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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Permasalahan utama dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia saat ini 

terkait dengan adanya fakta bahwa pertumbuhan ekonomi tidak tersebar secara merata 

di seluruh wilayah Indonesia, ini dibuktikan dengan tingginya disparitas pendapatan 

antar daerah. Pada khususnya di wilayah Yogyakarta kemiskinan menjadi 

penghambat pembangunan warga Yogyakarta. Karena dengan tingginya nilai 

kemiskinan, maka laju perkembangan daerah yang seharusnya dialokasikan pada 

sektor lain menjadi terhambat.  

Pemerintah sudah melakukan banyak usaha untuk penanggulangan kemiskinan 

baik di perkotaan maupun di pedesaan. beberapa diantaranya meluncurkan berbagai 

program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan 

oleh berbagai kementerian dan lembaga. Program-program pengentasan kemiskinan 

dan pemberdayaan masyarakat tersebut antara lain adalah : PPK (Program 

Pengembangan Kecamatan) yang dilaksanakan Departemen Dalam Negeri, P2KP 

(Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan) yang dilaksanakan Departemen 

Pekerjaan Umum, P4K (Proyek Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil) 

yang dilaksanakan Departemen Pertanian, PEMP (Pemberdayaan Ekonomi 

Masyarakat Pesisir) yang dilaksanakan Departemen Kelautan dan Perikanan, KUBE 

(Kelompok Usaha Bersama) yang dilaksanakan Departemen Sosial, dan lain-lain. 

Program-program tersebut berjalan sendiri-sendiri menurut kebijakan Departemen 

yang bersangkutan, tidak terintegrasi, parsial dan sektoral. 
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Sebagai upaya serius dalam meningkatkan efektifitas  penekanan angka 

kemiskinan,  pemerintah  telah  memiliki  konsep  penanggulangan  kemiskinan secara  

terpadu  dengan  basis  pemberdayaan  masyarakat  dimana  masyarakat sebagai 

subjek penanggulangan kemiskinan bukan objek dengan kata lain pemerintah  telah  

memerhatikan  faktor  partisipasi  masyarakat sebagai  salah  satu  faktor penentu 

keberhasilan dalam program pengentasan kemiskinan. Program yang diresmikan oleh 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Palu pada tanggal 30 April 2007 bernama 

program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Program Ini terdiri 

dari beberapa program penanggulangan kemiskinan salah satunya  Program  Nasional  

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri  Perkotaan atau disingkat menjadi PNPM  

Mandiri  perkotaan  yang  sebelumnya  bernama  P2KP  (Program Penanggulangan 

Kemiskinan di Perkotaan) yang dikelola oleh Ditjen Cipta Karya Dept. Pekerjaan 

Umum.  

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM 

Mandiri Perkotaan) merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan 

masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam Upaya mempercepat 

penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di perkotaan. Program 

ini dilakukan untuk lebih mendorong upaya peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan 

dan kemandirian masyarakat di perkotaan. 

Berdasarkan Buletin Bina Swadaya, yaitu sebuah Badan pengembangan 

swadaya masyarakat, keberhasilan dan keberlanjutan upaya pemberdayaan 

masyarakat dengan menggunakan instrumen dana bergulir ditentukan oleh 3 hal. 

Pertama, efektifitas penyelenggaraan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Kedua, 

efektifitas pendampingan kelompok dan terakhir kesiapan lembaga pelayanan  (dalam  
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hal  ini  UPK ( Unit Pengelola Keuangan)  untuk  bermitra. 

Menurut Budi Yuwono P (2008) Pinjaman bergulir dibuat sebagai acuan khusus 

bagi pelaku dan pengelola pinjaman bergulir dalam rangka pelaksanaan proram 

pengentasan kemiskinan melalui PNPM Mandiri Perkotaan. 

Semua dana dan kegiatan program PNPM Mandiri perkotaan disalurkan kepada 

masyarakat terutama komponen program bantuan Langsung Masyarakat (BLM). 

BLM adalah dana stimulan keswadayaan yang diberikan kepada kelompok 

masyarakat untuk membiayai sebagian kegiatan yang direncanakan oleh   masyarakat   

dalam   rangka   meningkatkan kesejahteraan, terutama masyarakat miskin. Bantuan 

ini biasanya diberikan dalam bentuk dana bergulir. 

Pengelolaan dana bergulir dalam P2KP dipengaruhi oleh 3 (tiga) hal yaitu 

kelompok peminjam sebagai pengelola dan penyalur dana bergulir kepada 

anggotanya sebagai pemanfaat langsung, aturan dan prosedur atau mekanisme 

perguliran, serta Unit Pengelola Keuangan (UPK) sebagai pengelola dan penyalur 

dana bergulir . 

Ada empat rasio yang digunakan sebagai indikator utama untuk melihat kinerja 

pengelolaan dana bergulir yang  ditujukan  untuk mengukur kesehatan UPK dan 

kaitannya dengan kesiapan warga dalam menerima intervensi lanjutan dari 

pemerintah untuk tahun berikutnya yaitu Cost Coverage (CCr), Return on Investment 

(ROI),  Loan  At  Risk (LAR), dan Portofolio At Risk (PAR).  

Secara garis besar Kinerja UPK dapat dikatakan memuaskan apabila peminjam 

beresiko (LAR) < 10 %, pinjaman beresiko (PAR) < 10 %, ratio pendapatan biaya 

(CCr) > 125 %, hasil investasi (ROI) > 10 %. PNPM Mandiri Perkotaan memberikan 

standar nilai minimum UPK yaitu memadai.  
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Kelurahan Karangwaru Kecamatan Tegalrejo merupakan salah satu kecamatan 

di Daerah Istimewa Jogjakarta yang terletak pada pusat kota. Memiliki BKM yang 

bernama BKM Tridaya Waru Mandiri. BKM Tridaya Waru Mandiri ini Dalam  

menjalankan  kegiatanya di bagi menjadi 3 Unit Pengelola (UP). Ketiga unit tersebut 

adalah Unit Pengelola Lingkungan, Unit Pengelola Sosial, dan Unit  Pengelola  

Keuangan. 

Dalam Perjalanannya kinerja UPK Karangwaru pada akhir tahun 2015. 

Mengalaimi kenaikan pada rasio PAR dan penurunan LAR yang signifikan. Penurunan 

pada Rasio PAR tepatnya terjadi pada bulan September ke Oktober dan kenaikan Raiso 

LAR pada bulan Agustus ke September. Hal ini dapat mempengaruhi kinera UPK itu 

sendiri. 

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan diatas penulis ingin menganalisis 

kinerja pengelolaan keuangan pada Unit Pengelolaan Keuangan (UPK) dengan alat 

ukur sebagai berikut : Cost Coverage Ratio (CCr), Return on Investment (ROI),  Loan  

At  Risk (LAR), dan Portofolio At Risk (PAR). Setelah memahami faktor-faktor yang 

ada di atas, maka penulis dalam kepentingannya untuk melakukan analisa, akan 

mencoba memperhatikan tentang “Analisa Kinerja Keuangan pada Unit 

Pengelolaan Keuangan (UPK) dibawah Badan Keswadayaan Masyarakat 

(BKM) Kelurahan Karangwaru Yogyakarta“. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar  belakang  masalah  dan  pembatasan  masalah  di  atas, 

dapat dirumuskan permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini yaitu: 
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1. Bagaimanakah kinerja pengelolaan pinjaman bergulir pada UPK Kelurahan 

Karangwaru ditinjau dari : 

a. Aspek peminjam dengan indikator LAR (Loan at Risk) 

b. Aspek pinjaman dengan indikator PAR (Portofolio at Risk)  

c. Aspek kemampuan untuk mendapatkan keuntungan dengan indikator ROI 

(Return on Investmen) 

d. Aspek kemampuan pendapatan untuk menutup biaya dengan indikator CCr 

(Cost Coverage)  

2. Apakah UPK Kelurahan Karangwaru termasuk sebagai UPK yang layak sebagai 

unit pengelola keuangan dilat dari penurunan pada rasio PAR tepatnya terjadi pada 

bulan September ke Oktober dan kenaikan raiso LAR pada bulan Agustus ke 

September 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui kinerja pengelolaan pinjaman bergulir pada UPK Kelurahan 

Karangwaru ditinjau dari :  

a. Aspek peminjam dengan indikator LAR (Loan at Risk) 

b. Aspek pinjaman dengan indikator PAR (Portofolio at Risk)  

c. Aspek kemampuan untuk mendapatkan keuntungan dengan indikator ROI 

(Return on Investmen) 

d. Aspek kemampuan pendapatan untuk menutup biaya dengan indikator CCr 

(Cost Coverage)  

2. Untuk mengetahui kelayakan UPK Kelurahan Karangwaru sebagai unit pengelola 
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keuangan warga Karangwaru dilihat dari penurunan pada rasio PAR tepatnya 

terjadi pada bulan September ke Oktober dan kenaikan raiso LAR pada bulan 

Agustus ke September. 

1.4  Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Penulis akan mendapat kepastian dan tambahan informasi yang 

sebelumnya belum diketahui secara pasti.  

2. Bagi Lingkungan Akademik 

Bagi akademis penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan 

tentang pengelolaan keuangan 

3. Bagi Unit Pengelola Keuangan Karangwaru 

Secara praktisi dapat bermanfaat bagi perusahaan Bagi Investor. 

Informasi yang terdapat di dalam penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan 

dalam melakukan peminjaman modal bagi warga Karangwaru 

 

1.5  Sistematika Penulisan 

  Sistematika penulisan dalam penulisan skripsi ini meliputi : 

BAB I :   PENDAHULUAN 

Bab ini meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, 

Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan dalam penelitian ini. 

BAB II :  KAJIAN PUSTAKA 
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Bab ini meliputi kajian pustaka yang berisi teori-teori yang mendukung dan 

hasil penelitian terdahulu yang kemudian dari pembahasan tersebut 

diformulasikan dalam bentuk hipotesis. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang populasi dan sample penelitian, jenis dan sumber data, 

metode pengumpulan data, variabel penelitian, metode analisis data, dan 

pengujian hipotesis.  

BAB IV : ANALISIS DATA dan PEMBAHASAN 

Bab ini berisi analisis data dan pembahasan sekaligus merupakan jawaban 

atas perumusan masalah yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya.  

BAB V :  KESIMPULAN dan SARAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


