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ABSTRACT

FINANCING AGRIBUSINESS DEVELOPMENT STRATEGY ON
SAVINGS AND CREDIT COOPERATIVES ISLAMIC AND

CONVENTIONAL PATTERNS IN CENTRAL LAMPUNG REGENCY
THROUGH ANP (ANALYTIC NETWORK PROCESS) APPROACH

By

DIAN RAHMALIA

Capital constraints and difficulties in obtaining business financing facilities is a
problem faced by farmers in Indonesia. Savings and credit cooperatives islamic and
conventional patterns is a financial institution that can be an alternative source of
funding for farmers. The research objective was to analyze the financial
performance of savings and credit cooperatives islamic and conventional patterns,
identifying the characteristics of agribusiness financing at credit unions islamic
pattern and a conventional pattern, as well as the development strategy of
agribusiness financing on savings and credit cooperatives islamic and conventional
patterns. Research carried out by the case study method. The respondents of this
research were 13 people consist of 10 the board and managers of cooperatives and
3 cooperatives expert. The analysis method used is descriptive analysis method
qualitative and quantitative, SWOT and ANP. Based on this research, savings and
credit cooperatives islamic and conventional patterns performance is pretty good.
Characteristics of agribusiness financing at savings and credit cooperatives islamic
and conventional patterns is different. The different characteristics of agribusiness
financing at savings and credit cooperatives islamic and conventional patterns is cost
of funds and the provision of financing period. The formulation of the
development strategy of financing agribusiness on savings and credit cooperatives
islamic and conventional patterns in Central Lampung regency is : (a) recruiting
HR skilled, (b) provide guidance to the members, (c) link the program to obtain
capital with skim maturity, (d ) promotion through various media, and (e)
coordination with the government in terms of training and access to capital.
Strategy priorities in the development of agribusiness financing at savings and
credit cooperatives islamic and conventional patterns in Central Lampung regency
is improving the quality and quantity of human resources.
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Modal yang terbatas dan sulitnya mendapatkan fasilitas pembiayaan usaha
merupakan permasalahan yang dihadapi petani di Indonesia. Koperasi simpan
pinjam pola syariah dan pola konvensional merupakan lembaga keuangan yang
dapat menjadi alternatif sumber dana bagi petani. Tujuan penelitian ini adalah
menganalisis kinerja keuangan koperasi simpan pinjam pola syariah dan pola
konvensional, mengidentifikasi karakteristik pembiayaan agribisnis pada koperasi
simpan pinjam pola syariah dan pola konvensional, serta merumuskan strategi
pengembangan pembiayaan agribisnis pada koperasi simpan pinjam pola syariah
dan pola konvensional. Penelitian dilakukan dengan metode studi kasus.
Responden dalam penelitian ini berjumlah 13 orang yang terdiri dari 10 orang
pengurus dan pengelola serta 3 orang pakar koperasi. Metode analisis data yang
digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif, SWOT dan
ANP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan koperasi simpan
pinjam pola syariah dan pola konvensional cukup baik. Karakteristik pembiayaan
agribisnis pada koperasi simpan pinjam pola syariah dan pola konvensional
berbeda.  Perbedaan karakteristik pembiayaan agribisnis pada koperasi simpan
pinjam pola syariah dan pola konvensional adalah dalam hal cost of fund dan
periode pemberian pembiayaan. Rumusan strategi pengembangan pembiayaan
agribisnis pada koperasi simpan pinjam pola syariah dan pola konvensional di
Kabupaten Lampung Tengah yaitu : (a) merekrut SDM terampil, (b) memberikan
pembinaan kepada anggota, (c) link program untuk mendapatkan modal dengan
skim jatuh tempo, (d) promosi melalui berbagai media, dan (e) koordinasi dengan
pemerintah dalam hal pelatihan dan akses permodalan. Strategi prioritas dalam
pengembangan pembiayaan agribisnis pada koperasi simpan pinjam pola syariah
dan pola konvensional di Kabupaten Lampung Tengah yaitu meningkatkan
kualitas dan kuantitas SDM.

Kata kunci : Koperasi, Pembiayaan Agribisnis, dan Strategi Pengembangan
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara pertanian, artinya pertanian memegang peranan

penting dari keseluruhan perekonomian nasional. Hal ini dapat ditunjukkan

dari banyaknya penduduk Indonesia yang bekerja pada sektor pertanian,

kehutanan dan perikanan. Tahun 2015 diketahui bahwa 32,88 persen

penduduk Indonesia yang berumur lima belas tahun ke atas bekerja pada

sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (BPS, 2016). Selain itu,

berdasarkan data Produk Domestik Bruto atas dasar harga yang berlaku

menurut lapangan usaha pada tahun 2015 diketahui bahwa sektor pertanian,

kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi tertinggi setelah industri

pengolahan yaitu sebesar 13,52 persen dari total keseluruhan (BPS, 2016).

Sektor pertanian memainkan peran yang sangat strategis dalam pembangunan

ekonomi, diantaranya sebagai penyerap tenaga kerja, kontribusi terhadap

produk domestik bruto, sumber devisa, bahan baku industri, sumber bahan

pangan dan gizi, serta pendorong bergeraknya sektor-sektor ekonomi riil

lainnya (Ashari, 2009). Walaupun perannya sangat strategis, sektor pertanian

masih menghadapi banyak permasalahan, salah satu yang paling penting

adalah keterbatasan permodalan petani dan pelaku usaha pertanian lain.



2

Akibatnya tingkat penggunaan saprodi rendah, inefisien skala usaha karena

umumnya berlahan sempit, dan karena terdesak masalah keuangan posisi

tawar ketika panen lemah. Selain itu produk yang dihasilkan petani relatif

berkualitas rendah, karena umumnya budaya petani di pedesaan dalam

melakukan praktek pertanian masih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan

keluarga (subsisten), dan belum berorientasi pasar (Saragih, 2002).

Perbankan nasional, secara teori memiliki potensi sangat besar sebagai salah

satu sumber pembiayaan sektor pertanian. Namun, fakta menunjukkan bahwa

secara umum ada kecenderungan perbankan nasional kurang antusias untuk

menyalurkan kredit ke sektor pertanian (Ashari, 2009). Sebagai gambaran,

pada Tabel 1 dapat dilihat jumlah kredit yang disalurkan perbankan pada

berbagai sektor ekonomi di Indonesia pada tahun 2011 – 2015.

Tabel 1.  Posisi kredit perbankan menurut sektor ekonomi di Indonesia (miliar
rupiah), 2011 - 2015

Sektor
Ekonomi

Tahun
2011

% Tahun
2012

% Tahun
2013

% Tahun
2014

% Tahun
2015

%

Pertanian 116.210 5,23 150.399 5,49 186.276 5,60 221.903 5,98 265.876 6,51

Perindustrian 343.002 15,42 444.149 16,22 574.386 17,28 655.019 17,67 748.672 18,34

Pertambangan 85.532 3,85 101.669 3,71 124.886 3,76 139.469 3,76 128.378 3,14

Perdagangan 414.509 18,64 554.802 20,26 713.043 21,45 804.035 21,68 892.528 21,86

Jasa-Jasa 182.191 8,19 167.963 6,14 160.480 4,83 139.533 3,77 137.601 3,37

Lainnya 1.082.240 48,67 1.319.072 48,18 1.564.719 47,08 1.747.957 47,14 1.910.095 46,78

Jumlah 2.223.685 100 2.738.054 100 3.323.790 100 3.707.916 100 4.083.150 100

Sumber : BPS, 2016

Selama tahun 2011 – 2015, pangsa kredit perbankan ke sektor pertanian rata-

rata hanya 5,76 persen. Dari sisi perbankan, rendahnya alokasi kredit ke sektor

pertanian disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya (1) perbankan

memandang sektor pertanian sangat berisiko, (2) pihak perbankan ada yang
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trauma dengan pengalaman KUT yang kurang baik, (3) banyak perbankan

yang tidak mempunyai cukup pengalaman menyalurkan kredit di sektor

pertanian, (4) dominasi usaha mikro-kecil memiliki kelemahan dalam

manajemen dan pembukuan (nonbankable), serta (5) adanya risiko sosial dan

status lahan yang kurang kondusif bagi perbankan.

Sementara di sisi lain, pelaku usaha pertanian memiliki image bahwa

meminjam modal di perbankan sangat komplek prosedurnya, sehingga kurang

terdorong untuk mengajukan kredit.  Penyediaan agunan merupakan persoalan

yang paling sulit untuk dipenuhi oleh pelaku usaha pertanian.  Perbedaan

nature usaha, minimnya informasi serta belum optimalnya komunikasi antara

sektor pertanian dengan perbankan juga menjadi kendala yang tidak kalah

penting untuk dicarikan solusinya yang tentu saja harus menguntungkan kedua

pihak (Ashari, 2009).

Menurut Burhanuddin (2003), rendahnya minat perbankan dalam hal

penyaluran kredit ke sektor pertanian dikarenakan sektor pertanian tidak

memberikan benefit yang diharapkan oleh bank, baik dalam hal pengembalian

maupun jaminan kredit. Sifat dari bisnis sektor pertanian yang musiman

membuat pihak perbankan kesulitan dalam menghitung risiko bisnis yang

menjadi pertimbangan utama dalam menyalurkan kreditnya.  Sifat komoditas

pertanian yang secara umum tidak seragam, mudah rusak atau busuk,

voluminous (banyak makan ruang), dan harganya tidak kompetitif dengan

produk luar membuat perbankan ekstra hati-hati dan cenderung menutup diri.
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Selain itu, para pelaku usaha di sektor ini juga merupakan rumah tangga

usahatani di pedesaan yang kondisinya memprihatinkan.

Provinsi Lampung merupakan provinsi dengan jumlah rumah tangga usahatani

terbanyak kelima di Indonesia setelah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat,

dan Sumatera Utara (BPS, 2013). Sebaran jumlah rumah tangga usaha

pertanian per kabupaten di Provinsi Lampung dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2.  Jumlah rumah tangga usaha pertanian menurut Kabupaten/Kota dan
pelaku usaha di Provinsi Lampung, 2013

No Kabupaten Kota Rumah Tangga Usaha Pertanian Perusahaan Pertanian
1 Lampung Barat 93.127 4
2 Tanggamus 102.608 7
3 Lampung Selatan 134.152 21
4 Lampung Timur 192.331 4
5 Lampung Tengah 232.957 20
6 Lampung Utara 95.271 9
7 Way Kanan 85.533 16
8 Tulang Bawang 63.354 7
9 Pesawaran 67.095 17
10 Pringsewu 54.677 1
11 Mesuji 38.669 5
12 Tulangbawang Barat 48.975 1
13 Bandar Lampung 8.485 10
14 Metro 9.221 1

Lampung 1.226.455 123
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2013

Berdasarkan data pada Tabel 2 diketahui bahwa rumah tangga usaha pertanian

di Provinsi Lampung paling banyak berlokasi di Kabupaten Lampung Tengah

yaitu berjumlah 232.957 atau sebesar 18,99 persen dari jumlah total rumah

tangga usaha pertanian di Provinsi Lampung. Rumah tangga usaha pertanian

ini didominasi oleh rumah tangga usaha pertanian di sektor tanaman pangan.

Rumah tangga usaha pertanian pada sektor tanaman pangan justru merupakan

kelompok masyarakat yang banyak dalam posisi miskin atau rentan miskin

(Amir, 2014).  Mereka perlu didorong agar mampu meningkatkan skala
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usahanya menjadi skala ekonomi yang layak, salah satunya dengan

memberikan dukungan pendanaan atau permodalan yang cukup.

Untuk menjawab permasalahan keterbatasan akses petani terhadap sumber

permodalan, kemampuan fiskal pemerintah yang terbatas, serta keengganan

perbankan untuk memberikan kredit kepada petani, maka perlu ada upaya

untuk lebih mengoptimalkan potensi lembaga keuangan yang dapat menjadi

alternatif sumber dana bagi petani di pedesaan (Budiyoko, 2015). Salah satu

bentuk lembaga kuangan non-bank yang sudah cukup akrab di kehidupan

petani adalah koperasi. Koperasi yang dapat dikategorikan sebagai lembaga

pembiayaan adalah koperasi simpan pinjam

Menurut Anggara (2015), koperasi bagi petani sangat penting terutama dalam

peningkatan produksi dan kesejahteraan petani. Koperasi dapat

mengupayakan pembukaan pasar baru bagi produk anggotanya. Selain itu,

koperasi dapat memberikan akses kepada anggotanya terhadap berbagai

penggunaan faktor produksi dan jasa. Para petani anggota dapat lebih mudah

dalam menangani risiko, seperti pengaruh iklim, heterogenitas kualitas

produksi dan sebaran daerah produksi. Para petani anggota juga lebih mudah

berinteraksi secara positif terkait dalam proses pembelajaran guna

meningkatkan kualitas sumberdaya mereka.

Koperasi pada saat ini masih dihadapkan pada berbagai permasalahan baik itu

yang berasal dari faktor internal maupun eksternal.  Permasalahan internal

yang dihadapi koperasi meliputi kurangnya daya saing yang dimiliki oleh

koperasi, kurangnya pemahaman tentang apa itu koperasi dan kinerjanya,
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kurangnya minat dan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi, serta masih

rendahnya kualitas sumberdaya manusia di dalam koperasi. Faktor eksternal

bisa dari pemerintah, seperti kurangnya pemberdayaan yang dilakukan

pemerintah terhadap koperasi yang ada (Baga, 2006 dalam Anggara, 2015).

Dalam menghadapi berbagai permasalahan yang ada, koperasi simpan pinjam

sebagai lembaga pembiayaan untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh

petani, membutuhkan strategi pengembangan usaha demi meningkatkan dan

atau mempertahankan keunggulan bersaingnya, khususnya di bidang usaha

pembiayaan agribisnis. Atas dasar itu peneliti tertarik untuk mengambil tema

penelitian strategi pengembangan pembiayaan agribisnis pada koperasi simpan

pinjam baik itu dengan pola syariah maupun pola konvensional.

B. Perumusan Masalah

Koperasi di Provinsi Lampung berjumlah 5.095 unit pada tahun 2015 dan

Kabupaten Lampung Tengah merupakan kabupaten dengan jumlah koperasi

terbanyak ketiga di Provinsi Lampung dengan jumlah koperasi sebanyak 634

unit (BPS, 2016).  Sedangkan berdasarkan jumlah keanggotaan koperasi,

Kabupaten Lampung Tengah menduduki urutan kedua di Provinsi Lampung

dengan total anggota koperasi berjumlah 192.161 orang (Dinas Koperasi dan

UKM Lampung Tengah, 2016).

Berdasarkan data BPS (2016), dari seluruh jumlah koperasi yang ada di

Kabupaten Lampung Tengah tersebut, 120 diantaranya adalah Koperasi

Simpan Pinjam (KSP) baik itu dengan pola syariah maupun dengan pola
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konvensional. Koperasi simpan pinjam dengan pola konvensional di

Kabupaten Lampung Tengah berjumlah 53 unit.  Sedangkan koperasi simpan

pinjam dengan pola syariah di Kabupaten Lampung Tengah berjumlah 67 unit.

Koperasi simpan pinjam dengan pola syariah yang menjadi pionir di

Kabupaten Lampung Tengah, bahkan di Provinsi Lampung adalah Koperasi

Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (KSPPS

BMT) Assyafiiyah Berkah Nasional. KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah

Nasional memiliki aset terbesar di Provinsi Lampung (Puskopsyah Lampung,

2014). KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional yang terletak di

Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah juga merupakan koperasi

yang masuk ke dalam peringkat 100 koperasi besar Indonesia pada tahun 2015

(KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional, 2016).

KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional telah memberikan pembiayaan

kepada 15.563 anggota pada tahun 2015 dan untuk pembiayaan kepada

anggota yang berusaha di bidang agribisnis hanya berjumlah 23,5 persen

(3.658 anggota) dari total jumlah pembiayaan yang diberikan kepada anggota.

KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional menyalurkan dana untuk

pembiayaan agribisnis hanya kurang lebih 20 persen dari total pembiayaan

yang diberikan.  Hal ini dilakukan karena adanya kendala berupa kelemahan

dan ancaman yang dihadapi oleh KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional

dalam melakukan pembiayaan agribisnis.  Kelemahan dan ancaman tersebut

diantaranya modal untuk pembiayaan agribisnis yang terbatas, risiko

pembiayaan agribisnis yang tinggi, sifat dari komoditas yang dihasilkan yang



8

mudah rusak dan makan ruang, serta masalah-masalah lain seperti adanya

pembiayaan bermasalah, persaingan dengan lembaga keuangan lain, dan

kurangnya pasokan tenaga kerja yang terampil.

Untuk tetap melaksanakan salah satu misi KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah

Nasional yaitu menumbuhkembangkan usaha produktif yang salah satunya di

bidang pertanian, pengurus dan pengelola terus berupaya untuk mengatasi

kendala yang ada dalam pembiayaan agribisnis dengan memanfaatkan

kekuatan dan peluang yang ada.  Upaya yang dilakukan oleh pengurus dan

pengelola diantaranya berusaha untuk meningkatkan modal koperasi baik

melalui aspek internal maupun eksternal, melakukan pendidikan dan pelatihan

untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada, serta

meningkatkan kedekatan dengan anggota melalui berbagai kegiatan.

Sedangkan untuk koperasi simpan pinjam dengan pola konvensional yang

memiliki aset terbesar di Kabupaten Lampung Tengah adalah Koperasi

Simpan Pinjam (KSP) Tri Dharma Artha (Dinas Koperasi dan UKM

Kabupaten Lampung Tengah, 2016). Menurut Muchtar dan Taufiq (2013),

KSP Tri Dharma Artha yang terletak di Kecamatan Seputih Raman Kabupaten

Lampung Tengah merupakan koperasi yang masuk ke dalam 100 koperasi

potensial di Indonesia. Pada awal berdiri, KSP Tri Dharma Artha

menyalurkan keseluruhan dananya untuk memberikan bantuan modal

(pinjaman) ke petani.  Namun pada saat ini, dari total pinjaman yang

diberikan, kurang lebih 60 persen yang diberikan ke bidang agribisnis,

sedangkan sisanya diberikan untuk pinjaman di bidang jasa dan perdagangan.
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Adapun kendala yang dihadapi oleh KSP Tri Dharma Artha dalam melakukan

pembiayaan di bidang agribisnis adalah sifat usahanya yang musiman dan

adanya program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diberikan oleh lembaga

keuangan milik pemerintah.  Margin KUR yang lebih rendah membuat KSP

Tri Dharma Artha cukup kesulitan dalam memasarkan produknya.  Selain itu,

kurangnya tenaga kerja yang terampil juga menjadi kelemahan yang dimiliki

oleh KSP Tri Dharma Artha.

Untuk menghadapi berbagai persoalan yang ada, KSP Tri Dharma Artha

melakukan berbagai upaya seperti memberikan pinjaman dengan proses yang

cepat dan mudah, meningkatkan modal koperasi baik yang berasal dari

internal maupun eksternal, serta mengikutsertakan pengurus dan karyawan

dalam pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh Dinas Koperasi dan

Lembaga Keuangan lain.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan yaitu dengan melihat kondisi

lingkungan yang ada, baik itu lingkungan internal maupun eksternal koperasi

simpan pinjam pola syariah dan pola konvensional, maka perlu dilakukan

analisis untuk mengetahui kinerja koperasi simpan pinjam sejauh ini dan

mengetahui karakteristik pembiayaan agribisnis yang dilakukan, serta

menyusun formulasi strategi dalam pengembangan pembiayaan agribisnis

pada koperasi simpan pinjam pola syariah dan pola konvensional.  Formulasi

strategi pengembangan pada penelitian ini dibuat dengan menggunakan

pendekatan Analytic Network Process (ANP). Penggunaan metode ANP

dalam penelitian ini disebabkan karena metode ini mampu memberikan
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kerangka kerja umum dalam memperlakukan keputusan-keputusan tanpa

harus membuat asumsi-asumsi dan adanya feedback yang membuat prediksi

menjadi lebih akurat (Gumilang, 2014). Oleh karena itu, rumusan

permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kinerja keuangan koperasi simpan pinjam pola syariah dan

pola konvensional di Kabupaten Lampung Tengah?

2. Bagaimana karakteristik pembiayaan agribisnis yang dilakukan pada

koperasi simpan pinjam pola syariah dan pola konvensional di Kabupaten

Lampung Tengah?

3. Bagaimana rumusan strategi pengembangan usaha pembiayaan agribisnis

berdasarkan faktor-faktor internal dan eksternal yang dimiliki oleh

koperasi simpan pinjam pola syariah dan pola konvensional di Kabupaten

Lampung Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dalam uraian sebelumnya, maka tujuan

penelitian ini adalah untuk :

1. Menganalisis kinerja keuangan koperasi simpan pinjam pola syariah dan

pola konvensional di Kabupaten Lampung Tengah.

2. Mengidentifikasi karakteristik pembiayaan agribisnis pada koperasi

simpan pinjam pola syariah dan pola konvensional di Kabupaten Lampung

Tengah.

3. Merumuskan strategi pengembangan usaha pembiayaan agribisnis

berdasarkan faktor-faktor internal dan eksternal yang dimiliki oleh
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koperasi simpan pinjam pola syariah dan pola konvensional di Kabupaten

Lampung Tengah.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

1. Peneliti, sebagai bahan pembelajaran dalam menambah wawasan dan

pengetahuan mengenai usaha pembiayaan agribisnis, khususnya yang

dilakukan oleh lembaga keuangan non perbankan yaitu koperasi.

2. Koperasi, sebagai referensi dalam menerapkan alternatif strategi

pengembangan usaha pembiayaan agribisnis.

3. Peneliti lain, sebagai bahan pembanding dan pustaka untuk penelitian

sejenis.

E. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Ruang lingkup dan keterbatasan penelitian ini adalah :

1. Ruang lingkup penelitian ini adalah kinerja keuangan dan strategi

pengembangan usaha pembiayaan agribisnis pada koperasi simpan pinjam

pola syariah dan pola konvensional di Kabupaten Lampung Tengah studi

kasus pada KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional dan KSP Tri

Dharma Arta.

2. Keterbatasan penelitian ini adalah tidak membahas kinerja dan strategi

pengembangan usaha KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional dan KSP

Tri Dharma Artha secara menyeluruh.
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II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Tinjauan Pustaka

1. Pembiayaan Agribisnis

Pertanian masih memiliki peranan yang dominan dalam perekonomian

Indonesia, dan agar pertanian mempunyai nilai tambah yang lebih tinggi

maka peranan agribisnis menjadi penting. Menurut Soekartawi (1997)

agribisnis adalah suatu kesatuan kegiatan usaha yang meliputi salah satu atau

keseluruhan dari mata rantai produksi, pengolahan hasil dan pemasaran yang

ada hubungannya dengan pertanian dalam arti luas. Aspek agribisnis adalah

meliputi kaitan dari mulai proses produksi, pengolahan sampai pada

pemasaran termasuk di dalamnya kegiatan lain yang menunjang kegiatan

proses produksi pertanian serta kegiatan lain yang ditunjang oleh kegiatan

pertanian.

Menurut Mubyarto (1995), berdasarkan titik tolak kenyataan adanya

kemelaratan yang luas di kalangan petani, maka orang lalu menyimpulkan

bahwa persoalan yang paling sulit dalam kegiatan pertanian adalah persoalan

pembiayaan. Orang mengatakan bahwa petani tidak dapat meningkatkan

produksinya karena kurang biaya. Secara ekonomi, dapat dikatakan bahwa
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pembiayaan dalam pertanian dapat berasal dari milik sendiri atau pinjaman

dari luar. Pembiayaan yang berasal dari luar usaha biasanya merupakan

kredit. Petani memerlukan kredit yang murah dan mudah. Petani juga

membutuhkan kredit dengan bunga rendah yang tepat jumlah dan waktunya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 Pasal 1

tentang perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10

Tahun 1998, pengertian kredit adalah sebagai berikut :

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan

itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi

utangnya seteah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Secara umum menurut Burhanuddin (2010), di dalam pengertian kredit selalu

ada tiga faktor di bawah ini :

a. Nilai sejumlah uang

b. Jangka waktu pengembalian

c. Menimbulkan biaya (bunga dan denda)

Dalam pemberian kredit dikenal suatu prinsip yang sampai saat ini masih

dipergunakan sebagai pedoman dalam pemberian kredit. Adapun prinsip

tersebut terkenal dengan istilah 5 C (Supriyono, 2013), yang terdiri atas :

a. Character, pihak bank harus yakin bahwa calon debitur mempunyai moral,

watak, sifat yang positif dan kooperatif serta mempunyai rasa tanggung

jawab dalam membayar kembali kredit yang telah diberikan bank,
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informasi mengenai data diri debitur ini dapat diperoleh bank melalui

riwayat hidup, riwayat usaha, dan informasi dari usaha-usaha yang sejenis.

b. Capacity, yaitu penilaian mengenai kemampuan calon debitur untuk

mengelola usahanya dan mampu melihat prospektif masa depan sehingga

usahanya berjalan dengan baik mampu memberikan keuntungan guna

menjamin pembayaran kembali kreditnya dari usahanya yang dibiayai.

c. Capital, adalah modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur, hal ini bias

dilihat dari neraca / pembukuan yang dilakukan oleh calon debitur.

d. Collateral, adalah barang jaminan yang diserahkan oleh calon debitur

kepada bank sebagai agunan atas kredit yang diberikan bank, jaminan

disini merupakan pengaman (back up) atas resiko yang mungkin terjadi

atas tidak terbayarnya kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.

e. Condition of economy, yaitu situasi dan kondisi ekonomi, politik, sosial,

budaya yang dapat mempengaruhi keadaan perekonomian atau keuangan

pada suatu saat dan dapat mempengaruhi kelancaran usaha calon debitur

yang akan dibiayai oleh bank.

2. Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan (financial institution) adalah suatu perusahaan yang

usahanya bergerak di bidang jasa keuangan. Artinya kegiatan yang dilakukan

oleh lembaga ini akan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah

penghimpunan dana, menyalurkan, dan/atau jasa-jasa keuangan lainnya

(Burhanuddin, 2010).
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Fungsi dan peran lembaga keuangan menurut Burhanuddin (2010) adalah

sebagai berikut :

a. Melancarkan pertukaran produk (barang dan jasa) dengan menggunakan

jasa keuangan.

b. Menghimpun dana dari masyarakat untuk disalurkan kembali dalam

bentuk pembiayaan.

c. Memberikan pengetahuan/informasi kepada pengguna jasa keuangan

sehingga membuka peluang keuntungan.

d. Lembaga keuangan memberikan jaminan hukum mengenai kemanan dana

masyarakat yang dipercayakan.

e. Menciptakan likuiditas sehingga dana yang disimpan dapat dipergunakan

ketika dibutuhkan.

Lebih lanjut Burhanuddin (2010) menyatakan, lembaga keuangan dapat

dibagi menjadi dua, yaitu :

a. Bank

Menurut UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU

No. 7 Tahun 1992, yang dimaksud Bank adalah badan usaha yang

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat (Pasal 1).

Menurut hukum perbankan yang berlaku saat ini, Indonesia adalah negara

yang menganut konsep perbankan nasional dengan sistem ganda (dual

banking system). Artinya bahwa selain ada perbankan konvensional yang

beroperasi berdasarkan sistem ‘bunga’, juga ada perbankan lain yang
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menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan bank yang menjalankan

kegiatan usaha berdasarkan pada prinsip syariah.

b. Bukan Bank

Lembaga keuangan bukan bank adalah semua badan usaha yang

melakukan kegiatan di bidang keuangan, baik secara langsung atau tidak

langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas

berharga dan menyalurkan dalam masyarakat terutama guna membiayai

investasi perusahaan.

3. Koperasi

Secara umum, koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-

orang atau badan-badan hukum koperasi yang memberikan kebebasan masuk

dan keluar sebagai anggota, dengan bekerjasama secara kekeluargaan

menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan para anggotanya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian

diberikan pengertian tentang koperasi yaitu merupakan badan usaha yang

beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan

kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi

rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan (Sumarsono, 2003).

International Cooperative Alliance (ICA) mendefinisikan koperasi sebagai

kumpulan orang-orang atau badan hukum yang bertujuan untuk perbaikan

sosial ekonomi anggotanya dengan memenuhi kebutuhan ekonomi

anggotanya dengan jalan berusaha bersama dengan saling membantu antara
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satu dengan lainnya dengan cara membatasi keuntungan, usaha tersebut harus

didasarkan prinsip-prinsip koperasi. Prinsip-prinsip koperasi tersbeut

diantaranya keanggotaan bersifat terbuka, pengelolaan secara demokratis,

partisipasi anggota dalam ekonomi, kebebasan dan otonomi, mengembangkan

pendidikan pelatihan dan informasi, kerjasama antar koperasi, bekerja untuk

kepentingan komunitas (Hendar dan Kusnadi, 2002).

Selanjutnya Moh. Hatta mendefinisikan koperasi sebagai usaha bersama

untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong

menolong. Beliau sangat menginginkan membangun ekonomi Indonesia

dengan basis koperasi, sebab koperasi menawarkan konsep semangat

kebersamaan, asas kekeluargaan, dan kegotongroyongan. Secara ideologi,

koperasi dapat menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, karena

koperasi mengisi baik tuntutan konstitusional maupun tuntutan pembangunan

dan perkembangannya. Koperasi merangkum aspek kehidupan yang sifatnya

menyeluruh, substansif makro dan bukan hanya partial mikro (Hendar dan

Kusnadi, 2002).

Menurut Sumarsono (2003), landasan dan asas koperasi umumnya terdiri dari

tiga hal sebagai berikut :

a. Pandangan hidup dan cita-cita moral yang ingin dicapai suatu bangsa.

Unsur ini lazimnya disebut sebagai landasan cita-cita atau landasan idiil

yang menentukan arah perjalanan usaha koperasi.

b. Semua ketentuan atau tata tertib dasar yang mengatur agar falsafah bangsa,

sebagai jiwa dan cita-cita moral bangsa, bener-bener dihayati dan
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diamalkan. Unsur landasan koperasi yang kedua ini disebut sebagai

landasan strukturil.

c. Adanya rasa suka dan karsa untuk hidup dengan mengutamakan tindakan

saling tolong-menolong diantara sesama manusia berdasarkan ketinggian

budi dan harga diri, serta dengan kesadaran sebagai makhluk pribadi yang

harus bergaul dan bekerjasama dengan orang lain. Sikap dasar yang

demikian ini dikenal sebagai asas koperasi.

Unsur-unsur yang ada dalam organisasi koperasi pada umumnya adalah

(Hendar dan Kusnadi, 2002) :

a. Keanggotaan koperasi. Tanpa anggota koperasi tidak mungkin berdiri,

apalagi melaksanakan usahanya. Dalam pasal 17 UU No 25 tahun 1992

menyebutkan anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna

jasa koperasi. Keanggotaan koperasi dicatat dalam buku daftar anggota.

b. Rapat anggota koperasi. Rapat anggota memegang kekuasaan tertinggi

dan menetapkan kebijaksanaan umum di bidang organisasi, manajemen

dan usaha koperasi.

c. Pengurus koperasi. Pengurus koperasi merupakan pemegang kuasa rapat

anggota dan melaksanakan kebijaksanaan umum serta mengelola

organisasi dan usaha koperasi, sebagaimana telah ditetapkan dalam rapat

anggota.

d. Pengawas koperasi. Pengawas Koperasi mewakili anggota melakukan

pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi

yang dilaksanakan oleh pengurus dan pengelola.
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e. Pengelola. Pengelola melaksanakan pengelolaan usaha sesuai dengan

kuasa dan wewenang yang diberikan oleh pengurus.

Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang

perkoperasian dalam Sumarsono (2003) fungsi dan peran koperasi adalah :

a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi

anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk

meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.

b. Berperan 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 sokogurunya.

d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional

yang merupakan usaha bersama atas asas kekeluargaan dan demokrasi

ekonomi.

Jenis-jenis koperasi terdiri dari lima, yaitu :

a. Koperasi konsumen, yaitu koperasi yang menyelenggarakan kegiatan

usaha di bidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non-anggota.

b. Koperasi produsen, yaitu koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha

pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi

yang dihasilkan anggota kepada anggota dan non-anggota.

c. Koperasi jasa, yaitu koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha

pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non-

anggota.
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d. Koperasi serba usaha/koperasi unit desa, yaitu koperasi yang bergerak

dalam meningkatkan produksi dan kehidupan rakyat di pedesaan.

e. Koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang menyelenggarakan usaha

simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota.

4. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam merupakan cikal bakal koperasi di Indonesia.

Menurut Rudianto (2006), koperasi simpan pinjam (KSP) adalah koperasi

yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana melalui kegiatan

simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon

anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan/atau anggotanya.

Koperasi simpan pinjam menjalankan fungsi yang hampir sama dengan bank,

yaitu menjalankan penggalian dana masyarakat dan menyalurkan kembali

dalam bentuk kredit pada masyarakat yang membutuhkan.  Bedanya adalah

koperasi dimiliki bersama oleh anggotanya dengan hak dan kedudukan yang

sama sedangkan bank dimiliki oleh sejumlah orang/badan sebagai pemegang

saham, pengendalian dana dari masyarakat luas, namun hanya menyalurkan

dana yang terhimpun kepada masyarakat yang mampu memenuhi persyaratan

teknis bank.

Koperasi simpan pinjam sebagai koperasi yang bergerak dalam usaha simpan

pinjam mengemban fungsi dan peran sebagai koperasi dan sekaligus juga

sebaga lembaga keuangan.  Sebagai lembaga koperasi, koperasi simpan

pinjam memiliki fungsi dan peran terutama dalam membangun dan

mengembangkan potensi dan kemampuan anggota serta meningkarkan
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kesejahteraan ekonomi dan sosial anggota pada khususnya dan masyarakat

pada umumnya, memperkokoh perekonomian rakyat, serta mengembangkan

perekonomian nasional berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi

ekonomi (Muljono, 2012). Koperasi simpan pinjam juga merupakan koperasi

yang  bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan-

tabungan para anggota secara teratur dan terus menerus untuk kemudian

dipinjamkan kembali kepada anggota dengan cara mudah, murah, cepat dan

tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraannya.

Koperasi simpan pinjam selalu berusaha untuk memperbesar modal, maka

sebagian besar keuntungan tidak dibagikan kepada anggota dan akan

dicadangkan.  Bila modal koperasi besar, kemungkinan pemberian kredit

kepada anggota akan diperluas.  Koperasi simpan pinjam berusaha untuk

tumbuh dan bersaing dengan lembaga lain untuk memberikan kemudahan

dalam pendanaan modal pada masyarkat kecil maupun pengusaha kecil.

Berbagai manfaat dari koperasi simpan pinjam yang dapat diperoleh para

anggota adalah (Muljono, 2012) :

a. Memberi kemudahan anggota untuk memperoleh modal usaha.

b. Memberi keuntungan kepada anggota melalui Sisa Hasil Usaha (SHU).

c. Mengembangkan usaha anggota koperasi.

d. Meniadakan praktik rentenir.

Menurut Syarif (2012), peran koperasi simpan pinjam sangat diperlukan.  Hal

ini dikarenakan sebagaian besar anggota koperasi adalah kelompok miskin

yang membutuhkan pinjaman modal.
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5. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal wat
Tamwil (KSPPS BMT)

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah atau yang dahulu dikenal

dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah koperasi yang kegiatan

usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola

bagi hasil (syariah). Sedangkan BMT adalah Baitul Maal wat Tamwil

yaitu sistem intermediasi keuangan di tingkat mikro yang didalamnya

terdapat Baitul Maal dan Baitul Tamwil yang dalam operasionalnya

dijalankan dengan menerapkan prinsip-prinsip syari‘ah

(www.ussisulsel.com). Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan

bahwa KSPPS-BMT adalah suatu sistem intermediasi keuangan di tingkat

mikro yang berbadan hukum koperasi yang didalamnya terdapat Baitul Maal

dan Baitul Tamwil yang dalam operasionalnya dijalankan dengan

menerapkan prinsip-prinsip syariah.

Payung hukum untuk pendirian KSPPS BMT tercantum dalam Keputusan

Menteri Koperasi dan UKM No 91/Kep/MKUKM/IX/2004 tentang petunjuk

pelaksanaan kegiatan usaha koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah.

Pendirian KSPPS BMT biasanya dilakukan dengan menggunakan sumber

daya, termasuk dana atau modal dari masyarakat setempat itu sendiri.

Pendirian KSPPS BMT dirancang sebagai lembaga ekonomi rakyat yang

secara konsepsi dan nyata lebih fokus kepada masyarakat menengah ke

bawah, yang miskin atau nyaris miskin (poor and near poor). Agenda

utamanya adalah pengembangan usaha mikro dan usaha kecil, terutama

melalui bantuan pembiayaan atau permodalan (Rizki, 2009).
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KSPPS BMT sebagai lembaga keuangan berbasis syariah memiliki prospek

yang sangat cerah pada tahun-tahun mendatang.  Menurut Agusdianto dalam

Budiyoko (2015), keoptimisan itu setidaknya dilandasi oleh lima faktor

utama, yaitu :

a.  Prospek ekonomi Indonesia ke depan secara keseluruhan diperkirakan

akan mengalami perbaikan. Besarnya ekspansi kredit dan pembiayaan

akan membuka peluang untuk semakin meningkatnya operasi dan pangsa

pasar perbankan syariah.

b.   Potensi pengembangan lembaga keuangan berbasis syariah di masa depan

bukan hanya disebabkan potensi pasar yang masih besar tapi juga karena

situasi ekonomi makro dan pricing bunga yang juga lebih rendah

dibanding bagi hasil bank syariah.

c.  Semakin besarnya minat masyarakat untuk mendalami dan melakukan

berbagai transaksi ekonomi berdasarkan prinsip syariah. Hal ini juga

didukung oleh semakin kuat dan meluasnya keyakinan umat bahwa sistem

ekonomi syariah menawarkan keunggulan dan kelebihan atas sistem

perbankan konvensional.

d.  Struktur kelembagaan dan operasi perbankan syariah dari tahun ke tahun

diperkirakan akan mengalami penguatan dan pembesaran yang signifikan.

e.  Inovasi produk perbankan syariah juga akan semakin meluas dan

bervariasi, sehingga mendukung perkembangan operasi perbankan syariah

di masa depan.

Kelima faktor yang telah disebutkan diharapkan mampu memberikan dampak

bagi pembiayaan di sektor riil, termasuk sektor pertanian/agribisnis.
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Rendahnya alokasi kredit untuk sektor pertanian disebabkan oleh pandangan

penyandang dana yang melihat bahwa sektor pertanian adalah sektir yang

penuh risiko. Dengan demikian, keberadaan lembaga pembiayaan syariah

berpeluang besar untuk memperkuat sisi permodalan sektor pertanian.

Menurut Ashari dan Saptana (2005), beberapa hal yang melandasi prospek

pembiayaan syariah untuk sektor pertanian adalah :

a.  Karakteristik pembiayaan syariah sesuai dengan kondisi bisnis pertanian.

Skim pembiayaan syariah (terutama dengan bagi hasil), sangat sesuai

dengan karakteristik bisnis pertanian sehingga lebih memberikan rasa

keadilan karena untung dan rugi akan dibagi bersama-sama.

b.  Skim pembiayaan syariah sudah dipraktekkan secara luas oleh petani di

Indonesia. Secara budaya, banyak petani sudah mengenal model

pembiayaan yang menyerupai atau sejalan dengan sistem syariah seperti

maro (pembagian hasil 50:50) dan mertelu (bagi hasil 1:2). Dengan

sosialisasi yang lebih intensif, petani akan lebih mudah dan cepat

memahami konsep pembiayaan syariah karena secara historis maupun

faktual pernah atau mungkin sedang mempraktekkan model tersebut.

c.  Luasnya cakupan usaha di sektor pertanian. Usaha di sektor

pertanian/agribisnis mencakup beberapa subsistem yang sangat luas, mulai

dari subsistem pengadaan saprodi, budidaya, panen, pasca panen,

pengolahan hingga pemasaran hasil. Pada subsistem ini memungkinkan

untuk menggunakan pembiayaan model syariah, demikian juga dengan

berbagai macam komoditas yang dihasilkan.
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d.  Produk pembiayaan syariah cukup beragam. Produk pembiayaan syariah

yang beragam telah mengantisipasi cakupan usaha dan komoditas

pertanian yang juga beragam. Hal ini membuat nasabah memiliki ruang

untuk memilih jenis produk yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik

usaha mereka.

e.  Tingkat kepatuhan petani yang baik. Usaha pertanian sebagian besar masih

digeluti oleh petani kecil di pedesaan yang patuh terhadap aturan

keagamaan. Adanya skim pembiayaan yang sesuai dengan aturan agama

diharapkan akan mempermudah petani dalam menerima sistem

pembiayaan syariah.

f.  Komitmen lembaga keuangan berbasis syariah untuk Usaha Kecil dan

Menengah (UKM). Alokasi pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga

keuangan berbasis syariah sebagian besar telah diperuntukkan kepada

UKM. Komitmen ini memberikan peluang yang besar untuk sektor

pertanian yang mayoritas berskala usaha kecil sampai menengah.

g.  Usaha di sektor pertanian merupakan bisnis riil. Hal ini sesuai dengan

prinsip pembiayaan syariah yang menitikberatkan pada pembiayaan pada

sektor riil dan justru melarang pembiayaan pada sektor yang spekulatif.

6. Perbedaan antara Pembiayaan Sistem Konvensional dan Syariah

Lembaga pembiayaan syariah adalah lembaga yang dalam menjalankan

usahanya tidak bertentangan dengan hukum Islam. Ada tiga ciri dalam

pembiayaan syariah, yaitu (1) bebas bunga (interest free), (2) berprinsip bagi
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hasil dan risiko (profit loss sharing), dan (3) perhitungan bagi hasil dilakukan

pada saat transaksi berakhir (Ashari dan Saptana, 2005).

Terdapat persamaan yang paling mendasar antara pembiayaan syariah dengan

konvensional, yaitu sama-sama mencari keuntungan.  Sedangkan perbedaan

mendasarnya adalah adanya bunga dalam pembiayaan konvensional dan

adanya bagi hasil pada pembiayaan syariah. Kegiatan usaha yang didukung

lembaga pembiayaan syariah lebih memberikan citra keadilan. Perhitungan

yang didasarkan pada sistem bagi hasil memungkinkan terciptanya rasa

keadilan tersebut. Perhitungan berbasis bunga umumnya didasarkan pada

asumsi bahwa usaha yang dikelola nasabah pasti untung, padahal tidak ada

jaminan bahwa sebuah usaha selalu memperoleh keuntungan pun masih

dibebani tambahan persyaratan yaitu bahwa tingkat keuntungan harus lebih

tinggi dari tingkat bunga (Ashari dan Saptana, 2005). Perbedaan yang prinsip

antara lembaga berbasis syariah dan konvensional dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Perbedaan antara lembaga berbasis syariah dan konvensional

Penciri Lembaga berbasis syariah Lembaga berbasis konvensional
Bidang investasi

Perhitungan hasil

Tujuan

Hub dgn nasabah

Pengawasan

Melakukan investasi yang halal
saja

Berdasarkan prinsip bagi hasil,
jual beli atau sewa

Profit dan Falah Oriented

Kemitraan

Penghimpunan dan penyaluran
dana harus sesuai dengan fatwa
dewan pengawas syariah

Investasi yang halal dan haram

Memakai perangkat bunga

Profit Oriented

Kreditor – debitor

Tidak terdapat dewan sejenis

Sumber : Antonio (2001)
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Dalam lembaga pembiayaan syariah, suatu pembiayaan tidak akan disetujui

sebelum dipastikan beberapa hal pokok, diantaranya obyek pembiayaan

adalah sesuatu yang halal, tidak menimbulkan kemudharatan bagi

masyarakat, serta tidak berkaitan dengan perbuatan asusila. Sementara pada

usaha yang pembiayaannya didukung lembaga perbankan konvensional hal-

hal pokok semacam ini tidak menjadi pertimbangan penting. Orientasi

pembiayaan konvensional adalah proyek/usaha yang akan mendatangkan

keuntungan yang besar dan legal (Ashari dan Saptana, 2005).

Dalam penghimpunan dana dari nasabah serta penyaluran/pembiayaan

syariah sangat selektif dan menganut prinsip “prudent” sebagaimana bank

konvensional. Perbedaannya adalah “prudent” di syariah tidak hanya dalam

memilih nasabah yang layak, tetapi juga pada jenis usaha/investasi yang

dilakukan. Oleh karena itu dalam struktur lembaga berbasis syariah terdapat

Dewan Pengawas Syariah (DSN) yang bertugas mengawasi operasional bank

berserta produknya agar sesuai dengan garis-garis ketetapan syariah.

7. Kinerja Keuangan

Menurut Martono (2002), kinerja keuangan suatu koperasi atau badan usaha

sangat bermanfaat bagi berbagai pihak seperti investor, kreditur, analis,

konsultan keuangan, pialang, pemerintah, dan pihak manajemen sendiri.

Kinerja keuangan merupakan analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh

mana suatu perusahaan atau organisasi telah melaksanakan kegiatan dengan

menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.

Laporan keuangan yang berupa neraca dan laporan laba-rugi dari suatu
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koperasi atau badan usaha lain, apabila disusun secara baik dan akurat dapat

memberikan gambaran keadaan yang nyata mengenai hasil atau prestasi yang

telah dicapai oleh suatu koperasi atau badan usaha lain selama kurun waktu

tertentu. Keadaan inilah yang akan digunakan untuk menilai kinerja suatu

perusahaan atau koperasi.

Aspek utama dari kinerja keuangan yaitu tercapainya keseimbangan yang

baik antara hutang dan ekuitas. Menurut Rangkuti (2014), kinerja keuangan

perusahaan atau organisasi dapat diketahui secara cepat dengan melakukan

analisis rasio keuangan. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi situasi yang

terjadi saat ini dan memprediksi kondisi keuangan di masa yang akan datang.

Jenis rasio keuangan, yaitu (Rangkuti, 2014) :

a. Rasio likuiditas

Merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam

memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

b. Rasio utang

Merupakan rasio untuk mengukur seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh

pihak luar (dengang utang).

c. Rasio aktivitas

Merupakan rasio untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam mengelola

sumber dana perusahaan.

d. Rasio keuntungan

Merupakan rasio untuk mengukur efektivitas keseluruhan manajemen

yang dapat dilihat dari keuntungan yang dihasilkan.
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Informasi kinerja perusahaan atau koperasi terutama profitabilitas diperlukan

untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin

dilakukan atau dikendalikan di masa datang. Informasi fluktuasi kinerja

keuangan sangat penting dan bermanfaat untuk prediksi kapasitas perusahaan

atau koperasi dalam menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada.

Disamping itu informasi kinerja keuangan juga berguna dalam perumusan

pertimbangan tentang efektivitas perusahaan atau koperasi dalam

memanfaatkan tambahan sumber daya. Menurut Harahap (2007), keunggulan

analisis rasio adalah :

a. Rasio merupakan angka-angka atau ikhtisar yang lebih mudah dibaca dan

ditafsirkan.

b. Analisis rasio merupakan pengganti yang lebih sederhana dari informasi

yang disjaikan laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit.

c. Melalui analisis rasio, dapat diketahui posisi keuangan di tengah industri

lain.

d. Analisis rasio sangat bermanfaat untuk bahan dalam mengisi model-model

pengambilan keputusan.

8. Strategi Pengembangan

Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dalam perkembangannya,

konsep mengenai strategi terus berkembang. Chandler mendefinisikan

strategi sebagai alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya

dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi

sumber daya. Sedangkan menurut Argyris, Steiner dan Miner, strategi
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merupakan respon terus menerus maupun adaptif terhadap peluang dan

ancaman serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat mempengaruhi

organisasi (Rangkuti, 2014).

Strategi dalam konsep manajemen strategi selain sebagai cara untuk mencapai

tujuan juga mencakup penetapan berbagai tujuan itu sendiri (melalui berbagai

keputusan strategis yang dibuat oleh manajemen) yang diharapkan akan

menjamin terpeliharanya keunggulan kompetitif perusahaan (Solihin, 2012).

Manajemen strategi merupakan seni memformulasi, mengimplementasi, dan

mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi dapat

mencapai tujuannya.  Manajemen strategi bertujuan untuk mengeksploitasi

dan menciptakan peluang baru yang berbeda pada masa mendatang,

perencanaan jangka panjang, dan untuk mengoptimalkan kecenderungan

sekarang untuk masa mendatang (David, 2010).

Menurut Hunger dan Whelen (2003), konsep dalam manajemen strategi

adalah menerapkan konsep dengan jangka panjang yang dijadikan teknik

untuk saling berhubungan, dan manajemen strategi telah berhasil dan

dikembangkan dan digunakan untuk bisnis perusahaan.  Manajemn strategi

adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan

kinerja perusahaan dalam jangka panjang.  Meliputi pengamatan lingkungan,

perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi serta pengendalian.

Oleh karena itu manajemen strategi menekankan pada pengamatan dan

evaluasi kesempatan (opportunity) dan ancaman (threat) lingkungan

dipandang dari sudut kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness).
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Menurut Rangkuti (2014), strategi dapat dikelompokkan berdasarkan tiga tipe

strategi, yaitu :

a. Strategi Manajemen

Strategi manajemen meliputi strategi yang dapat dilakukan oleh

manajemen dengan orientasi pengembangan strategi secara makro.

Misalnya, strategi pengembangan produk, strategi penetapan harga,

strategi akuisisi, strategi pengembangan pasar, dan strategi keuangan.

b. Strategi Investasi

Strategi ini merupakan kegiatan yang berorientasi pada investasi.

Misalnya, apakah perusahaan ingin melakukan strategi pertumbuhan

yang agresif atau strategi penetrasi pasar, strategi bertahan, strategi

pembangunan kembali atau strategi divestasi, dan sebagainya.

c. Strategi Bisnis

Strategi bisnis ini juga sering disebut strategi bisnis secara fungsional

karena strategi ini berorientasi pada fungsi-fungsi kegiatan manajemen,

misalnya strategi pemasaran, strategi produksi atau operasional, strategi

distribusi, strategi organisasi, dan strategi-strategi yang berhubungan

dengan keuangan.

9. Strategi Pengembangan Koperasi

Untuk menganalisa keunggulan koperasi harus ada tiga komponen yang

diperhitungkan yaitu koperasi itu sendiri, para anggota atau anggota

potensial, dan pesaing. Koperasi mempunyai kekuatan dalam hal penawaran

produk dan kemampuannya menghadapi ketidakpastian di masa yang akan
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datang. Namun kadang-kadang cara berpikir koperasi hanya dibangun di

sekitar hubungan antara perusahaan koperasi dengan anggotanya dan kurang

memperhatikan peranan pesaing dalam sistem pasar. Selain itu juga

kelemahan koperasi meliputi rendahnya tingkat pertumbuhan koperasi

sebagai akibat dari ketidakmampuan koperasi dalam mencari dan

memanfaatkan peluang (Hendar dan Kusnadi, 2002). Untuk itu, koperasi

simpan pinjam memerlukan strategi yang tepat dalam pengambilan keputusan

untuk menghadapi hambatan atau tantangan yang ada di lingkungan agar

tujuan simpan pinjam dapat tercapai secara optimal.

Berdasarkan hasil penelitian Purba (2016) tentang strategi pengembangan

koperasi kredit dalam pembiayaan agribisnis, kelemahan yang dimiliki

koperasi yaitu  belum optimal dan meratanya pelatihan yang diterima anggota

yang mengakibatkan kurangnya kepedulian dan keaktifan anggota terhadap

koperasi.  Namun hal ini dapat diminimalisir dengan sumber daya manusia

pengurus maupun karyawan yang berpendidikan dan terlatih.  Secara

eksternal, koperasi memiliki ancaman dalam persaingan usaha yang semakin

ketat.  Namun hal ini dapat diatasi dengan memanfaatkan teknologi modern,

yaitu bekerjasama dengan bank sehingga anggota dapat membayar angsuran

melalui bank maupun kepala unit yang telah diutus koperasi.

Menurut Asrini (2011) yang melakukan penelitian mengenai strategi

pengembangan usaha jasa keuangan syariah di bidang agribisnis, strategi

yang dapat dirumuskan sebagai alternatif strategi yang dapat dilaksanakan

oleh koperasi antara lain : (1) meningkatkan kegiatan dan efisiensi promosi
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yang efektif, (2) ekspansi usaha dengan cara menambah pasar baru, (3)

menambah permodalan dengan lembaga keuangan lain, (4) menambah sarana

dan prasarana sistem informasi manajemen syariah, (5) mempertegas SOP

dan sanksi bagi keterlambatan pengembalian kredit, (6) meningkatkan

kualitas baik ke luar maupun ke dalam atas jasa pinjaman koperasi,dan (7)

orientasi produk yang lebih tinggi.

10. Analisis SWOT

Analisis SWOT merupakan salah satu alat untuk memformulasikan strategi.

Menurut Rangkuti (2014), analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor

secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini

didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (strenghts) dan

peluang (opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan

kelemahan (weaknesess) dan ancaman (threats).  Proses pengambilan

keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan,

strategi, dan kebijakan perusahaan. Dengan demikian perencanaan strategis

(strategic planner) harus menganalisis faktor strategis perusahaan (kekuatan,

kelemahan, peluang, dan ancaman) dalam kondisi yang ada saat ini.

Analisis SWOT terbagi atas empat komponen dasar, yaitu :

a. Strength (S), adalah karakteristik positif internal yang dapat dieksploitasi

organisasi untuk meraih sasaran kinerja strategis.

b. Weaknesses (W), adalah karakteristik internal yang dapat menghalangi

atau melemahkan kinerja organisasi.
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c. Opportunity (O), adalah karakteristik dari lingkungan eksternal yang

memiliki potensi untuk membantu organisasi meraih atau melampaui

sasaran strategiknya.

d. Threats (T), adalah karakteristik dari lingkungan eksternal yang dapat

mencegah organisasi meraih sasaran strategis yang ditetapkan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa analisis SWOT mempertimbangkan faktor

lingkungan internal strenghts dan weaknesess serta lingkungan eksternal

oportunities dan threats yang dihadapi dunia bisnis. Analisis SWOT

membandingkan antara faktor eksternal peluang dan ancaman dengan faktor

internal kekuatan dan kelemahan sehingga dari analisis ini dapat diambil

suatu keputusan strategi suatu perusahaan. Analisis SWOT didahului dengan

identifikasi posisi perusahaan/organisasi melalui komponen lingkungan yaitu

dengan melakukan evaluasi nilai faktor internal dan evaluasi nilai faktor

eksternal (Marimin, 2004).

11. Komponen Lingkungan Internal dan Eksternal dalam Analisis SWOT

Kartajaya menyatakan bahwa saat ini perusahaan yang bersaing dalam satu

industri bahkan lintas industri, memiliki akses yang relatif sama terhadap

ketersediaan teknologi untuk menghasilkan produk baru. Berbagai perubahan

dalam lingkungan perusahaan berubah dengan cepat dan tidak selalu bisa

diprediksikan dengan akurat. Kondisi lingkungan perusahaan dan persaingan

yang seperti ini mengharuskan perusahaan untuk melakukan analisa

lingkungan perusahaan (Solihin, 2012).
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Lingkungan perusahaan dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok, yaitu :

a. Lingkungan Internal

Analisis lingkungan internal perusahaan bertujuan untuk mengidentifikasi

sejumlah kekuatan dan kelemahan yang terdapat pada sumber daya dan

proses bisnis internal yang dimiliki perusahaan.  Perusahaan melakukan

abalisis kekuatan dan kelemahan sumber daya dan proses bisnis internal

dengan membandingkan sumber daya dan proses bisnis internal yang

dimiliki perusahaan dengan sumber daya dan proses bisnis internal yang

dimiliki oleh perusahaan pesaing, baik yang menghasilkan produk sejenis

maupun perusahaan yang menghasilkan produk substitusi.

b. Lingkungan eksternal

Analisis lingkungan eksternal perusahaan bertujuan untuk

mengidentifikasi sejumlah peluang dan ancaman yang berada di

lingkungan eksternal perusahaan. Peluang (opportunities) merupakan

tren positif yang berada di lingkungan eksternal perusahaan dan apabila

peluang tersebut dieksploitasi oleh perusahaan maka peluang usaha

tersebut berpotensi untuk menghasilkan laba bagi perusahaan secara

berkelanjutan. Sedangkan ancaman (threats) adalah berbagai tren negatif

yang terdapat di lingkungan eksternal perusahaan dan apabila ancaman ini

tidak diantisipasi dengan baik oleh perusahaan maka ancaman tersebut

berpotensi menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Perusahaan harus

melakukan analisis lingkungan eksternal perusahaan dengan tujuan untuk

memperoleh potensi keuntungan dari peluang usaha dan meminimalkan

terjadinya risiko kerugian yang ditimbulkan oleh ancaman.
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12. Analytic Network Process (ANP)

Menurut Saaty dalam Ascarya (2005), Analytic Network Process atau ANP

adalah teori umum pengukuran relatif yang digunakan untuk menurunkan

rasio prioritas komposit dari skala rasio individu yang mencerminkan

pengukuran relatif dari pengaruh elemen-elemen yang saling berinteraksi

berkenaan dengan kriteria kontrol. ANP merupakan teori matematika yang

memungkinkan seseorang untuk memperlakukan dependence dan feedback

secara sistematis yang dapat menangkap dan mengkombinasi faktor-faktor

tangible dan intangible. ANP merupakan pendekatan baru dalam proses

pengambilan keputusan yang memberikan kerangka kerja umum dalam

memperlakukan keputusan tanpa membuat asumsi tentang independensi

elemen-elemen pada level yang lebih tinggi dari elemen-elemen pada level

yang lebih rendah dan independensi elemen-elemen dalam suatu level.

ANP merupakan pendekatan baru metode kualitatif yang diperkenalkan

Profesor Thomas Saaty pakar riset dari Pittsburgh University yang

dimaksudkan untuk “menggantikan” metode Analytic Hierarchy Process

(AHP). Menurut Ascarya (2005), perbedaan pertama terletak pada struktur

kerangka model yang berbentuk hierarki pada AHP dan berbentuk jaringan

pada ANP. Hal ini membuat ANP dapat diaplikasikan lebih luas dari AHP.

Bentuk jaringan ANP juga sangat bervariasi dan lebih dapat mencerminkan

permasalahan seperti keadaan yang sesungguhnya. Kedua, dalam struktur

hierarki hanya ada dependensi level yang lebih rendah kepada level yang

lebih tinggi, sementara dalam struktur jaringan terdapat juga feedback.
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Ketiga, feedback memperbaiki prioritas yang dihasilkan dari penilaian, dan

membuat prediksi lebih akurat. Dan keempat, untuk melakukan komparasi

dalam AHP seseorang bertanya mana yang lebih disukai atau lebih penting.

Keduanya lebih kurang subyektif dan personal. Sementara itu untuk

komparasi dalam ANP seseorang bertanya mana yang lebih berpengaruh.

Selanjutnya kelima, hasil AHP adalah matriks dan eigenvector yang

menunjukkan skala prioritas, sedangkan hasil ANP berupa supermatriks skala

prioritas yang lebih stabil karena adanya feedback. Keenam, cakupan AHP

terbatas pada struktur yang hierarkis, sedangkan cakupan ANP tak terbatas.

Kelebihan ANP dari metodologi yang lain adalah kemampuannya melakukan

pengukuran dan sintesis sejumlah faktor-faktor dalam hierarki atau jaringan.

Tidak ada metodologi lain yang mempunyai fasilitas sintesis seperti

metodologi ANP (Ascarya, 2005). ANP memiliki asumsi yang paling sedikit

karena model yang dibuat dalam ANP sesuai dengan kenyataan yang ada

yang diambil dari teori kajian pustaka, pendapat dan ide dari para pakar dan

praktisi yang betul-betul menguasai masalah yang diangkat. Sehingga,

metodologi penelitian ANP sangat cocok untuk penelitian dengan pendekatan

kualitatif-kuantitatif (Tanjung dan Devi, 2013).

Tujuan dari metode ANP adalah mengetahui keseluruhan pengaruh dari

semua elemen. Oleh karena itu, semua kriteria harus diatur dan dibuat

prioritas dalam suatu kerangka kerja hierarki kontrol atau jaringan,

melakukan perbandingan dan sintesis untuk memperoleh urutan prioritas dari

sekumpulan kriteria. Kemudian menurunkan pengaruh dari elemen dalam
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feedback dengan memperhatikan masing-masing kriteria. Akhirnya, hasil

dari pengaruh ini dibobot dengan tingkat kepentingan dari kriteria, dan

ditambahkan untuk memperoleh pengaruh keseluruhan dari masing-masing

elemen (Ascarya, 2005).

Rusydiana (2012) menyebutkan bahwa ANP memiliki tiga aksioma yang

menjadi landasan teorinya, yaitu :

a. Resiprokal. Aksioma ini menyatakan bahwa jika aspek A lima kali lebih

penting dari aspek B dalam mencapai suatu tujuan, maka aspek B 1/5

pentingnya dari aspek A.

b. Homogenitas. Aksioma ini menyatakan bahwa elemen-elemen yang

dibandingkan sebaiknya tidak memiliki perbedaan terlalu besar. Skala

verbal dikonversi menjadi skala numerik 1 sampai ≥ 9,5.

c. Struktur Hierarki tidak berlaku untuk ANP. Aksioma yang ketiga

menyatakan bahwa penilaian atau prioritas dari elemen-elemen tidak

bergantung pada elemen-elemen pada level yang lebih rendah.

Prinsip dasar ANP ada tiga, yaitu dekomposisi, penilaian komparasi

(comparative judgements), dan komposisi hierarkis atau sintesis dari prioritas.

Prinsip dekomposisi diterapkan untuk menstrukturkan masalah yang

kompleks menjadi kerangka hierarki atau jaringan klaster, sub-klaster, sus-

sub klaster, dan seterusnya. Prinsip penilaian komparasi diterapkan untuk

membangun pembandingan pasangan (pairwise comparison) dari semua

kombinasi elemen-elemen dalam klaster dilihat dari klaster induknya.

Pembandingan pasangan ini digunakan untuk mendapatkan prioritas lokal
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dari elemen-elemen dalam suatu klaster dilihat dari klaster induknya.

Sedangkan prinsip komposisi hierarkis atau sintesis diterapkan untuk

mengalikan prioritas lokal dari elemen-elemen dalam klaster dengan prioritas

global dari elemen induk, yang akan menghasilkan prioritas global seluruh

hierarki (Rusydiana, 2012).

Rusydiana (2012) menjelaskan bahwa metodologi ANP memiliki tiga fungsi

utama, yaitu :

a. Menstruktur Kompleksitas

Menstruktur kompleksitas secara hierarkis ke dalam klaster-klaster yang

homogen dari faktor-faktor, untuk memodelkan masalah ke dalam

kerangka ANP.

b. Pengukuran ke dalam Skala Rasio

Pengukuran ke dalam skala rasio diyakini paling akurat dalam mengukur

faktor-faktor yang membentuk hierarki.  Pengukuran rasio diperlukan

untuk mencerminkan proporsi.

c. Sintesis

Menyatukan semua bagian yang telah diurai dan diukur menjadi satu

kesatuan. Kompleksitas, situasi keputusan penting, prakiraan, atau

alokasi sumber daya melibatkan terlalu banyak dimensi sehingga untuk

dapat melakukan sintesis secara intuitif diperlukan suatu cara untuk

melakukan sintesis dari banyak dimensi.  Metode ANP memiliki

kemampuan untuk melakukan pengukuran dan sintesis sejumlah faktor-

faktor dalam hierarki atau jaringan.
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Rusydiana (2012) menggambarkan alur kerja metode ANP dalam tiga tahap

yaitu input, proses, dan output yang dapat dilihat pada Gambar 1.

Model konseptual didesain dalam
Piranti lunak Super Decision

INPUT PROSES OUTPUT
Penilaian pakar diisikan ke Hasil pemeringkatan tingkat
dalam kuesioner pembandingan kepentingan dan hubungan
pasangan (pairwise comparison) yang ada diantaranya

Gambar 1.  Alur kerja metode ANP
Sumber : Rusydiana (2012)

Alur kerja dalam metode ANP yang pertama adalah memahami masalah

melalui review literature, kuesioner, FGD, dan indepth interview sehingga

terbentuk kerangka ANP. Setelah kerangka terbentuk maka dilakukan

perancangan kuesioner.  Kuesioner pembandingan pasangan diisi oleh

responden yang merupakan pakar, praktisi, dan regulator dalam bidang yang

diteliti.  Data pada kuesioner kemudian diolah dengan menggunakan software

Super Decision.  Setelah itu, hasil analisis ANP berupa hasil pemeringkatan

tingkat kepentingan dan hubungan yang ada diantaranya dapat terlihat.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Adapun tinjauan penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini dapat

dilihat pada Tabel 4.

Model ANPPenilaian
Pakar

Prioritas
Pilihan
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Tabel 4. Penelitian terdahulu yang relevan

No Nama
Peneliti dan

Tahun

Judul Metodologi
Penelitian

Hasil Penelitian

ANALISIS STRATEGI PENGEMBANGAN

1 Darmawanto,
2008

Pengembangan
Kredit Sektor
Pertanian pada
PT Bank
Pembangunan
Daerah
Kabupaten Jawa
Tengah

Bersifat studi
kasus.
Pengambilan
sampel secara
purpossive
random sampling.
Penelitian ini
menggunakan
analisis kualitatif

Hasil penelitian
menunjukkan bahwa
kebijakan kredit sektor
pertanian yang selama ini
merupakan kredit program
dan bersifat masal, dengan
dana Kredit Likuiditas
Bank Indonesia (KLBI)
tidak sinkron dan saling
bertentangan sehingga
menjadi penghambat bagi
bank dalam engembangan
kredit pada sector
pertanian bahkan akan
merugikan bank dalam
pelaksanaannya.

2 Susilo, 2008 Rumusan
Strategi
Pengembangan
PT BPRS
Amanah
Ummah dengan
Pendekatan
ANP

Metode
deskriptif.
Kuesioner diuji
dengan metode
pairwise
comparison untuk
menentukan
bobot prioritas.
Pengolahan data
menggunakan
Microsoft excell
dan super
decision 1.6.0

Faktor yang menjadi
kekuatan adalah memiliki
lokasi strategis yaitu di
areal pasar. Sedangkan
faktor yang menjadi
kelemahan yaitu masih
terbatasnya kualitas
sumberdaya insani.
Peluang utamnya adalah
potensi pangsa pasar yang
besar. Sedangkan
ancaman adalah
banyaknya pesaing.
Berdasarkan hasil analisis
ANP, strategi utama untuk
pengembangan usaha PT
BPRS Amanah Ummah
adalah strategi
peningkatan Kualitas
Aktiva Produktif (KAP)
dengan bobot normal
sebesar 0,31352.
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No Nama
Peneliti dan

Tahun

Judul Metodologi
Penelitian

Hasil Penelitian

3 Kasir, 2003 Strategi
Pengembangan
Kredit
Agribisnis di
Bank BRI PAti

Metode deskriptif
analisis,
mengumpulkan
dan menganalisis
data primer dan
sekunder dengan
model analisis
SWOT.

Berdasarkan hasil analisis
SWOT, strategi yang
dipilih adalah kombinasi
dari strategi pertumbuhan,
stabilitas, dan diversifikasi
diikuti dengan program
kerja yang lebih rinci
antara lain melakukan
pengembangan pasar dan
melakukan pengembangan
atau modifikasi produk
mengenai persyaratan dan
suku bunga yang
kompetitif dengan bank
pesaing.

4 Bakri, 2015 Kinerja
Manajemen dan
Strategi
Pengembangan
Lembaga
Keuangan
Mikro
Agribisnis
Sedyo Makmur
Kabupaten
Bantul

Metode deskriptif
yang bersifat
studi kasus.
Metode analisis
menggunakan
analisis SWOT.
Indikator kinerja
diukur dari
kualitas
portofolio,
produktivitas,
efisiensi, tingkat
keuntungan dan
pertumbuhan
menggunakan
indikator kinerja
World Bank

Hasil penelitian
menunjukkan bahwa
kinerja KSU LKM-A
Sedyo Makmur selama
tahun 2011-2013
tergolong baik. Namun
sedikit belum baik jika
dilihat dari kualitas
portofolio dan tingkat
keuntungan. Strategi yang
sebaiknya diterapkan
adalah strategi S-O yang
memanfaatkan sebaik-
baiknya peluang yang ada
dengan menggunakan
kekuatan yang dimiliki,
yaitu menambah
permodalan,
meningkatkan penawaran
kredit, dan melakukan
perluasan pasar

5 Gumbira,
2007

Strategi
Pengembangan
Bisnis Syariah
di Bank DKI

Pengumpulan
data diperoleh
langsung dari
database dan
arsip perusahaan

Berdasarkan metode
matriks space
rekomendasi strategi yang
disarankan adalah strategi
agresif (strategi penetrasi
pasar, pengembangan

Tabel 4. Lanjutan
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No Nama
Peneliti dan

Tahun

Judul Metodologi
Penelitian

Hasil Penelitian

Metode yang
digunakan
metode matriks
SWOT, IFE,
EFE, SPACE dan
QSPM

pasar, pengembangan
produk, strategi integrasi
dan diversifikasi).
Berdasarkan matriks
QSPM, Bank DKI Syariah
dapat meningkatkan
pangsa pasarnya dengan
cara menambah pasar
sasaran, memodifikasi dan
memperbanyak saluran
distribusi, dan menambah
intensitas promosi.

6 Hendarto,
2005

Strategi
Pengembangan
Lembaga
Keuangan
Syariah sebagai
Alternatif
Perbaikan
Kondisi
Ekonomi
Indonesia pada
BMT
Beringharjo
Yogyakarta

Bersifat studi
kasus.
Pengambilan
sampel secara
purpossive
random sampling.
Melakukan
analisis kondisi
lingkungan
internal dan
eksternal
perusahaan
kemudian
dianalisis dengan
metode SWOT

BMT Beringharjo
Yogyakarta sebaiknya
menjalankan secara
prioritas strategi bisnis
integrasi horizontal seperti
memperluas dan
memperkuat jaringan.
Dapat pula melakukan
strategi bisnis penetrasi
pasar secara intensif yaitu
dengan meningkatkan
kualitas, kuantitas dan
produktivitas bisnis,
program acara serta
pelayanan yang optimal.

7 Sari, Irawan,
dan Azhar
(2014)

Strategi
Pembiayaan
Perbankan
Syariah dalam
mendukung
Keuangan
Inklusif bagi
Sektor Mikro
melalui
Pendekatan
ANP

Metode yang
digunakan yaitu
metode
kuantitatif-
kualitatif.
Pendekatan
kuantitaif yang
digunakan saat
pengolahan data
yaitu software
super decision

Strategi perbankan
syariah dalam mendukung
keuangan inklusif adalah
meningkatkan
pembiayaan sektor mikro.
Prioritas strategi adalah
strategi teknis,
fundamental, dan
eksternal. Secara rinci,
lima prioritas strategi
tersebut adalah financial
products yang inovatif,
perbaikan akses pasar,
linkage, persiapan SDM,
dan perbanyak cabang.

Tabel 5. LanjutanTabel 4. Lanjutan
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No Nama
Peneliti dan

Tahun

Judul Metodologi
Penelitian

Hasil Penelitian

8 Pristiyanto,
Bintoro, dan
Soekarto
(2013)

Strategi
Pengembangan
Koperasi Jasa
Keuangan
Syariah dalam
Pembiayaan
Usaha Mikro di
Kecamatan
Tanjung Sari
Sumedang

Metode
pengumpulan
data primer dan
sekunder
dilakukan melalui
studi pustaka,
observasi,
kuesione, serta
wawancara.
Teknik dan
pengolahan data
menggunakan
analisa secara
deskriptif dan
menggunakan
analisis SWOT.

Lima prioritas strategi
yang disarankan yaitu
peningkatan mutu layanan
dan pengelolaan usaha
sesuai syariah,
meningkatkan pencitraan
koperasi, meningkatkan
mutu SDM yang handal
dan tangguh, menjalin
hubungan yang baik
dengan lembaga keuangan
sebagai pendonor modal,
optimasi pelayanan dan
pembinaan atau
pendampingan usaha
anggota.

9 Hilal, 2014 Strategi
Pengembangan
Lembaga
Keuangan
Mikro
Agribisnis
(LKMA) di
Kabupaten
Pandeglang

Penentuan
LKMA sampel
dilakukan dengan
teknik purposive
sampling.
Analisis kinerja
Gapoktan PUAP,
evaluasi proses
penumbuhan
LKMA pada
Gapoktan PUAP,
dan kajian
terhadap kinerja
LKMA dalam
pengembangan
program PUAP
dilakukan dengan
metode deskriptif
kuantitatif.
Perumusan
strategi
pengembangan
LKMA
menggunakan
Analytical
Hierarchy
Process (AHP).

Penumbuhan LKMA pada
Gapoktan PUAP
dikategorikan “baik” pada
tahapan persiapan.
Sedangkan pada tahapan
pelaksanaan dan persiapan
dikategorikan “kurang
baik”. Kinerja LKMA
pada aspek
pengembangan dana
PUAP dikategorikan
“buruk”. Berdasarkan
penilaian tersebut, maka
faktor penting yang harus
diperhatikan dalam
pengembangan LKMA di
Kabupaten Pandeglang
adalah penegasan aspek
profitabilitas dalam
pembentukan LKMA,
peningkatan kualitas SDM
pengurus Gapoktan dan
LKMA, peningkatan
peran PMT dalam
pendampingan, penguatan
pendanaan dan kemitraan,
serta peningkatan

Tabel 4. Lanjutan
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No Nama
Peneliti dan

Tahun

Judul Metodologi
Penelitian

Hasil Penelitian

produksi dan fasilitasi
pemasaran. Keempat
faktor inilah yang menjadi
dasar dalam penyusunan
program pengembangan
LKMA di Kabupaten
Pandeglang.

10 Anggara,
2015

Strategi
Pengembangan
Koperasi Guna
Menggerakkan
Perekonomian
Masyarakat

Metode
penentuan sampel
menggunakan
multi stage
sampling.
Pengumpulan
data dilakukan
melalui observasi,
wawancara, FGD,
studi literatur dan
dokumen. Analisa
data dilakukan
menggunakan
analisis SWOT.

Berdasarkan analisis
SWOT, strategi dan dalam
pengembangan koperasi
dari tahun 2015-2017
adalah meningkatkan
kualitas pemberdayaan
koperasi, meningkatkan
jumlah anggota koperasi,
mengembangkan jaringan
bisnis, menerapkan sistem
reward, mencari mitra
pemasaran yang baru,
menjalin kerjasama
dengan pemerintah dan
akademisi, memperbaiki
citra koperasi, memberi
masukan kepada
pemerintah, melakukan
konsolidasi internal dan
eksternal, meningkatkan
kualitas SDM, membuat
SOP yang jelas dan
tersistem, membangun
kemitraan dalam hal
permodalan,
mengembangkan
keunggulan kompetitif,
menyelenggarakan
promosi produk,
memanfaatkan dukungan
pemerintah daerah untuk
mensosialisasikan nilai-
nilai koperasi kepada
masyarakat, dan
penguatan koperasi.

Tabel 4. Lanjutan
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Untuk penelitian terdahulu yang terkait dengan strategi pengembangan,

sebagian besar para peneliti terdahulu menggunakan metode analisis SWOT

saja. Sedangkan pada penelitian ini dilakukan analisis dengan metode SWOT

dan metode Analytic Network Process (ANP) dengan menggunakan microsoft

excell dan software super decision. Metode ANP memiliki kelebihan jika

dibandingkan dengan metodologi yang lain yaitu kemampuannya melakukan

pengukuran dan sintesis sejumlah faktor-faktor dalam hierarki atau jaringan.

Tidak ada metodologi lain yang mempunyai fasilitas sintesis seperti

metodologi ANP (Susilo, 2008).

Salah satu kekhasan dalam penelitian ini yaitu penelitian difokuskan kepada

strategi pengembangan usaha pembiayaan di sektor pertanian. Hal ini

mengingat sektor pertanian yang kurang mendapat perhatian dari perbankan.

Padahal sektor pertanian merupakan peluang bisnis yang besar mengingat

banyaknya masyarakat yang berkerja di sektor ini. Penelitian ini akan

menguraikan secara rinci permasalahan, solusi dan strategi pengembangan

pembiayaan usaha di sektor pertanian dengan menggunakan pendekatan

Analytic Network Process (ANP).

C. Kerangka Pemikiran

Sektor pertanian berperan penting dalam perekonomian nasional. Banyaknya

penduduk yang berkerja pada sektor pertanian membuat sektor ini memiliki

peran yang strategis. Meskipun memiliki peran yang strategis, sektor

pertanian masih memiliki banyak kendala. Salah satu kendala yang paling

penting adalah keterbatasan modal yang dimiliki oleh para petani dan para
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pelaku usaha di sektor pertanian. Kendala ini akan menjadi potensi yang

besar bagi lembaga keuangan baik itu lembaga keuangan perbankan maupun

lembaga keuangan non perbankan dalam mengembangkan bisnis usahanya.

Lembaga keuangan baik itu perbankan maupun non perbankan berperan

sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya ke pelaku

usaha dalam bentuk kredit/pembiayaan. Namun karakteristik usaha di sektor

pertanian yaitu agribisnis yang mengandung banyak risiko menyebabkan

minat lembaga keuangan khususnya perbankan dalam memberi pembiayaan

menjadi rendah. Hal ini dapat dilihat selama tahun 2011 sampai dengan

2015, pangsa kredit perbankan ke sektor pertanian rata-rata hanya sebesar

5,76 persen dari keseluruhan total kredit yang disalurkan perbankan.

Sementara di sisi lain, para pelaku usaha agribisnis umumnya adalah

masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan yang belum memiliki akses serta

informasi cukup tentang mendapatkan modal yang berasal dari pembiayaan

atau kredit perbankan. Menghadapi persoalan ini, lembaga keuangan non

bank dapat menjadi solusi untuk menyalurkan pembiayaan agribisnis. Hal ini

dikarenakan lembaga keuangan non bank dianggap memiliki karakter yang

cocok untuk mengembangkan pembiayaan agribisnis yang karakter usahanya

sangat terpengaruh oleh faktor alam.

Salah satu bentuk lembaga keuangan non-bank yang saat ini sedang tumbuh

dan berkembang di masyarakat serta mengambil bagian penting dalam

memberdayakan ekonomi masyarakat adalah koperasi simpan pinjam baik

dengan pola konvensional maupun pola syariah. Koperasi simpan pinjam
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yang bersifat fleksibel, sarana dan prasarana yang memadai serta produk dan

layanan sesuai dengan kebutuhan anggota atau masyarakat membuat lembaga

keuangan ini diminati, khususnya oleh mereka yang berpenghasilan kecil.

Koperasi simpan pinjam yang memiliki potensi untuk mengembangkan

pembiayaan di bidang agribisnis adalah KSPPS BMT Assyafiah Berkah

Nasional dan KSP Tri Dharma Artha. Dua koperasi ini merupakan koperasi

simpan pinjam pola syariah dan konvensional dengan aset terbesar di

Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung.

Koperasi simpan pinjam baik itu dengan pola syariah maupun konvensional,

memerlukan strategi yang tepat dalam pengambilan keputusan untuk

menghadapi hambatan atau tantangan yang ada di lingkungan agar tujuan

simpan pinjam dapat tercapai secara optimal. Untuk mengetahui seberapa

jauh keberhasilan koperasi dapat diketahui dengan melakukan penilaian

kinerja keuangan koperasi.  Berdasarkan hasil penilaian kinerja keuangan

dapat diketahui seberapa  jauh perkembangan usaha koperasi dari tahun ke

tahun. Selain itu, hasil penilaian kinerja keuangan koperasi dapat digunakan

sebagai alat dalam pengambilan keputusan pada koperasi tersebut.

Koperasi simpan pinjam harus mampu memanfaatkan kekuatan dan peluang

yang ada serta meminimalisisr dampak dari kelemahan dan ancaman yang

dihadapi. Penelitian strategi pengembangan pembiayaan agribisnis oleh

koperasi simpan pinjam dengan pola syariah dan konvensional ini bertujuan

untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang terkait

dengan strategi pengembangan usaha pembiayaan agribisnis. Selain
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melakukan analisis mengenai faktor internal dan eksternal dalam

pengembangan usaha pembiayaan agribisnis, penelitian ini juga memberikan

strategi pengembangan usaha pembiayaan agribisnis yang akan membantu

meningkatkan pengembangan usaha bisnis tersebut di koperasi dengan pola

syariah dan konvensional.

Faktor-faktor internal dan eksternal dijabarkan melalui matriks IFE-EFE

untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi

oleh koperasi simpan pinjam dalam menjalani usaha pembiayaan agribisnis.

Kemudian, dilakukan analisis dengan menggunakan analisis SWOT untuk

mengetahui strategi-strategi pengembangan usaha pembiayaan agribisnis.

Pemilihan alternatif strategi pengembangan usaha pembiayaan agribisnis akan

dilakukan dengan menggunakan metode ANP. Unsur dalam perancangan

keputusan terdiri dari fokus, faktor, aktor, tujuan dan alternatif strategi. Dari

hasil analisis dengan menggunakan metode ANP, nantinya dapat diketahui

strategi pengembangan usaha pembiayaan agribisnis yang efisien dan optimal

dalam memberikan dampak positif baik itu bagi koperasi maupun petani dan

para pelaku usaha agribisnis. Kerangka pemikiran penelitian dimuat pada

Gambar 2.
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Gambar 2. Kerangka pemikiran strategi pengembangan pembiayaan agribisnis
pada koperasi simpan pinjam pola syariah dan pola konvensional di
Kabupaten Lampung Tengah
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III. METODE PENELITIAN

A. Metode Dasar Penelitian dan Sumber Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi kasus dengan

kasus pembiayaan agribisnis yang ada di Koperasi Simpan Pinjam dan

Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Assyafiiyah

Berkah Nasional dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Tri Dharma Artha.

Studi kasus merupakan metode yang bertujuan untuk menjelaskan dan

memahami objek yang diteliti secara khusus sebagai suatu kasus.  Penelitian

dengan menggunakan metude studi kasus memusatkan diri secara intensif

pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus.  Data

pada metode studi kasus diperoleh dari semua pihak yang berkaitan. Data

yang diambil dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder.

Data primer diperoleh melalui wawancara langsung (indepth interview) dan

pengisian kuesioner oleh responden. Kuesioner terdiri dari kuesioner untuk

analisis SWOT dan kuesioner untuk analisis ANP.  Pertanyaan dalam

kuesioner SWOT berupa identifikasi faktor-faktor strategis dan penentuan

bobot (skala 1-3) dan rating (skala 1-4) faktor-faktor strategis pada koperasi.

Pertanyaan dalam kuesioner ANP berupa pembandingan antar elemen dalam

klaster untuk mengetahui mana yang lebih besar pengaruhnya dan seberapa
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besar perbedaannya dilihat dari satu sisi.  Skala numerik 1-9 yang digunakan

dalam kuesioner ANP merupakan terjemahan dari penilaian verbal. Data

sekunder diperoleh melalui pencatatan dari berbagai kepustakaan, publikasi-

publikasi, instansi atau lembaga yang terkait dalam penelitian seperti tempat

penelitian dan Dinas Koperasi dan UKM, serta laporan-laporan lainnya yang

digunakan dalam penelitian ini.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional meliputi pengertian yang digunakan untuk memperoleh

data yang akan dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun daftar dan

ukuran dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan

sebagai berikut :

Strategi adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk mengembangkan atau

meningkatkan suatu usaha/bisnis dengan memperhatikan kondisi suatu

wilayah, prospeknya di masa yang akan datang dan komponen-komponen

lainnya yang mendukung.

Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama

permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain, dan

atau anggotanya, yang mewajibkan penerima pembiayaan untuk melunasi

pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad atau

perjanjian disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan

atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau dengan pembayaran bunga.
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Agribisnis adalah kegiatan usaha yang meliputi salah satu atau keseluruhan

dari mata rantai produksi, pengolahan hasil dan pemasaran yang ada

hubungannya dengan pertanian dalam arti luas.

Kinerja keuangan adalah hasil kerja keuangan suatu koperasi yang dilihat dari

rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan aktivitas

Likuiditas adalah perbandingan antara aktiva lancar dengan kewajiban lancar,

diukur dalam satuan persen (%).

Solvabilitas adalah rasio yang menggambarkan tentang kemampuan koperasi

untuk membayar semua kewajibannya (baik jangka pendek maupun jangka

panjang), diukur dalam satuan persen (%).

Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana

pendapatan bruto yang dihasilkan koperasi menjadi SHU, diukur dalam

satuan persen (%).

Aktivitas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan dana yang tertanam

dalam satu periode tertentu, diukur dalam satuan persen (%).

Strategi pengembangan pembiayaan agribisnis adalah serangkaian kegiatan

dalam pengambilan keputusan dengan menganalisis faktor-faktor strategis

yang ada baik faktor-faktor yang berasal dari luar (eksternal) maupun dari

dalam (internal) yang memiliki pengaruh terhadap pengembangan usaha

pembiayaan di sektor agribisnis.
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Analisis faktor internal adalah suatu analisis yang digunakan untuk

mengetahui faktor kekuatan (strengths) yang dapat dimanfaatkan dan faktor

kelemahan (weaknesses) yang harus diatasi.

Kekuatan merupakan keunggulan-keunggulan yang dimiliki koperasi dalam

pengembangan pembiayaan agribisnis.

Kelemahan merupakan keterbatasan yang dimiliki koperasi dalam

pengembangan pembiayaan agribisnis

Analisis faktor eksternal adalah suatu analisis yang digunakan untuk

mengetahui peluang (opportunities) dan ancaman (threats) yang ada.

Peluang merupakan situasi penting yang menguntungkan bagi koperasi dalam

pengembangan pembiayaan agribisnis.

Ancaman merupakan situasi penting yang tidak menguntungkan bagi

koperasi dalam pengembangan pembiayaan agribisnis.

SWOT (Strengths Weaknesses Opportunities Threats) adalah suatu analisis

untuk menentukan alternatif strategi, merupakan sebuah matrik yang terdiri

atas empat kuadran yang bertujuan untuk memaksimalkan peranan faktor

yang bersifat positif (kekuatan dan peluang), meminimalisir kelemahan yang

ada dan menekan dampak ancaman yang muncul.

Analytic Network Process (ANP) merupakan suatu metode yang digunakan

untuk pengambilan keputusan terhadap suatu masalah dengan tepat dalam
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rangka mengantisipasi banyaknya pengaruh-pengaruh internal maupun

eksternal.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Lampung Tengah, studi kasus pada

KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional sebagai sampel koperasi simpan

pinjam dengan pola syariah dan KSP Tri Dharma Artha sebagai sampel

koperasi simpan pinjam dengan pola konvensional. Pemilihan lokasi

dilakukan secara sengaja mengingat Kabupaten Lampung Tengah merupakan

Kabupaten dengan jumlah rumah tangga petani terbanyak di Provinsi

Lampung.

Pemilihan KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional dan KSP Tri Dharma

Artha juga dilakukan secara sengaja. KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah

Nasional merupakan koperasi simpan pinjam pola syariah dengan aset

terbesar di Kabupaten Lampung Tengah bahkan di Provinsi Lampung

(Puskopsyah Lampung, 2014). Sedangkan KSP Tri Dharma Artha

merupakan koperasi simpan pinjam pola konvensional dengan aset terbesar di

Kabupaten Lampung Tengah (Dinas Koperasi dan UKM Lampung Tengah,

2015). Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April tahun 2016 sampai

dengan bulan Desember tahun 2016.

D. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode non

probability sampling, yaitu pengambilan sampel non acak (disengaja).  Dalam
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metode ANP, jumlah responden tidaklah penting, yang paling penting adalah

responden yang dipilih merupakan orang yang menguasai dan kompeten di

bidangnya (Susiolo, 2008).  Penelitian ini melibatkan sampel sebanyak 13

orang yang terdiri dari pakar, praktisi dan pengambil kebijakan yang

berkompeten dalam bidang koperasi di Kabupaten Lampung Tengah baik itu

pola syariah maupun pola konvensional. Daftar responden dalam penelitian

ini dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5.  Daftar responden

No
Kriteria

Responden
Jenis Responden Jumlah Jabatan

1 Praktisi Pengurus dan
Pengelola Koperasi

10 orang ( 5
pola syariah
dan 5 pola
konvensional)

Pola Syariah :
1. Ketua
2. Sekretaris
3. Bendahara
4. Manajer Operasional
5. Manajer Pemasaran
Pola Konvensional :
1. Ketua
2. Manajer
3. Kabag. Adm. & Keu.
4. Kabag. Pemasaran
5. Kabag. Kredit

2 Pakar Dosen Fakultas
Pertanian Universitas
Lampung

2 orang

3 Regulator Dinas Koperasi dan
UKM Kabupaten
Lampung Tengah

1 orang

Syarat responden yang valid dalam ANP adalah bahwa mereka adalah orang-

orang yang menguasai atau ahli di bidangnya (Arifin dkk, 2014). Oleh karena

itu responden yang akan diteliti adalah orang-orang yang memiliki

pengetahuan atau pengalaman mengenai obyek penelitian yaitu mengenai

strategi pengembangan pembiayaan agribisnis oleh koperasi simpan pinjam

dengan pola syariah dan pola konvensional.
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E. Tahapan Penelitian

Tahapan dalam penelitian ini meliputi :

1. Tahapan pertama

Tahapan pertama yaitu melakukan analisis kinerja keuangan dengan

menggunakan metode analisis rasio keuangan berupa rasio likuiditas,

solvabilitas, profitabilitas dan aktivitas.

2. Tahapan kedua

Tahapan kedua yaitu mengidentifikasi karakteristik pembiayaan agribisnis

pada KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional dan KSP Tri Dharma

Artha di Kabupaten Lampung Tengah.

3. Tahapan ketiga

Tahapan ketiga merupakan tahapan dalam melakukan analisis dengan

menggunakan metode SWOT dan ANP. Metode analisis SWOT

dilakukan melalui tiga tahapan penting yaitu tahap pengambilan data

(identifikasi dan evaluasi faktor-faktor internal dan eksternal koperasi),

tahap analisis data (pembuatan matriks IFE, EFE, I-E dan matriks

SWOT), dan tahap pengambilan keputusan. Sedangkan tahapan pada

metode ANP dapat dilihat pada Gambar 3.
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Gambar 3.  Tahapan metode ANP
Sumber : Ascarya (2005)

Tahap pertama dalam metode ANP adalah kontruksi model.  Konstruksi

model ANP disusun berdasarkan literature review dan indepth interview

serta hasil analisis SWOT untuk mengkaji informasi secara lebih dalam

terhadap permasalahan yang sebenarnya. Tahap kedua dalam metode

ANP yaitu kuantifikasi model.  Tahap kuantifikasi model menggunakan

pertanyaan dalam kuesioner ANP untuk mengetahui mana diantara

keduanya yang lebih besar pengaruhnya dan seberapa besar perbedaannya

melalui skala nnumerik 1-9.  Tahap ketiga dalam metode ANP adalah

analisis hasil.  Data hasil penilaian pada kuesioner dikumpulkan dan

diinput melalui software super decision untuk diproses sehingga

menghasilkan output berbentuk prioritas.

F. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif.  Untuk menjawab tujuan pertama,
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digunakan analisis deskriptif kuantitatif untuk mengetahui kinerja keuangan

pada KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional dan KSP Tri Dharma Artha.

Untuk menjawab tujuan kedua, digunakan analisis deskriptif kualitatif untuk

mengetahui karakteristik pembiayaan agribisnis pada KSPPS BMT

Assyafiiyah Berkah Nasional dan KSP Tri Dharma Artha.  Untuk menjawab

tujuan ketiga, digunakan analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif untuk

menganalis aspek lingkungan internal dan eksternal koperasi dalam

pengembangan pembiayaan agribisnis yang berupa matriks IFE dan EFE,

menyusun strategi pengembangan pembiayaan agribisnis yang berupa matriks

I-E dan matriks SWOT, dan menggunakan metode ANP untuk memperoleh

prioritas strategi dalam pengembangan pembiayaan agribisnis.

1. Analisis Kinerja Keuangan

Analisis kinerja keuangan pada koperasi merupakan hal yang penting untuk

diketahui karena akan memperlihatkan kinerja koperasi secara keseluruhan

(Fathia, 2013).  Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah Nomor 22/PER/M.KUKM/IV/2007 tahun 2007 tentang Pedoman

Pemeringkatan Koperasi, alat analisis yang digunakan untuk mengukur

tingkat kondisi kesehatan keuangan pada koperasi adalah analisis rasio yang

meliputi rasio likuiditas (menggunakan ukuran rasio lancar), solvabilitas,

profitabilitas, dan aktivitas (menggunakan rasio perputaran piutang).  Standar

penilaian untuk mengukur tingkat kondisi kesehatan keuangan pada koperasi

simpan pinjam pola syariah dan konvensional dapat dilihat pada Tabel 6.
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Tabel 6. Standar penilaian rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan
aktivitas pada koperasi simpan pinjam

No Komponen Standar Nilai Kriteria

1 Likuiditas :

(Total aktiva lancer 175% - 200% 5 Sangat ideal

Dibagi 150% - 174% 4 Ideal

total kewajban lancar 125% - 149% 3 Cukup ideal

dikali 100 persen) 100% - 125% 2 Kurang ideal

<100% atau >200% 1 Sangat tidak ideal

2 Solvabilitas :

(total aktiva 135% - 150% 5 Sangat ideal

Dibagi 120% - 134% 4 Ideal

total kewajiban 105% - 119% 3 Cukup ideal

dikali 100 persen) 90% - 104% 2 Kurang ideal

<90% atau >150% 1 Sangat tidak ideal

3 Profitabilitas :

(sisa hasil usaha >15% 5 Sangat baik

Dibagi 12% - 15% 4 Baik

pendapatan bruto 8% - 11% 3 Cukup Baik

dikali 100 persen) 4% - 7% 2 Kurang Baik

<4% 1 Buruk

4 Aktivitas :

( jumlah penjualan >100% 5 Sangat efektif

Dibagi 75% - 100% 4 Efektif

jumlah piutang 50% - 74% 3 Cukup efektif

dikali 100 persen) 25% - 49% 2 Kurang efektif

<25% 1 Tidak efektif

Sumber : Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, 2007

Pengertian rasio yang digunakan untuk menentukan kinerja keuangan

koperasi adalah sebagai berikut :

a. Likuiditas (menggunakan ukuran rasio lancar)

Rasio ini merupakan rasio yang paling umum untuk menganalisa posisi

modal kerja usaha. Rasio ini memperlihatkan sampai dimana kredit

jangka pendek dengan rasa aman dapat diberikan oleh para pemberi

kredit, sebab rasio ini menggambarkan kemampuan koperasi untuk
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melunasi hutang segera.  Standar yang baik untuk rasio ini adalah dua

ratus persen.

b. Solvabilitas

Solvabilitas dimaksudkan sebagai kemampuan koperasi untuk membayar

semua hutang-hutangnya (baik jangka pendek maupun jangka panjang).

c. Profitabilias

Rasio ini digunakan untuk mengetahui sampai sejauh mana pendapatan

bruto yang dihasilkan koperasi menjadi Sisa Hasil Usaha (SHU).

d. Aktivitas (menggunakan rasio perputaran piutang)

Rasio piutang menunjukkan kemampuan dana yang tertanam dalam

piutang berputar dalam satu periode tertentu. Rasio perputaran piutang

yang tinggi memperlihatkan semakin cepat pengembalian modal dalam

bentuk kas.

2. Identifikasi Karakteristik Pembiayaan Agribisnis

Identifikasi karakteristik pembiayaan agribisnis pada koperasi simpan pinjam

pola syariah dan pola konvensional dilakukan dengan metode analisis

deskriptif kualitatif.  Adapaun aspek-aspek yang diperhatikan dalam

mengidentifikasi karakteristik pembiayaan agribisnis pada koperasi simpan

pinjam pola syariah dan pola konvensional meliputi aspek persyaratan

administrasi, waktu persetujuan pembiayaan, jangka waktu (tenor)

pembiayaan, marjin pembiayaan atau suku bunga kredit, dan biaya-biaya

yang meliputi biaya administrasi dan biaya asuransi (Budiyoko, 2015).
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3. Formulasi Strategi Pengembangan dengan Metode SWOT dan ANP
Faktor Internal dan Eksternal

a. Analisis Faktor Internal dan Eksternal

Matriks Internal Factor Evaluation merupakan alat analisis untuk

merangkum faktor internal yang meliputi kekuatan dan kelemahan utama

dari koperasi.  Matriks Internal Factor Evaluation dipakai setelah

dilakukan identifikasi terhadap faktor-faktor internal koperasi untuk

menentukan kekuatan dan kelemahan koperasi.  Matriks External Factor

Evaluation hampir sama dengan matriks Internal Factor Evaluation,

bedanya matriks External Factor Evaluation digunakan untuk

merangkum dan mengidentifikasi faktor eksternal yang meliputi peluang

dan ancaman koperasi. Matriks IFE dan EFE dikembangkan dalam lima

langkah, yaitu (David, 2010) :

a. Menentukan komponen-komponen yang paling penting dari

lingkungan internal dan eksternal koperasi (meliputi kekuatan dan

kelemahan, serta peluang dan ancaman yang mempengaruhi

koperasi) dan kemudian memasukkannya ke kolom faktor strategis.

b. Setiap faktor diberi bobot berkisar 0,0 (tidak penting) sampai 1,0

(sangat penting). Bobot itu mengindikasikan nyatanya suatu faktor

terhadap pengembangan pembiayaan agribisnis.

c. Memberikan peringkat 1-4 pada setiap faktor internal dan eksternal

utama untuk menunjukkan seberapa efektif strategi koperasi saat ini

dalam merespon faktor tersebut.
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d. Mengalikan bobot setiap faktor dengan ratingnya untuk menentukan

skor bobot.

e. Menjumlahkan skor rataan untuk setiap variabel guna menentukan

skor bobot total dalam memformulasi strategi pengembangan

pembiayaan agribisnis.

Adapun model dari matriks IFE dan EFE dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7.  Model Matriks IFE dan EFE

Faktor
Internal/Eksternal

Bobot
(a)

Peringkat
(b)

Nilai Tertimbang
(a x b)

A. Kekuatan/Peluang
1. .................
2. .................
n    .................

Jumlah (A)
B. Kelemahan/Ancaman

1. .................
2. .................
n     .................

Jumlah (B)
Sumber : David, 2006

Keterangan pemberian bobot :
1 = Jika indikator horizontal kurang penting dari pada indikator vertikal
2 = Jika indikator horizontal sama penting dengan indikator vertikal
3 = Jika indikator horizontal lebih penting dari pada indikator vertikal

Keterangan pemberian rating kekuatan :
4 = kekuatan yang dimiliki koperasi sangat kuat
3 = kekuatan yang dimiliki koperasi kuat
2 = kekuatan yang dimiliki koperasi rendah
1 = kekuatan yang dimiliki koperasi sangat rendah

Keterangan pemberian rating kelemahan :
4 = kelemahan yang dimiliki koperasi sangat sulit dipecahkan
3 = kelemahan yang dimiliki koperasi sulit dipecahkan
2 = kelemahan yang dimiliki koperasi mudah dipecahkan
1 = kelemahan yang dimiliki koperasi sangat mudah dipecahkan
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Keterangan pemberian rating peluang :
4 = peluang yang sangat kuat pengaruhnya
3 = peluang yang kuat pengaruhnya
2 = peluang yang kurang kuat pengaruhnya
1 = peluang yang tidak berpengaruh

Keterangan pemberian rating ancaman :
4 = ancaman yang sangat kuat pengaruhnya
3 = ancaman yang kuat pengaruhnya
2 = ancaman yang kurang kuat pengaruhnya
1 = ancaman yang tidak berpengaruh

b. Analisis SWOT

Formulasi strategi pengembangan pembiayaan agribisnis pada koperasi

simpan pinjam pola syariah dan konvensional menggunakan matriks

Internal-Eksternal (I-E) dan matriks SWOT.

a. Matriks I-E

Untuk memformulasikan strategi yang dapat diterapkan oleh

koperasi digunakan Matriks I-E. Matriks I-E adalah gabungan dari

matriks IFE dan EFE yang berisikan sembilan macam sel yang

dibagi menjadi tiga bagian. Masing-masing bagian memiliki

implikasi strategi yang berbeda-beda (David, 2006). Tujuan

penggunaan matriks ini adalah untuk memperoleh strategi bisnis di

tingkat pengambil keputusan yang lebih detail (Rangkuti, 2014).

Matriks Internal-Eksternal (I-E) dapat dilihat pada Gambar 4.
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Total Skor Faktor Strategi Internal

Kuat Rataan Lemah
4,0 3,0 2,0 1,0

Tinggi
3,0

Menengah
2,0

Rendah
1,0

Gambar 4.  Matriks Internal Eksternal
Sumber : David (2006)

Menurut David (2006), matriks Internal-Eksternal (I-E)

dikelompokkan menjadi tiga bagian utama yang memiliki strategi

berbeda-beda, yaitu :

1) Divisi pada sel I, II, dan IV digambarkan sebagai tumbuh dan

membangun (grow and build).  Strategi yang cocok digunakan

pada posisi ini adalah strategi intensif (penetrasi pasar,

pengembangan produk, dan pengembangan pasar), atau strategi

yang integratif (integrasi ke depan, ke belakang dan horizontal).

2) Divisi pada sel III, V, dan VII digambarkan sebagai menjaga

dan mempertahankan (hold and maintain). Strategi yang cocok

untuk digunakan pada posisi ini adalah strategi penetrasi pasar

dan pengembangan produk.

3) Divisi pada sel VI, VIII, dan IX digambarkan sebagai panen

atau divestasi (harvestor divest).  Strategi yang dapat digunakan

adalah strategi mengambil hasil atau melepaskan.

Total
Skor
Faktor
Strategi
Eksternal

I II III

IV V VI

VII VIII IX
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b. Matriks SWOT

Analisis matriks SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara

sistematis untuk merumuskan strategi pengembangan pembiayaan

agribisnis.  Matriks SWOT dapat dilihat pada Gambar 5.

Strengths (S)
Tentukan faktor yang
menjadi kekuatan

Weakness (W)
Tentukan faktor yang
menjadi kelemahan

Opportunities
(O)

Tentukan faktor
yang menjadi
peluang

Strategi (SO)
Ciptakan strategi yang
menggunakan kekuatan
untuk memanfatkan
peluang

Strategi (WO)
Ciptakan strategi yang
meminimalkan kelemahan
untuk memanfaatkan
peluang

Threats (T)
Tentukan faktor
yang menjadi
ancaman

Strategi (ST)
Ciptakan strategi yang
menggunakan kekuatan
untuk mengatasi ancaman

Strategi (WT)
Ciptakan strategi yang
meminimalkan kelemahan
untuk mengatasi ancaman

Gambar 5.  Matriks SWOT
Sumber : Rangkuti (2014)

Terdapat delapan langkah dalam membentuk sebuah matriks SWOT:

1). Buat daftar peluang-peluang eksternal utama koperasi

2). Buat daftar ancaman-ancaman eksternal utama koperasi

3). Buat daftar kekuatan-kekuatan internal utama koperasi

4). Buat daftar kelemahan-kelemahan internal utama koperasi

5). Cocokkan kekuatan internal dengan peluang eksternal dan catat

hasilnya pada sel strategi SO

6). Cocokkan kelemahan internal dengan peluang eksternal dan

catat hasilnya pada sel strategi WO

7). Cocokkan kekuatan internal dengan ancaman eksternal dan catat

hasilnya pada sel strategi ST
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8). Cocokkan kelemahan internal dengan ancaman eksternal dan

catat hasilnya pada sel strategi WT

Matriks ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang

dan ancaman eksternal yang dihadapi koperasi dapat disesuaikan

dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki dalam memformulasi

strategi pengembangan pembiayaan agribisnis.

c. Analisis ANP

Analytic Network Process Analysis (ANP) menurut Ascarya (2005)

digunakan untuk mencari permasalahan utama dan alternatif solusi utama

yang nantinya diterjemahkan untuk digunakan menjadi pilihan strategi

dalam pengembangan pembiayaan agribisnis yang berkelanjutan. Dalam

analisis ANP, tahapan pertama yang harus dilakukan adalah membuat

kerangka kerja ANP (konstruksi model) untuk memahami masalah yang

diperoleh dari review literatur, kuesioner, dan indepth interview.

Penelitian ini menggunakan salah satu bentuk jaringan ANP yaitu jaringan

umum.  Jaringan umum adalah jaringan yang tidak memiliki bentuk khusus.

Bentuk jaringan ini bisa sangat sederhana atau sangat kompleks yang

melibatkan banyak klaster, depedensi, dan feedback.  Secara umum bentuk

jaringan umum yang kompleks dapat dilihat pada Gambar 6.
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Gambar 6.  Bentuk jaringan umum yang kompleks pada ANP
Sumber : Ascarya (2005)

Setelah terbentuk kerangka ANP, tahapan yang harus dilakukan

selanjutnya adalah kuantifikasi model dan menganalisis data.  Proses

kuantifikasi model dan analisis data dapat dilihat pada Gambar 7.

Gambar 7.  Proses kuantifikasi model dan hasil analisis
Sumber : Rusydiana (2012)

Setelah model dibuat dalam software superdecision, dilakukan

penyusunan kuesioner ANP.  Kuesioner dibuat sesuai dengan kerangka

ANP dengan skala numerik. Definisi skala penilaian dan skala numerik

yang digunakan dalam ANP dapat dilihat pada Tabel 8.
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Tabel 8. Definisi skala penilaian dan skala numerik

Skala Numerik
(Intencity of Importance)

Skala Verbal (Definition)

9 Extreme importance
8 Very, very strong
7 Very strong or demonstrated importance
6 Strong plus
5 Strong importance
4 Moderate plus
3 Moderate importance
2 Weak
1 Equal importance

Sumber : Saaty (2003) dalam Ascarya (2005)

Selanjutnya kuesioner diberikan kepada para responden.  Setelah

kuesioner diisi oleh para responden, data yang telah diterima diolah

melalui software superdecision untuk dicari nilai geometric mean dan

rater agreement.

a. Geometric mean

Untuk mengetahui hasil penilaian individu dari para responden dan

menentukan hasil pendapat pada suatu kelompok dilakukan penilaian

dengan menghitung geomatric mean. Geometric mean digunakan

untuk mengetahui prioritas dari kelompok responden mengenai

permasalahan yang dikaji dalam sebuah penelitian.

b. Rater agreement

Merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesesuaian

(persetujuan) para responden (R1-Rn) terhadap suatu masalah.

Adapun alat yang digunakan untuk mengukur rater agreement

adalah kendall’s coefficient of concordance (W). Untuk menghitung

nilai W, yang pertama dilakukan adalah memberikan rangking pada

setiap jawaban kemudian menjumlahkannya.  Selanjutnya, dihitung
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nilai rata-rata dari total rangking dan jumlah kuadrat deviasinya

sehingga diperoleh nilai W.

Jika nilai pengujian W sebesar 1 (W=1), dapat disimpulkan bahwa

penilaian atau pendapat dari para responden memiliki kesesuaian

yang sempurna.  Sedangkan ketika nilai W sebesar 0 atau semakin

mendekati 0, maka menunjukkan adanya ketidaksesuaian antar

jawaban responden atau jawaban bervariatif (Ascarya, 2011).

Menurut Rusydiana (2012), responden dapat dikatakan sepakat

terhadap suatu keputusan jika diperoleh nilai W ≥ 0,4.  Nilai W yang

kurang dari 0,4 dapat diartikan bahwa pendapat responden

bervariatif.

Pada metode ANP terdapat kemungkinan terjadinya inkonsistensi dalam

mengukur preferensi komparasi pasangan. Logikanya adalah jika a1 >

a2 dan a2 > a3, maka a1 > a3 (> = lebih disukai) dan jika a1 = 4a2 dan

a1 = 8a3, maka 4a2 = 8a3.  Konsistensi ini cukup sulit untuk dicapai.

Oleh karena itu, diperkenalkanlah konsep deviasi dari konsistensi dalam

metode ANP.  Disarankan bahwa tingkat inkonsistensi preferensi atau

pengaruh pembandingan pasangan tidak lebih dari 10 persen.
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IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Lampung Tengah

1. Keadaan Geografis

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan

salah satu dari 14 kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Wilayah

Kabupaten Lampung Tengah terletak antara 104º35’ sampai dengan

105º50’ bujur timur dan 4º30’ sampai dengan 4º15’ lintang selatan.

Wilayah Kabupaten Lampung Tengah berupa daratan seluas 4789,82

km2. Kabupaten Lampung Tengah merupakan daerah agraris yang

sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian (BPS, 2016).

Secara geografis, Kabupaten Lampung Tengah memiliki batas-batas

sebagai berikut :

a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Tulang Bawang dan

Kabupaten Lampung Utara

b. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Pesawaran

c. Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus dan

Kabupaten Lampung Barat
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d. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Lampung Timur dan

Kota Metro

Tahun 2015, wilayah administrasi Kabupaten Lampung Tengah terdiri

dari 28 wilayah kecamatan. Kecamatan Kota Gajah dan Kecamatan

Seputih Raman merupakan dua kecamatan di Kabupaten Lampung

Tengah yang dijadikan lokasi penelitian.  Desa di Kabupaten Lampung

Tengah berjumlah 307 desa yang merupakan desa bukan pesisir dengan

topografi wilayahnya terletak di dataran (BPS, 2016).

2. Sebaran Kepadatan Penduduk

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (2016), jumlah penduduk di

Kabupaten Lampung Tengah tahun 2015 adalah 1.239.096 jiwa yang

terdiri dari 630.962 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 608.134 jiwa

berjenis kelamin perempuan. Dari total penduduk usia kerja (15 tahun ke

atas) yang berjumlah 614.025 jiwa, 44,97 persen penduduk di Kabupaten

Lampung Tengah bekerja di sektor pertanian.

3. Kondisi Perekonomian

Tahun 2015, Kabupaten Lampung Tengah memiliki pertumbuhan

ekonomi ke-3 tertinggi di Propinsi Lampung setelah Kota Bandar

Lampung dan Kabupaten Waykanan yaitu mencapai 5,33 persen. Nilai

PDRB Kabupaten Lampung Tengah di tahun 2015 meningkat dari

36.674 milyar rupiah menjadi 38.627 milyar rupiah. Perekonomian di

Kabupaten Lampung Tengah masih bergantung pada sektor pertanian.
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Hal ini dapat diketahui dari kontribusi sektor pertanian pada PDRB

Lampung Tengah tahun 2015 yang mencapai 36,89 persen (BPS, 2016).

4. Kondisi Pertanian

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (2016), Kabupaten Lampung Tengah

merupakan sentra produksi tanaman pangan di Propinsi Lampung.

Kabupaten Lampung Tengah merupakan kabupaten dengan produksi

padi sawah tertinggi di Propinsi Lampung pada tahun 2015 yaitu sebesar

782,6 ribu ton.  Produksi ubi kayu Kabupaten Lampung Tengah juga

masih yang tertinggi di Propinsi Lampung yaitu mencapai 2.523,2 ribu

ton.  Selain itu, Kabupaten Lampung Tengah juga merupakan salah satu

sentra produksi jagung di Propinsi Lampung dengan produksi sebesar

300,5 ribu ton di tahun 2015. Komoditas tanaman pangan lainnya yang

dihasilkan di Kabupaten Lampung Tengah diantaranya kedelai, kacang

tanah, kacang hijau, dan ubi jalar. Selain sebagai sentra produksi

tanaman pangan, Kabupaten Lampung Tengah juga merupakan sentra

produksi sapi potong di Propinsi Lampung.  Tahun 2015, produksi

daging sapi di Kabupaten Lampung Tengah mencapai 2.432,9 ribu ton.

5. Keadaan Umum Koperasi

Jumlah koperasi di Kabupaten Lampung Tengah terus mengalami

peningkatan.  Tahun 2015, koperasi di Kabupaten Lampung Tengah

berjumlah 634 unit dari sebelumnya berjumlah 609 unit pada tahun 2014.

Peningkatan jumlah koperasi juga diikuti dengan peningkatan pada
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jumlah anggota koperasi.  Pada tahun 2014, total anggota koperasi di

Kabupaten Lampung Tengah berjumlah 125.948 jiwa kemudian

bertambah menjadi 141.170 jiwa pada tahun 2015.

Menurut Muchtar dan Taufiq (2013), terdapat koperasi yang masuk ke

dalam 100 koperasi potensial Indonesia di Kabupaten Lampung Tengah

yaitu KSP Tri Dharma Artha yang terletak di Kecamatan Seputih Raman.

KSP Tri Dharma Artha dijadikan sampel dalam penelitian ini untuk jenis

koperasi simpan pinjam dengan pola konvensional. Di Kabupaten

Lampung Tengah terdapat koperasi yang sudah masuk ke dalam

peringkat 100 koperasi besar Indonesia pada tahun 2015 yaitu KSPPS

BMT Asyafi’iyah Berkah Nasional yang terletak di Kecamatan Kota

Gajah.  KSPPS Asyafi’iyah Berkah Nasional dijadikan sampel dalam

penelitian ini untuk jenis koperasi simpan pinjam pola syariah.

B. Gambaran Umum Kecamatan Kota Gajah

1. Letak Geografis

Kecamatan Kota Gajah memiliki luas wilayah seluas 68,05 km2 dengan

topografi wilayahnya yang merupakan hamparan. Kecamatan Kota

Gajah memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Terbanggi Besar

dan Seputih Raman

b. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Gunung Sugih dan

Kecamatan Punggur
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c. Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Terbanggi Besar

dan Kecamatan Gunung Sugih

d. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Lampung Timur

Kecamatan Kota Gajah berjarak 14 kilometer dari ibukota Kabupaten

Lampung Tengah. Desa di Kecamatan Kota Gajah berjumlah 7 desa

dengan wilayah terluas adalah Desa Kota Gajah dan luas wilayah terkecil

adalah Desa Sapto Mulyo (BPS, 2016).

2. Sebaran Kepadatan Penduduk

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (2016), jumlah penduduk di

Kecamatan Kota Gajah tahun 2015 adalah 33.051 jiwa yang terdiri dari

16.872 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 16.480 jiwa berjenis kelamin

perempuan. Tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Kota Gajah

adalah 490,12 jiwa/km2 dengan desa terpadat di Desa Kota Gajah yang

kepadatannya mencapai 1.264,10 jiwa/km2.

3. Kondisi Pertanian

Kecamatan Kota Gajah merupakan salah satu sentra produksi padi di

Kabupaten Lampung Tengah.  Produksi padi di Kecamatan Kota Gajah

pada tahun 2015 mencapai 39.389 ton dengan luas panen seluas 5.706

hektar.  Kecamatan Kota Gajah pada tahun 2015 memproduksi jagung

sebesar 1.402 ton.  Selain padi dan jagung, Kecamatan Kota Gajah juga

memproduksi tanaman pangan lain seperti kacang tanah dan kacang hijau

yang masing-masing produksinya sebesar 1 ton dan 2 ton (BPS, 2016).
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4. Keadaan Perbankan dan Koperasi

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (2016),  terdapat satu unit bank umum

di Kecamatan Kota Gajah.  Tahun 2015, koperasi di Kecamatan Kota

Gajah berjumlah 53 unit.  Jenis koperasi yang paling banyak di

kecamatan ini adalah koperasi simpan pinjam pola syariah yang

berjumlah 12 unit.  Sedangkan untuk jumlah koperasi simpan pinjam

pola konvensional di Kecamatan Kota Gajah terdapat 10 unit.

C. Gambaran Umum Kecamatan Seputih Raman

1. Letak Geografis

Kecamatan Seputih Raman memiliki luas wilayah seluas 127,83 km2

dengan topografi wilayahnya yang merupakan hamparan. Kecamatan

Seputih Raman memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Seputih Mataram

b. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Kota Gajah dan

Kabupaten Lampung Timur

c. Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Gunung Sugih

d. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Seputih banyak dan

Kecamatan Way Seputih.

Kecamatan Seputih Raman berjarak 24 kilometer dari ibukota Kabupaten

Lampung Tengah.  Desa di Kecamatan Seputih Raman berjumlah 14

desa dengan wilayah terluas adalah Desa Rukti Harjo dan luas wilayah

terkecil adalah Desa Rejo Basuki (BPS, 2016).
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2. Sebaran Kepadatan Penduduk

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (2016), jumlah penduduk di

Kecamatan Seputih Raman tahun 2015 adalah 48.336 jiwa yang terdiri

dari 24.306 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 24.030 jiwa berjenis

kelamin perempuan.  Tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Seputih

Raman adalah 378 jiwa/km2 dengan desa terpadat di Desa Rejo Basuki

yang kepadatannya mencapai 546 jiwa/km2.

3. Kondisi Pertanian

Kecamatan Seputih Raman merupakan salah satu sentra produksi padi di

Kabupaten Lampung Tengah.  Produksi padi di Kecamatan Seputih

Raman pada tahun 2015 mencapai 87.321 ton dengan luas panen seluas

13.480 hektar.  Kecamatan Seputih Raman pada tahun 2015

memproduksi jagung sebesar 16.057 ton.  Selain padi dan jagung,

Kecamatan Kota Gajah juga memproduksi ubi kayu dengan produksi

mencapai 22.081 ton pada tahun 2015 (BPS, 2016).

4. Keadaan Perbankan dan Koperasi

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (2016),  terdapat masing-masing satu

unit bank umum dan bank perkreditan rakyat di Kecamatan Seputih

Raman.  Tahun 2015, koperasi di Kecamatan Seputih Raman berjumlah

43 unit. Jenis koperasi simpan pinjam pola syariah di Kecamatan

Seputih Raman hanya berjumlah 4 unit.  Sedangkan untuk koperasi
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simpan pinjam pola konvensional di Kecamatan Seputih Raman

berjumlah 7 unit.

D. Keadaan KSPPS BMT Assyafi’iyah Berkah Nasional

1. Sejarah KSPPS BMT Assyafi’iyah Berkah Nasional

KSPPS BMT Assyafi’iyah Berkah Nasional didirikan di Pondok

Pesantren Assyafi’iyah Kota Gajah pada tanggal 3 September 1995 yang

diprakarsai oleh Bapak Mudhofir, dkk.  Pada awal berdirinya, KSPPS

BMT Assyafi’iyah Berkah Nasional memiliki modal Rp. 800.000,- yang

berasal dari para jamaah. Kemudian KSPPS BMT Assyafi’iah Berkah

Nasional mendapatkan dana asnaf bergulir dari Bank Muamalat

Indonesia sebesar Rp. 2.500.000,-, dan dari dana tersebut KSPPS BMT

Assyafi’iah Berkah Nasional menunjukkan perkembangan yang semakin

baik sehingga kemudian diresmikan menjadi badan hukum koperasi.

Tahun 1999, Koperasi BMT Assyafiiyah dikukuhkan sebagai unit usaha

otonom dengan Badan Hukum Nomor 28/BH/KDK.7.2/III/1999. Pada

tanggal 10 September 2004, Koperasi BMT Assyafiiyah berubah nama

menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Assyafiiyah.

Berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia

Nomor 219/PAD/M.KUKM.2/Xii/2015 tanggal 17 Desember 2015,

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Assyafiiyah berubah

nama menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah

(KSPPS) BMT Assyafiiyah Berkah Nasional.
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KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional berkantor pusat di Jl. Jend.

Sudirman No. 9 Kotagajah Timur Kec. Kotagajah Kab. Lampung Tengah

dengan penampakan gedung kantor yang dapat dilihat pada Gambar 8.

Gambar 8.  Gedung kantor KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional

2. Visi, Misi dan Budaya Organisasi KSPPS BMT Assyafi’iyah Berkah
Nasional

a. Visi KSPPS BMT Assyafi’iyah Berkah Nasional

Visi KSPPS BMT Assyafi’iyah Berkah Nasional adalah menjadi

koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang sehat, kuat,

bermanfaat, mandiri, dan islami.

b. Misi KSPPS BMT Assyafi’iyah Berkah Nasional

Misi KSPPS BMT Assyafi’iyah Berkah Nasional adalah :

1) Meningkatkan kesejahteraan anggota dan lingkungan kerja.
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2) Meningkatkan sumber pembiayaan dan penyediaan modal dengan

prinsip syariah.

3) Menumbuhkembangkan usaha produktif di bidang perdagangan,

pertanian, industri, dan jasa.

4) Menyelenggarakan pelayanan prima kepada anggota dengan

efektif, efisien, dan transparan.

5) Menjalin kerjasama usaha dengan berbagai pihak.

c. Budaya Organisasi KSPPS BMT Assyafi’iyah Berkah Nasional

Budaya organisasi KSPPS BMT Assyafi’iyah Ber-Nas adalah bekerja

dan melayani anggota dengan hati gembira, ikhlas, semangat, dan

antusias. Slogan dari budaya ini adalah “CERIA” yang berarti :

1) C : Collaboration → membangun kebersamaan, bekerjasama

dengan saling menjaga, percaya, dan

memahami.

2) E : Excellent → bekerja dengan antusias & ikhlas

memberikan pelayanan terbaik menuju

prestasi.

3) R : Respect → peduli dan ramah terhadap anggota

4) I : Integrity → mengedepankan nilai-nilai kejujuran

dalam pelayanan dan tata kelola

organisasi terbaik.

5) A : Accountability → antusias, penuh tanggungjawab dalam

bersikap, bekerja dan melayani.
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3. Bidang Organisasi Koperasi

Struktur organisasi KSPPS BMT Assyafiiyah Ber-Nas dapat dilihat pada

Gambar 9.

Gambar 9. Struktur Organisasi KSPPS BMT Assyafiiyah Ber-Nas
Sumber : KSPPS BMT Assyafiiyah Ber-Nas (2016)

Gambar 9 memperlihatkan bahwa struktur organisasi tertinggi adalah

Rapat Anggota yang merupakan sarana pengambilan keputusan untuk

menentukan pengurus dan pengawas serta pertanggungjawaban pengurus

kepada anggota. Susunan kepengurusan dan pengawas KSPPS BMT

Assyafi’iyah Berkah Nasional masa bakti 2015 – 2019 berdasarkan hasil

keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2014 adalah

sebagai berikut :

a. Pengurus

Ketua Umum : H. Rohmat Susanto, SKM., M.Kes.

Sekretaris : Supadin, S.Sos.I.

Bendahara : Mudhofir

Rapat Anggota Tahunan (RAT)

Pengurus dan Pengawas

Pengelola

Anggota
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b. Pengawas

Ketua : Drs. H. Slamet Widodo, M.Si.

Anggota : Drs. Muhbakir

Anggota : Drs. H. Haryono, M.Pd.

c. Dewan Pengawas Syariah

Ketua : Nur Fauzan, S.Pt.

Anggota : Drs. H. Aziz Sukarsih

Anggota : Syamsodin, S.Pd.

Pengurus kemudian mengangkat pengelola untuk menjalankan

operasional KSPPS BMT Assyafiiyah Ber-Nas yang terdiri dari 2 orang

manajer, 9 orang pimpinan kantor cabang, 1 orang pimpinan layanan

baitul maal, dan 32 orang pimpinan kantor cabang pembantu. Pada tahun

2015, karyawan di KSPPS BMT Assyafiiyah Ber-Nas berjumlah 267

orang yang terdiri dari 220 orang laki-laki dan 47 orang wanita. Jumlah

anggota KSPPS BMT Assyafiiyah Ber-Nas mengalami peningkatan dari

yang sebelumnya berjumlah 64.402 anggota pada tahun 2014, menjadi

69.074 anggota pada tahun 2015.

Tahun 2015, KSPPS BMT Assyafiiyah Ber-Nas tidak membuka jaringan

kantor layanan baru.  Namun, KSPPS BMT Assyafiiyah Ber-Nas berhasil

meningkatkan status dari Koperasi Primer Provinsi menjadi Koperasi

Primer Nasional. Pada tahun 2015, KSPPS BMT Assyafiiyah Ber-Nas

juga melakukan perbaikan sistem akuntansi dari yang sebelumnya



83

dilakukan secara offline beralih ke sistem akuntansi yang terintegrasi

secara online.

4. Bidang Usaha KSPPS BMT Assyafi’iyah Berkah Nasional

a. Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana pada KSPPS BMT Assyafiiyah Ber-Nas

dilakukan dalam bentuk simpanan. Produk simpanan pada KSPPS

BMT Assyafiiyah Ber-Nas dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu :

1) Simpanan Mudharabah

Simpanan mudharabah merupakan simpanan dengan sistem bagi

hasil keuntungan yang dihitung atas saldo rata-rata harian dan

diberikan tiap bulan. Pembukaan rekening atas nama

perorangan/lembaga dengan setoran awal minimal Rp. 10.000,-

dan saldo simpanan minimal Rp. 10.000,-.

2) Simpanan Wadi’ah

Simpanan wadi’ah merupakan simpanan yang dinilai sebagai

titipan dan tidak berbagi hasil.  Simpanan ini dijamin keutuhan

nilainya dan dapat diambil sewaktu-waktu.

3) Simpanan Tarbiyah

Simpanan tarbiyah merupakan simpanan yang dikhususkan untuk

keperluan pendidikan.  Pengambilan dapat dilakukan kapan saja

ketika ada keperluan untuk pendidikan dan berhak untuk

mendapatkan bagi hasil setiap bulannya.
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4) Simpanan Qurban

Simpanan qurban merupakan simpanan yang dikhususkan untuk

keperluan qurban. Pengambilan dapat dilakukan menjelang hari

Raya Idul Adha.

5) Simpanan Hari Raya

Simpanan hari raya merupakan simpanan khusus untuk keperluan

Hari Raya Idul Fitri. Pengambilan dapat dilakukan menjelang

hari Raya Idul Fitri.

6) Simpanan Berjangka Syariah

Simpanan berjangka syariah ditujukan untuk masyarakat muslim

yang ingin menginvestasikan dananya untuk kemajuan

perekonomian umat melalui sistem bagi hasil yang dikelola

secara syariah. Pada simpanan berjangka syariah, penabung tidak

terbebani biaya administrasi dan bagi hasil keuntungan dapat

diambil setiap bulannya.

b. Penyaluran Dana

Penyaluran dana yang dilakukan oleh KSPPS BMT Assyafiiyah Ber-

Nas biasa disebut dengan pembiayaan syariah. Pembiayaan syariah

diberikan kepada anggota dengan tujuan penggunaan untuk

konsumtif, produktif (pengembangan usaha atau investasi), maupun

modal kerja. Pada tahun 2014 KSPPS BMT Assyafiiyah Ber-Nas

menawarkan produk pembiayaan mudharabah, murabahah, dan

hiwalah.  Namun, pada tahun 2015 produk pembiayaan syariah yang
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ditawarkan KSPPS BMT Assyafiiyah Ber-Nas hanya pembiayaan

murabahah dan hiwalah saja dengan penjelasan sebagai berikut :

1) Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah adalah akad jual beli yang dilakukan oleh

KSPPS BMT Assyafiiyah Ber-Nas dengan anggota, sesuai

dengan kebutuhan anggota yang besarnya keuntungan ditentukan

di awal akad. Cara pembayaran bisa dilakukan secara angsuran

atau dengan sistem jatuh tempo. Pembiayaan murabahah dengan

sistem pembayaran angsuran jatuh tempo biasanya diberikan

untuk anggota yang usahanya bergerang di bidang agribisnis,

yang keuntungannya diperoleh secara musiman (bukan bulanan).

2) Pembiayaan Hiwalah

Pembiayaan hiwalah merupakan pengalihan hutang dari orang

yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.

c. Layanan Jasa Transaksi

Layanan jasa transaksi yang ditawarkan meliputi :

1) Pembayaran tagihan telepon (TELKOM)

2) Pembayaran tagihan listrik (PLN)

3) Pengisian Pulsa Seluler (GSM dan CDMA)

4) Pembayaran angsuran (FIF, ACC, AT FINANCE)

5) Transfer antar bank
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5. Bidang Sosial KSPPS BMT Assyafi’iyah Berkah Nasional

KSPPS BMT Assyafiiyah Ber-Nas memiliki bagian yang secara khusus

bertugas menghimpun, mengelola dan menyalurkan zakat, infaq dan

shadaqah (ZIS) dan dana sosial lainnya untuk kesejahteraan umat yang

disebut dengan Baitul Maal. Dana yang terhimpun pada Baitul Maal

akan disalurkan kepada yang berhak (mustahiq) sesuai dengan amanah,

diantaranya pada kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Program pemberdayaan ekonomi umat melalui pemberian

pembiayaan Qordul Hasan/pinjaman kebajikan kepada pedagang

kecil produktif. Pada tahun 2015, program ini disalurkan kepada

352 pedagang kecil produktif dengan total pinjaman sebesar Rp.

398.897.000,-.

b. Bakti sosial melalui kegiatan bedah rumah, pembagian sembako

murah, donor darah dan khitanan masal.

c. Pemberian santunan kepada fakir miskin dan yatim piatu di seluruh

wilayah kerja kantor cabang dan kantor cabang pembantu, serta

pembagian bingkisan lebaran kepada kaum dhuafa, guru ngaji, kuli

panggul di pasar dan tukang becak di Kecamatan Kota Gajah.

d. Bantuan dana pendidikan untuk siswa kurang mampu melalui

Gerakan Orang tua Penyantun (OTP).

e. Pembangunan prasarana umum seperti bantuan untuk

pembanguunan masjid, mushola, TPA, pondok pesantren, gorong-

gorong, dan pengurukan jalan.
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f. Mobil layanan umat yang dapat digunakan untuk mengantar orang

yang sakit dan menjemputnya tanpa dikenakan biaya bagi

masyarakat yang kurang mampu.

g. Pendampingan dan pembinaan anggota melalui program MKU

(Membangun Keluarga Utama).

E. Keadaan KSP Tri Dharma Artha

1. Sejarah KSP Tri Dharma Artha

KSP Tri Dharma Artha dibentuk pada tahun 1999. KSP Tri Dharma

Artha disahkan sebagai badan hukum koperasi dengan nomor

462/BH/KDK.7.2/IX/1999 pada tanggal 10 September 1999 oleh Kantor

Wilayah Departemen Koperasi Propinsi Lampung dengan usaha Simpan

Pinjam. Pada awal berdirinya, koperasi ini menempati ruko kecil yang

berlokasi di dalam pasar Seputih Raman. Namun saat ini, KSP Tri

Dharma Artha telah memiliki gedung kantor pusat yang berlokasi di

Pasar Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah dan dua kantor kas

yang berlokasi di Pasar Rumbia dan Pasar Punggur Kabupaten Lampung

Tengah. Foto gedung kantor pusat KSP Tri Dharma Artha dapat dilihat

pada Gambar 10.
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Gambar 10.  Gedung kantor KSP Tri Dharma Artha

2. Bidang Organisasi (Struktur organisasi, pengurus, pengelola)

Struktur organisasi KSP Tri Dharma Artha dapat dilihat pada Gambar 11.

Gambar 11. Struktur Organisasi KSP Tri Dharma Artha
Sumber : KSP Tri Dharma Artha (2016)

Gambar 11 memperlihatkan bahwa struktur organisasi tertinggi adalah

Rapat Anggota yang merupakan sarana pengambilan keputusan untuk

Rapat Anggota Tahunan (RAT)

Pengurus

Pengelola

Anggota



89

menentukan pengurus dan pengawas serta pertanggungjawaban pengurus

kepada anggota. Susunan kepengurusan KSP Tri Dharma Artha

berdasarkan hasil keputusan Rapat Pembentukan Koperasi tanggal 12

Juni 1999 adalah sebagai berikut :

Ketua : Ni Ketut Dewi Nadi, S.T.

Sekretaris : Ni Ketut Suri Rani, Amd.

Bendahara : Ni Made Winarti, S.E.

Pengurus koperasi dibantu dengan satu orang manager dan tiga orang

kepala bagian dalam mengelola koperasi secara keseluruhan. Total

karyawan KSP Tri Dharma Artha pada tahun 2015 berjumlah 33 orang.

Sedangkan anggota KSP Tri Dharma Artha pada tahun 2015 berjumlah

10.588 orang.

3. Bidang Usaha KSP Tri Dharma Artha

a. Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana yang dilakukan oleh KSP Tri Dharma Artha

melibatkan aspek internal dan eksternal. Aspek internal diantaranya

dengan berusaha melakukan penghimpunan dana yang berasal dari

tabungan koperasi, sistem arisan dan simpanan berjangka.  Sedangkan

penghimpunan dana melalui aspek eksternal yaitu dengan mengajukan

permohonan pinjaman kredit lunak kepada pihak ketiga.
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b. Penyaluran Dana

Penyaluran dana oleh KSP Tri Dharma Artha dilakukan dengan

memberikan pinjaman (kredit) kepada anggota dan calon anggota.

Pinjaman yang diberikan oleh KSP Tri Dharma Artha bisa dikembalikan

dengan sistem angsuran atau pun jatuh tempo.  Setiap anggota ataupun

calon anggota yang mengajukan pinjaman harus memberikan agunan

sesuai dengan pinjaman.  Anggota ataupun calon anggota yang

melakukan peminjaman dana di KSP Tri Dharma Artha dikenakan biaya

provisi dan administrasi sebesar 3% dari jumlah dana yang dipinjam.

Mayoritas anggota atau calon anggota yang mengajukan pinjaman

dengan usaha di bidang agribisnis memilih sistem pembayaran jatuh

tempo.  Persyaratan dan prosedur untuk mengajukan pinjaman dengan

sistem angsuran bulanan dan jatuh tempo sama saja.  Perbedaannya

hanya pada besarnya bunga yang diterima.  Jika mengajukan pinjaman

dengan sistem pembayaran angsuran bulanan dikenakan bunga sebesar

2,5 persen per bulannya, sedangkan pinjaman dengan sistem pembayaran

angsuran jatuh tempo dikenakan bunga sebesar 3 persen.

Pinjaman pada KSP Tri Dharma Artha menerapkan sistem bunga

menurun.  Pengertian bunga menurun ini adalah apabila peminjam akan

melakukan pelunasan dipercepat, maka peminjam hanya membayar sisa

pokoknya saja.  Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan lembaga

keuangan lainnya yang pada umumnya justru menerapkan denda atau

pinalti pembayaran jika akan melakukan pelunasan dipercepat.
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VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka disimpulkan bahwa :

1. Kinerja koperasi simpan pinjam pola syariah dan pola konvensional di

Kabupaten Lampung Tengah berada pada kriteria penilaian cukup baik.

2. Karakteristik pembiayaan agribisnis pada koperasi simpan pinjam pola

syariah dan pola konvensional berbeda.  Perbedaan karakteristik

pembiayaan agribisnis pada koperasi simpan pinjam pola syariah dan pola

konvensional adalah dalam hal cost of fund dan periode pemberian

pembiayaan.

3. Rumusan strategi pengembangan pembiayaan agribisnis pada koperasi

simpan pinjam pola syariah dan pola konvensional di Kabupaten

Lampung Tengah yaitu : (a) merekrut SDM terampil, (b) memberikan

pembinaan kepada anggota, (c) link program untuk mendapatkan modal

dengan skim jatuh tempo, (d) promosi melalui berbagai media, dan (e)

koordinasi dengan pemerintah dalam hal pelatihan dan akses permodalan.

Strategi prioritas dalam pengembangan pembiayaan agribisnis pada

koperasi simpan pinjam pola syariah dan pola konvensional di Kabupaten

Lampung Tengah yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM.
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B. Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka saran yang dapat diberikan adalah :

1. Koperasi simpan pinjam pola syariah dan pola konvensional di Kabupaten

Lampung Tengah dalam mengambil keputusan strategis sebaiknya

memperhatikan semua aspek, baik aspek internal maupun eksternal.

Namun dalam hal ini, aspek internal harus lebih diperhatikan agar dapat

merespon aspek eksternal.  Adapun untuk strategi yang direkomendasikan

sebagai strategi prioritas adalah strategi peningkatan kualitas SDM melalui

pelatihan dan pembinaan (trainning) serta pemberian reward dan

punishment.

2. Pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten

Lampung Tengah, diharapkan lebih aktif membantu koperasi simpan

pinjam pola syariah dan pola konvensional dalam memberikan pembinaan

baik itu kepada pengurus koperasi, pengelola maupun anggota koperasi

untuk meningkatkan kualitas SDM koperasi. Selain itu, pemerintah

daerah juga diharapkan dapat berperan aktif dalam meningkatkan akses

permodalan koperasi untuk mengatasi keterbatasan modal pada koperasi.

3. Pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM

Republik Indonesia, diharapkan mendukung perkembangan koperasi di

tanah air sebagai alternatif sumber pembiayaan (permodalan) bagi petani

diantaranya dengan membuat program pembiayaan (permodalan) bagi

petani melalui koperasi atau mengeluarkan kebijakan yang mendukung

lebih banyak lagi koperasi untuk menyalurkan program KUR.
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4. Peneliti lain diharapkan dapat melanjutkan penelitian ini tentang pengaruh

pembiayaan agribisnis oleh koperasi terhadap efisiensi produksi dan

efisiensi ekonomi usahataninya.
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