaan tersebut tidak memiliki dana sama sekali. Atau yang kedua, 

bisa juga bahwa sesungguhnya perusahaan tidak mengalami kesulitan finansial, 

hanya saja pada saat terdapat hutang yang jatuh tempo, perusahaan masih perlu 

menunggu untuk mencairkan beberapa aset lancar lainnya menjadi kas, seperti 

melakukan penagihan piutang usaha, atau bahkan menjual beberapa sekuritas 

jangka pendeknya.  

 Peristiwa tersebut sesungguhnya bisa diatasi jika saja manajemen perusahaan 

senantiasa melakukan analisis rasio keuangan secara berkala sehingga dapat 

dimonitor dan dievaluasi perkembangan kondisi keuangan perusahaan dari waktu 

ke waktu. Analisis keuangan yang berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam 

melunasi kewajiban jangka pendeknya dapat dilakukan dengan rasio likuiditas. 

 Rasio likuiditas merupakan rasio yang menunjukan kemampuan koperasi 

dalam memenuhi kewajiban atau membayar kewajiban jangka pendeknya. Untuk 

dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang akan segera jatuh tempo, tentu 

koperasi harus memiliki ketersediaan kas yang baik. Seperti yang bisa didapatkan 

dari keuntungan yang diperoleh dari kegiatan operasional, dan pelunasan piutang. 

Namun pada kegiatan operasionalnya koperasi tentu akan menemukan sebuah 

risiko seperti risiko kredit atau kredit bermasalah. 

 Risiko Kredit menurut Frianto Pandia (2012:204) “merupakan risiko 

kerugian sehubungan dengan pihak peminjam yang tidak mempunyai dana atau 

tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang 

dipinjamkannya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya. Dengan kata 
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lain risiko kredit timbul karena adanya ketidakpastian tentang pembayaran kembali 

pinjaman oleh debitur”. Risiko kredit tentu akan sangat merugikan koperasi, karena 

dengan adanya risiko kredit atau kredit bermasalah bisa mempengaruhi keuntungan 

yang didapatkan oleh koperasi. Oleh karena itu koperasi harus bisa meminimalisir 

risiko kredit yang timbul pada kegiatan operasionalnya.  

 Mendapatkan keuntungan yang maksimal merupakan salah satu tujuan utama 

dari sebuah perusahaan atau lembaga keuangan termasuk koperasi. Oleh karena itu 

manajemen koperasi harus selalu memonitor keuntungan yang didapatkan. Supaya 

diketahui apakah keuntungan tersebut sudah mencapai target atau belum. 

Kemampuan koperasi untuk mendapatkan keuntungannya dapat di analisis 

menggunakan analisis rasio profitabilitas. Kasmir (2013:196) “Rasio profitabilitas 

merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari 

keuntungan”. 

 Koperasi Nurul Iman merupakan suatu lembaga keuangan bukan bank yaitu 

koperasi, yang berada di Jl. Goalpara Cidadap Rt. 005/002 Desa Limbangan Kec. 

Sukaraja Kab. Sukabumi. Koperasi ini merupakan koperasi serbaguna yang seluruh 

pengurusnya adalah wanita dan 90% anggota koperasi tersebut adalah wanita. 

Kredit yang disalurkan oleh Koperasi Nurul Iman yaitu kredit yang bersumber dari 

modal para anggotanya. Berikut adalah kondisi Likuiditas, Risiko Kredit, dan 

Profitabilitas Koperasi Nurul Iman Sukaraja Kabupaten Sukabumi: 
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Tabel 1.1 

Risiko Kredit, Profitabilitas, Likuiditas Koperasi Nurul Iman Sukaraja 

Kabupaten Sukabumi 

Tahun Risiko Kredit Profitabilitas Likuiditas 

2014 5% 53% 75% 

2015 5% 54% 74% 

2016 8% 55% 70% 

2017 7% 44% 70% 

2018 7% 48% 40% 

Sumber: Diolah (2019) 

 

 
Sumber: Diolah (2019) 

Gambar 1.1 

Ratio Likuiditas 

Koperasi Nurul Iman 

. 

 Berdasarkan pada gambar 1.1, dapat dilihat bahwa kondisi cash ratio 

mengalami penurunan pada lima tahun terakhir tanpa ada kenaikan sekalipun. pada 

tahun 2014 sebesar 75% dan pada 2018 yaitu sebesar 40%. Hal ini disebabkan 

karena kondisi kas pada Koperasi Nurul Iman yang menurun, karena digunakan 

untuk setiap kegiatan operasional koperasi seperti penyaluran pinjaman. 
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Sumber: Diolah (2019) 

Gambar 1.2 

Risiko Kredit 

Koperasi Nurul Iman 

 Berdasarkan data gambar 1.2, dapat dilihat bahwa selama 5 tahun terakhir 

kondisi kredit bermasalah atau NPL mengalami penaikan dan penurunan. Pada 

tahun 2014 kondisi NPL Koperasi nurul iman sebesar 5%, tahun 2016 sebesar 8%, 

dan tahun 2018 sebesar 7%. Hal ini disebabkan karena banyaknya anggota koperasi 

yang melakukan pinjaman bukan hanya kepada Koperasi Nurul Iman saja. 

Sehingga dengan kondisi keuangan yang tidak menentu akan sangat rentan untuk 

mengalami masalah keuangan dan tidak sanggup membayar hutang-hutangnya. 

 
Sumber: Diolah (2019) 

Gambar 1.3 

Profitabilitas  

Koperasi Nurul Iman 
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Berdasarkan gambar 1.3, dapat dilihat juga bahwa Profitabilitas yang 

dihitung menggunakan rumus Gross Profit Margin pada Koperasi Nurul Iman 

mengalami kenaikan dan penurunan. Profitabilitas tertinggi terjadi pada tahun 2015 

yaitu sebesar 55% dan profitabilitas terkecil yaitu tahun 2017 sebesar 44%. 

Tabel 1.1 

Peneitian Terdahulu 

No Judul Peneliti Hasil penelitian Perbedaan 

1 Pengaruh Kredit 

Bermasalah dan 

Perputaran Kas 

terhadap 

Likuiditas 

Eries Erviana, 

Noor Shodik 

Askandar, dan 

Mohammad 

Amin 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa kredit 

bermasalah dan 

perputaran kas 

secara simultan 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

likuiditas, kredit 

bermasalah tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

likuiditas, dan 

perputaran kas 

tidak 

 Tidak ada 

variabel 

profitabilitas 

 Tempat 

penelitian 
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berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

likuiditas. 

2 Pengaruh Risiko 

Kredit terhadap 

Likuiditas melalui 

Perputaran 

Piutang pada 

Koperasi Harapan 

Jaya 

Deden Edwar 

Yokeu 

Bernardin dan 

Meta Silfia 

Chaniago 

Hasil penelitian 

ini menunjukkan 

bahwa pengaruh 

risiko kredit dan 

perputaran 

piutang 

berpengaruh 

tidak signifikan 

dipengaruhi oleh 

faktor lain, dan 

secara parsial 

menunjukkan 

bahwa risiko 

kredit 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

likuiditas, 

sedangkan 

 Tidak ada 

variabel 

profitabilitas 

 Tempat 

penelitian 

 Teknik 

analilis data 
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perputaran 

piutang 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

likuiditas. Selain 

itu secara 

simultan, risiko 

kredit 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

perputaran 

piutang dan 

likuiditas. 

3 Pengaruh 

Profitabilitas 

Terhadap 

Likuiditas Pada 

Pt Unilever 

Indonesia Tbk 

Yang Terdaftar Di 

Bursa Efek 

Yulia Ari 

Susanti 

Hasil penelitian 

ini menunjukkan 

korelasi 

productmoment 

–person, dengan 

memiliki 

signifikan 

sebesar 0,961 

 Tidak ada 

variabel 

risiko kredit 

 Tempat 

penelitian 

 Skala 

pengukuran 
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Indonesia Periode 

2011 – 2015 

lebih besar dari 

0,01 dengan 

demikian 

profitabilitas 

mempunyai 

hubungan yang 

signifikan sangat 

kuat 

terhadap 

likuiditas. Hasil 

uji koefisien 

determinasi 

sebesar 0,924 

yang artinya 

92,4% dapat 

dipengaruhi 

profitabilitas 

sedangkan 

sisanya 7,6% 

dipengaruhi oleh 

variabel-variabel 

yang tidak 

 Teknik 

analisis data 
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dibahas dalam 

penelitian ini. 

Sumber: Diolah (2019)  

 Dari 3 penelitian terdahulu di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada 

lembaga keuangan bank, risiko kredit tidak berpengaruh signifikan terhadap 

likuiditas. Tetapi pada lembaga keuangan bukan bank seperti koperasi, risiko kredit 

berpengaruh signifikan terhadap likuiditas. Pada perusahaan profitabilitas 

mempunyai hubungan yang signifikan sangat kuat terhadap likuiditas.

 Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan 

menguraikannya dalam satu skripsi yang berjudul “Pengaruh Risiko Kredit dan 

Profitabilitas terhadap Likuiditas Koperasi”. 
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1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah 

1.2.1 Indentifikasi Masalah 

 Dalam penelitian ini masalah-masalah yang teridentifikasi antara lain sebagai 

berikut: 

1. Likuiditas koperasi yang dihitung menggunakan rumus cash ratio kondisinya 

menurun pada lima tahun terakhir. 

2. Likuiditas koperasi yang dihitung menggunakan rumus cash ratio tidak pernah 

mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. 

3. Adanya kredit bermasalah pada setiap tahunnya. 

4. Penyaluran kredit yang tidak hati-hati dapat meningkatkan kredit bermasalah. 

5. Profitabilitas Koperasi yang naik turun atau fluktuatif. 

 

1.2.2 Rumusan Masalah 

 Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh risiko kredit terhadap likuiditas koperasi? 

2. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap likuiditas koperasi? 

3. Bagaimana pengaruh risiko kredit dan profitabilitas terhadap likuiditas koperasi? 

 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan masalah yang telah teridentifikasi di atas, maka penelitian ini 

dilakukan dengan tujuan: 

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh risiko kredit terhadap likuiditas 

koperasi. 
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2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap likuiditas 

koperasi. 

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh risiko kredit dan profitabilitas terhadap 

likuiditas koperasi. 

 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis 

maupun secara praktis, antara lain adalah sebagai berikut: 

 

1.3.2.1 Secara Teoritis 

 Kegunaan penelitian secara teoritis sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 

 Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan, 

pengalaman, dan wawasan mengenai pengaruh risiko kredit dan profitabilitas 

terhadap likuiditas koperasi. Serta dapat dijadikan perbandingan antara teori yang 

didapat selama perkuliahan dengan praktek yang terjadi dilapangan. 

2. Bagi Peneliti Lain 

 Diharapkan Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi, 

bahan perbandingan dan dapat menambah wawasan ilmiah 

3. Bagi Pembaca 

 Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan 

mengenai pengaruh risiko kredit dan profitabilitas terhadap likuiditas koperasi. 

 

1.3.2.2 Secara Praktis 

 Kegunaan penelitian secara praktis sebagai berikut: 
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1. Bagi Koperasi Nurul Iman 

 Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang sangat 

berguna bagi koperasi dalam pengambilan keputusan untuk penyaluran kredit 

kepada para anggotanya atau masyarakat umum. 

2. Bagi Masyarakat atau Anggota Koperasi 

 Diharapkan penelitian ini bisa menjadi bahan evaluasi untuk pengambilan 

keputusan terkait penyimpanan dana atau pinjaman dana pada koperasi. 

 


