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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui kinerja pengelolaan pinjaman 

bergulir pada UPK Kelurahan Karangwaru ditinjau dari aspek peminjam  yang  

menunggak, pinjaman yang tertunggak, kemampuan dalam menghasilkan keuntungan / 

profitabilitas, dan efisiensi biaya. Selain itu juga untuk mengetahui kelayakan UPK 

Kelurahan Karangwaru sebagai unit pengelola keuangan warga karangwaru. Penelitian 

ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 

metode observasi, wawancara dan dokumentasi 

Hasil penelitian menunjukan bahwa kinerja keuangan UPK Kelurahan 

Karangwaru dikatakan memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari aspek peminjam, diukur 

dengan menggunakan indikator LAR (Loan at Risk) pada tahun 2015  memuaskan 

karena LAR <10%, yakni sebesar 2,4% dari bulan Januari sampai dengan bulan 

Agustus dan 2,3% pada bulan September sampai dengan Desember , aspek pinjaman  

dengan indikator PAR (Portofolio at Risk) adalah memuaskan karena <10%, yakni 

sekitar 2% dari bulan Januari sampai bulan September , dan meningkat menjadi 4,3% 

pada bulan Oktober, 4,6% bulan November dan 5,1% bulan Desember. Kemampuan 

untuk mendapatkan keuntungan (ROI) adalah  memuaskan karena  >10%, ROI tertinggi 

dicapai dalam bulan Mei sebesar 16,56% dan terendah pada bulan Desember sebesar 

14,96%. Kemampuan untuk menutup biaya dari pendapatan yang diperoleh (CCr) juga 

memuaskan  karena > 125% . CCr (Cost Coverage) tertinggi dicapai pada bulan Mei 

sebesar 416,72%  dan terendah pada bulan Desember sebesar 342,26%. Dari capaian 

LAR, PAR, ROI dan CCr  menunjukkan bahwa  UPK Kelurahan Karangwaru sebagai 

unit pengelola keuangan  cukup layak.  

 

   

Kata kunci : Cost Coverage (CCr), Return On Investment (ROI), Loans at Risk 

(LAR), Portofolio at Risk (PAR) dan kinerja pengelolaan pinjaman bergulir 
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ABSTRACT 

This study  is aimed to understand the performance of the management of 

revolving loans at the Karangwaru Village UPK in terms of the delinquent loans and 

delinquent borrowers of loans, the ability to generate achievement of profits / 

profitability, the cost efficiency. Besides, the study is also to determine the feasibility of 

Karangwaru Village UPK as a financial management unit Karangwaru communities . 

The study  is a  descriptive qualitative research . The data was collected by observation, 

interview and documentation 

Results from the  study is showed that the financial performance of the 

Karangwaru village CGU is said to be satisfying . It can be seen from the aspect of 

borrowers is measured using indicators LAR ( Loan at Risk) at 2015 is satisfactory for 

LAR < 10 % with performance of 2.4 % from January to August and 2.3 % in 

September to December. The aspect of borrowers that measured using indicators PAR 

(Portofolio at Risk) is satisfactory because <10%, about 2% from January to September 

and increased to 4,3% in October, 4,6% in November, and 5,1% in December. The UPK 

performance in terms of the ability to earn profits said to be satisfying if the ROI of> 10 

% , The highest ROI achieved in May at 16.56% and the lowest is in December at 

14.96%. The ability to recoup the cost from the revenue (CCr) is also satisfactory for> 

125%. The highest CCr (Cost Coverage) achieved in May at 416.72% and the lowest is 

in December at 342.26%. The achievements of LAR, PAR, ROI and CCr indicates that 

the Karangwaru Village UPK as a financial management unit is quite feasible. 

Keywords : Cost Coverage ( CCR ) , Return On Investment ( ROI ) , Loans at Risk ( 

LAR ) , Portfolio at Risk (PAR ) , and performance management of revolving loan 
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