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ABSTRAK 

Masruroh, Yulian. Manajemen Keuangan BLM-PUAP(Studi pada Gapoktan 
Bangunsari Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun). Tesis, Program 
Studi Ekonomi Syariah, Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri 
(IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Iza Hanifuddin, Ph.D. 

 
Kata Kunci: Manajemen, Manajemen Keuangan, BLM-PUAP. 
 

Tuntutan perkembangan teknologi mendorong setiap organisasi, khususnya 
organisasi bisnis berubah untuk dapat menciptakan efektivitas dan efisiensi setiap 
aktivitas organisasi. Untuk mencapai suatu pengelolaan yang baik dalam suatu 
kelompok ataupun organisasi pada umumnya didasarkan atas 
kerjasama.Manajemen menjadi hal yang esensial dibutuhkan dalam setiap 
kerjasama karena manajemen mampu mengoptimasi dan mengintegrasi setiap 
usaha-usaha individual menjadi usaha bersama untuk mencapai tujuan bersama. 
Dengan manajemen, penggunaan sumber-sumber menjadi efisien (atau low waste) 
dan pencapaian tujuan menjadi efektif. 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui secara kritis dan 
mendalam bagaimana pelaksanaan pengelolaan keuangan BLM-PUAP pada 
Gapoktan Bangunsari. (2)Untuk mengetahui secara kritis dan mendalam mengapa 
menggunakan manajemen keuangan BLM-PUAP berbasis agunan. (3) Untuk 
mengetahui secara kritis dan mendalam bagaimana dampak penggunaan 
manajemen keuangan berbasis agunan terhadap peningkatan penilaian kesehatan 
pengelolaan BLM-PUAP. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini 
adalah BLM-PUAP Gapoktan Bangunsari Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. 
Pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui observasi berperan serta, 
wawancara mendalam dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan 
menggunakan metode deskriptif induktif. Deskriptifdimaksudkan dengan 
memaparkan sedetail mungkin manajemen keuangan BLM-PUAP, sehingga dapat 
diperoleh kesimpulan yang real, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-
sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Sehingga dapat digunakan 
untuk membuat kesimpulan dengan interpretasi yang tepat. Induktif, suatu cara 
atau jalan yang di pakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan 
bertitik tolak dari pengamatan atas manajemen keuangan BLM-PUAP, secara 
terperinci, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum. 

Berdasarkan proses pengumpulan dan analisis data, penelitian ini 
menghasilkan tiga temuan. Pertama, manajemen keuangan pengelolaan BLM-
PUAP Gapoktan Bangunsari sudah dilakukan sesuai dengan pedoman umum 
PUAP. Rencana kerja ditetapkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Gapoktan Bangunsari yang ditetapkan oleh pengurus setiap tahunnya. 
Pinjaman diberikan tidak hanya bagi anggota dan pengurus tetapi juga warga 
sekitar yang membutuhkan baik untuk keperluan modal usaha, agribisnis maupun 
konsumtif. Tidak ada perbedaan dalam prosedur yang diterapkan baik untuk 
anggota maupun pengurus Gapoktan. Apabila ada kemacetan maka pengurus akan 



 

 

berusaha mendatangi secara door to door serta peminjam diharuskan 
menandatangani surat pengakuan hutang diatas materai. Financial Control 
dilakukan oleh pendampingan Penyuluh Pendamping, pengawasan oleh Komite 
Pengarah/Pengawas, laporan keuangan bulanan dan penyelenggaraan RAT. 

Kedua, manajemen keuangan berbasis agunan diterapkan di dalam BLM-
PUAP Gapoktan Bangunsari karena pada awalnya pengelolaan tersebut berbasis 
non agunan dan setelah beberapa tahun muncul hambatan-hambatan seperti 
keterlambatan dalam mengangsur dan kemacetan maka pihak LKM PUAP serta 
pengurus Gapoktan Bangunsari memberlakukan kebijakan penggunaan agunan 
sebagai jaminan dari pinjaman. Nilai agunan juga harus lebih besar dari nilai 
pinjaman dan pengurus juga menerapkan prinsip 5C dalam menganalisis 
pembiayaan sebagai bentuk kehati-hatian dan untuk mengurangi kemacetan. 

Ketiga, dampak penggunaan manajemen keuangan berbasis agunan 
terhadap penilaian kesehatan BLM-PUAP yaitu mempunyai peran yang cukup 
penting terhadap kestabilan kesehatan BLM-PUAP. BLM-PUAP Gapoktan 
Bangunsari dari mulai berdiri tahun 2013 hingga akhir tahun 2018 mengalami 
keseimbangan penilaian kesehatan yaitu dengan nilai “Sehat” dengan kriteria 
beban tahunan tidak lebih dari 50%, kemacetan tidak lebih dari 20% dan dapat 
melaksanakan Laporan Pertanggungjawaban terhadap anggota, pengurus, serta 
Tim Teknis PUAP Kecamatan maupun Kabupaten. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Agribisnis 

Perdesaan (BLM-PUAP) merupakan salah satu program terobosan 

Kementerian Pertanian yang berada dalam kelompok “Pemberdayaan” kluster 

ke II PNPM Mandiri.1 PUAP merupakan wujud pengejawantahan kebijakan 

tentang pembinaan kelembagaan petani sebagaimana tercantum pada 

Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007 tentang 

Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani. Kebijakan pengembangan 

kelembagaan tani berbasis 1 (satu) Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) 

dalam 1 (satu) desa, merupakan upaya Kementerian Pertanian untuk 

membangun organisasi tani yang kuat, mandiri sebagai basis pertumbuhan 

ekonomi yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja ekonomi petani di 

perdesaan.2 BLM-PUAP dilaksanakan dengan fokus pada mekanisme 

pemberdayaan untuk penanggulangan kemiskinan, mengembangkan potensi 

dan perkuatan kapasitas kelompok masyarakat miskin khususnya petani di 

perdesaan.3 Program ini bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, 

pengangguran dan kesenjangan pembangunan antar wilayah dan sektor. 

Sebagai program pemberdayaan, PUAP diawali dengan proses peningkatan 

                                                            
1 Direktorat Pembiayaan Pertanian, Pedoman Pengembangan LKM-A Gapoktan PUAP 

(Jakarta: Direktur Pembiayaan Pertanian, 2013), 1. 
2 Ibid., i. 
3 Ibid., 1. 
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kapasitas sumberdaya manusia sebagai pelaksana kegiatan PUAP di 

lapangan. Melalui PUAP permasalahan petani dari aspek permodalan, akses 

pasar dan teknologi, serta masih lemahnya manajemen usaha tani dapat 

ditangani oleh Penyelia Mitra Tani (PMT) dan Penyuluh sebagai Pendamping 

Gapoktan PUAP.4 

Untuk koordinasi pelaksanaan PUAP di Kementerian Pertanian, 

Menteri Pertanian membentuk Tim PUAP Pusat untuk mengkoordinasikan 

pelaksanaan PUAP Nasional. PUAP merupakan bentuk fasilitasi bantuan 

modal usaha bagi petani anggota, baik petani  pemilik, petani penggarap, 

buruh tani maupun rumah tangga tani yang dikoordinasikan oleh Gabungan 

Kelompok Tani (Gapoktan). Gapoktan merupakan kelembagaan tani 

pelaksana PUAP untuk penyaluran bantuan modal usaha bagi anggota. Untuk 

mencapai hasil yang maksimal dalam pelaksanaan PUAP, Gapoktan 

didampingi oleh tenaga Penyuluh Pendamping dan Penyelia Mitra Tani 

(PMT). Melalui pelaksanaan PUAP diharapkan Gapoktan dapat menjadi 

kelembagaan ekonomi yang dimiliki dan dikelola petani.5 

Pencapaian hasil yang maksimal pada BLM-PUAP sendiri tidak 

terlepas dari bagaimana pengelolaan khususnya mengenai manajemen 

keuangan yang diterapkan oleh pengurus LKM dan Gapoktan dalam 

menjalankan program PUAP tersebut. Dalam suatu usaha tidak semuanya 

berjalan sesuai dengan yang diharapkan, seperti halnya dengan pengelolaan 

BLM-PUAP Gapoktan Bangunsari yang sering mengalami kendala seperti 
                                                            

4 Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Petunjuk Teknis Pendamping 
PUAP Tahun 2015 (Jakarta: Direktorat Prasarana dan Sarana Pertanian, 2015), 1. 

5 Ibid.,2.  
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anggota yang meminjam uang dan tidak bertanggungjawab atas kewajibannya 

untuk mengembalikan hutangnya. Berangkat dari pengalaman tersebut yang 

pada awalnya anggota ketika melakukan pembiayaan tidak menggunakan 

agunan, kemudian pengurus Gapoktan mulai menertibkan untuk 

menggunakan agunan sebagai bentuk kehati-hatian apabila terdapat angota 

yang melakukan wanprestasi di kemudian hari. Karyawan LKM PUAP juga 

mempunyai kewajiban untuk melaporkan pengelolaan BLM-PUAP dalam 

bentuk laporan keuangan bulanan kepada Dinas Pertanian dan melakukan 

rapat pertanggungjawaban dana PUAP kepada perwakilan Dinas Pertanian 

Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan, pengurus Gapoktan, serta anggota 

kelompok tani. Setiap tutup buku pada saat rapat pertanggungjawaban 

tersebut akan dinilai mengenai kesehatan dari PUAP yang dilaksanakan 

dalam satu tahun terakhir. Tentunya kebijakan mengenai pembiayaan yang 

mengharuskan adanya agunan sangat mempunyai peran penting terhadap 

kesehatan yang dicapai BLM-PUAP Gapoktan Bangunsari.   

Untuk mencapai suatu pengelolaan yang baik dalam suatu kelompok 

ataupun organisasi pada umumnya didasarkan atas kerjasama. Ketika 

pengurus Gapoktan ataupun pengelola PUAP berusaha untuk memenuhi 

kebutuhan dan mencapai tujuan bersama, mereka membentuk kelompok dan 

melakukan kerjasama. Itu karena pencapaian tujuan bersama melalui 

kerjasama lebih berhasil dibandingkan dengan pencapaian tujuan secara 

individual. Ketika pengurus bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama 

dibutuhkan manajemen. Manajemen menjadi hal yang esensial dibutuhkan 



 

4 
 

dalam setiap kerjasama karena manajemen mampu mengoptimasi dan 

mengintegrasi setiap usaha-usaha individual menjadi usaha bersama untuk 

mencapai tujuan bersama. Dengan manajemen, penggunaan sumber-sumber 

menjadi efisien (atau low waste) dan pencapaian tujuan menjadi efektif. 

Karena pengurus Gapoktan tidak lepas dari kerjasama, dan kerjasama 

membutuhkan manajemen, maka kegiatan pengurus  yang selalu ada pada 

tiap waktu dalam banyak kegiatan pencapaian tujuan adalah kegiatan 

manajemen. Pengurus Gapoktan dan pengelola PUAP melakukan kegiatan-

kegiatan manajerial untuk mencapai tujuan agar tujuan tercapai secara efektif 

dan efisien.  

Tuntutan perkembangan teknologi mendorong setiap organisasi, 

khususnya organisasi bisnis berubah untuk dapat menciptakan efektivitas dan 

efisiensi setiap aktivitas organisasi. Manajemen keuangan tidak dapat 

dilepaskan dari bagian proses pengambilan keputusan oleh hampir semua 

korporasi atau perusahaan. Itu sebabnya masyarakat dalam perspektif 

manajemen dijuluki sebagai masyarakat manajerial (managerial society).6 

Keberadaan suatu organisasi bisnis (korporasi) dalam suatu kehidupan dapat 

dibenarkan, terutama dengan alasan efisiensi ekonomis yang dapat dicapainya 

dibandingkan jika dijalankan oleh seseorang yang bertindak secara sendiri-

sendiri.7  

Manajemen keuangan adalah suatu proses dalam pengaturan aktivitas 

atau kegiatan keuangan dalam suatu organisasi, dimana di dalamnya termasuk 
                                                            

6 Ulber Silalahi, Asas-asas Manajemen (Bandung: Refika Aditama, 2015), 2. 
7 Manahan P. Tampubolon, Manajemen Keuangan (Finance Management) Konseptual, 

Problem & Studi Kasus (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 2. 
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kegiatan planning, analisis dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan. 

Dapat diartikan juga sebagai seluruh aktivitas atau kegiatan perusahaan yang 

berhubungan dengan upaya untuk mendapatkan dana perusahaan dengan 

meminimalkan biaya dan upaya penggunaan serta pengalokasian dana 

tersebut secara efisien.8 Setiap suatu usaha secara sadar mempunyai suatu 

tujuan yang akan dicapai. Tujuan akan mengarahkan setiap langkah-langkah 

yang harus dikerjakan. Dengan demikian tujuan tersebut sebagai pedoman 

dari setiap pengambilan keputusan. Sekarang yang menjadi permasalahan 

adalah bagaimana untuk menentukan, sejauhmana pencapaian tujuan 

tersebut.9 

Berangkat dari hal di atas penulis bermaksud mengkaji secara analisis 

bagaimana manajemen keuangan BLM-PUAP (Studi pada Gapoktan 

Bangunsari Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka 

dapat dirumuskan bahwa masalah yang dijadikan penelitian ini sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan keuangan BLM-PUAP pada 

Gapoktan Bangunsari? 

2. Mengapa Gapoktan Bangunsari menggunakan manajemen keuangan 

BLM-PUAP berbasis agunan?  
                                                            

8 Asnaini, Evan, dkk., Manajemen Keuangan (Yogyakarta: Teras, 2012), 1. 
9 Suripto, Manajemen Keuangan Strategi Penciptaan Nilai Perusahaan Melalui 

Pendekatan Economic Value Added (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 15. 
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3. Bagaimana dampak penggunaan manajemen keuangan berbasis agunan 

terhadap peningkatan penilaian kesehatan pengelolaan BLM-PUAP 

tersebut? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak di 

capai dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui secara kritis dan mendalam bagaimana pelaksanaan 

pengelolaan keuangan BLM-PUAP pada Gapoktan Bangunsari. 

2. Untuk mengetahui secara kritis dan mendalam mengapa menggunakan 

manajemen keuangan BLM-PUAP berbasis agunan. 

3. Untuk mengetahui secara kritis dan mendalam bagaimana dampak 

penggunaan manajemen keuangan berbasis agunan terhadap peningkatan 

penilaian kesehatan pengelolaan BLM-PUAP. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan di atas, penelitian ini 

diharapkan memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Kajian tesis ini diharapkan mampu memberikan sumbangan 

pemikiran dalam pengembangan kajian ekonomi Islam, terutama dalam 

bidang ekonomi dan menambah khazanah pengetahuan mengenai 

manajemen keuangan BLM-PUAP. 
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2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

ilmu pengetahuan bagi IAIN Ponorogo dan adik-adik angkatan serta 

dapat memberikan kontribusi sumbangan moril mengenai manajemen 

keuangan BLM-PUAP, dapat memberikan sumbangan pikiran kepada 

semua pihak yang terkait dan yang membutuhkannya lebih khusus bagi 

diri pribadi penulis dalam wawasan dan pengembangan karya ilmiah. 

 

E. Kajian Terdahulu 

Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) merupakan 

Program Kementerian Pertanian yang bertujuan untuk mengurangi 

kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan pembangunan antar wilayah dan 

sektor.10 

Dari pengetahuan penulis menemukan karya ilmiah yang mengangkat 

tentang Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). Adapun karya 

ilmiah yang penulis ketahui yaitu dari saudara Muchamad Chaerul K. seorang 

penulis dari Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang yang berjudul 

“Implementasi Pemberdayaan Petani Melalui Program Pengembangan 

Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) (Suatu Studi di Kota Batu Provinsi 

Jawa Timur)”. Dalam tesis tersebut terdapat rumusan masalah yang Pertama, 

bagaimana tingkat keberhasilan implementasi pemberdayaan petani melalui 

program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di Kota Batu? 

                                                            
10 Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Petunjuk Teknis Pendamping..., 1. 
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Kedua, apa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi 

program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) terhadap 

peningkatan pemberdayaan petani di Gapoktan?. Adapun kesimpulan dari 

tesis itu adalah masih rendahnya tingkat pemberdayaan petani di perdesaan 

dalam mengembangkan usaha pertanian melalui Gapoktan. Dan belum 

maksimalnya program atau kegiatan pembangunan yang berorientasi pada 

pemberdayaan dan pengembangan usaha pertanian yang diluncurkan oleh 

pemerintah.11  

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Mukmin Hafiz, seorang 

penulis dari Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta yang berjudul 

“Analisis Kinerja Penyuluh Dalam Mendampingi Gabungan Kelompok Tani 

(Gapoktan) Pada Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan 

(Puap) Di Kabupaten Bangka”. Dalam tesis tersebut terdapat rumusan 

masalah yang pertama, bagaimana tingkat kinerja penyuluh dalam 

mendampingi gabungan kelompok tani (Gapoktan) pada program 

Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di Kabupaten Bangka?. 

Kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kinerja penyuluh 

dalam mendampingi Gapoktan pada program Pengembangan Usaha 

Agribisnis Perdesaan (PUAP) di Kabupaten Bangka?. Hasil penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa karakteristik penyuluh (X1), faktor lingkungan 

penyuluh (X2), dan motivasi penyuluh (X3) berpengaruh secara bersama-

sama (gabungan) terhadap tingkat kompetensi penyuluh (X4) sebesar 30,3%. 
                                                            

11 Muchamad Chaerul K., “Implementasi Pemberdayaan Petani Melalui Program 
Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) (Suatu Studi di Kota Batu Provinsi Jawa 
Timur)”, (Tesis, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2012), 4. 
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Sedangkan karakteristik penyuluh (X1), faktor lingkungan penyuluh (X2), 

motivasi penyuluh (X3), dan kompetensi penyuluh (X4) berpengaruh secara 

bersama-sama (gabungan) terhadap kinerja penyuluh dalam mendampingi 

gapoktan pada program PUAP (Y1) sebesar 57%. Faktor yang paling 

berpengaruh terhadap kinerja penyuluh dalam mendampingi gapoktan pada 

program PUAP adalah kompetensi penyuluh.12 

Dari beberapa telaah pustaka di atas, perbedaannya yaitu di dalam 

penelitian ini lebih mengembangkan penelitian tentang manajemen keuangan 

BLM-PUAP (Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha 

Agribisnis Perdesaan). Jadi, penulis melakukan penelitian lebih detail 

mengenai manajemen keuangan BLM-PUAP dengan judul:  Manajemen 

Keuangan BLM-PUAP (Studi Pada Gapoktan Bangunsari Kecamatan 

Dolopo Kabupaten Madiun).  

 

F. Metode Penelitian 

Penelitian ini memaparkan beberapa hal penting terkait dengan 

metode penelitian sebagaimana berikut: 

1. Pendekatan  dan Jenis Penelitian 

a. Pendekatan Penelitian 

Penelitian dengan rencana disiplin keilmuan ekonomi syariah ini 

menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. 

b. Jenis Penelitian 
                                                            

12 Mukmin Hafiz, “Analisis Kinerja Penyuluh Dalam Mendampingi Gabungan Kelompok 
Tani (Gapoktan) Pada Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (Puap) Di Kabupaten 
Bangka”, (Tesis, Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, Surakarta, 2013), 8 dan 156. 
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Dalam penelitian studi kasus ini, peneliti menggunakan jenis 

penelitian kualitatif deskripsi analisis, dititikberatkan pada 

wawancara dan observasi yang mendalam serta setting alamiah.  

2. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan aktor sentral dan 

pengumpul data, sementara instrumen selain manusia sebagai pendukung 

saja. Kehadiran dan tingkat kehadiran peneliti di lapangan sebagai 

pengamat penuh dan pengamatan peneliti dalam rangka observasi 

dilakukan secara terang-terangan. 

3. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi yang dijadikan objek penelitian dalam tesis ini 

adalah  BLM-PUAP Gapoktan Bangunsari Kecamatan Dolopo 

Kabupaten Madiun. 

4. Sumber Data 

a. Data Primer 

Sumber data yang hanya penulis peroleh dari sumber asli atau 

pertama, artinya data primer harus secara langsung penulis ambil dari 

sumber aslinya, melalui narasumber yang tepat dan yang kita jadikan 

responden dalam penelitian penulis.13 Sumber data primer dalam 

penelitian ini adalah: 

1) Responden (informan utama) yaitu orang yang memberikan 

pernyataan tentang atau yang mengenai dirinya sendiri, yaitu 

                                                            
13 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2006), 124. 
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ketua Gapoktan Bangunsari dan pengelola BLM-PUAP serta 

data yang dapat mendukung jalannya penelitian ini. 

2) Informan tambahan yaitu orang yang memberikan pernyataan 

tentang atau yang berkenaan dengan orang atau pihak lain, yaitu 

pendamping BLM-PUAP, serta pihak informan lain yang dapat 

memberikan keterangan terkait penelitian ini. 

b. Data Sekunder 

Adapun data sekunder adalah data yang diperoleh dari 

sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.14 

Dalam penelitian ini, data sekunder tersebut berupa dokumen. 

Adapun metode pengumpulan datanya disebut metode dokumentasi , 

dimana metode ini digunakan untuk mendapatkan data berupa data 

tertulis seperti buku, majalah, surat kabar, makalah, laporan 

penelitian dokumen dan lain sebagainya.15 Dalam penelitian ini, data 

sekunder tersebut berupa data yang diperoleh dari Gapoktan 

Bangunsari Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. 

5. Prosedur  Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Disini penulis mewawancarai responden dan informan, yaitu 

pengelola BLM-PUAP, pengurus Gapoktan Bangunsari dan 

Pendamping BLM-PUAP. 

b. Observasi 
                                                            

14 Ibid., 123. 
15 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Sebuah Pendekatan Praktek (Jakarta: 

Rineka Cipta, Edisi Revisi V, 2002), 206. 
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Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melihat 

manajemen keuangan BLM-PUAP Gapoktan Bangunsari Kecamatan 

Dolopo Kabupaten Madiun. 

c. Dokumentasi  

Mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa 

catatan buku dan sebagainya. Data dalam penelitian naturalistic 

kebanyakan diperoleh dari sumber manusia melalui observasi dan 

wawancara, namun data dari sumber non manusia seperti dokumen, 

foto dan bahan statistik perlu mendapatkan perhatian selayaknya.16 

Dalam hal pengumpulan data ini dilakukan peneliti di Gapoktan 

Bangunsari Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. 

6. Analisis Data 

Untuk menganalisa data yang telah terkumpul dalam rangka 

mempermudah pembahasan tesis ini penulis menggunakan metode: 

a. Deskriptif, yaitu dengan memaparkan sedetail mungkin manajemen 

keuangan BLM-PUAP, sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang 

real, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 

hubungan antar fenomena yang diselidiki. Sehingga dapat digunakan 

untuk membuat kesimpulan dengan interpretasi yang tepat.  

b. Induktif, suatu cara atau jalan yang di pakai untuk mendapatkan ilmu 

pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dari pengamatan atas 

                                                            
16 Lexy J. Moeloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya, 

2009), 216-217. 
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manajemen keuangan BLM-PUAP, secara terperinci, kemudian 

menarik kesimpulan yang bersifat umum.17 

7. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari 

konsep kesahihan (validitas) dan kendala (rehabilitas).18 Derajat 

kepercayaan keabsahan data (kredibilitas data) dan diadakan pengecekan 

dengan teknik pengamatan yang tekun dan triangulasi.  

a. Ketentuan pengamatan ini dilakukan dengan cara: 

1) Mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara 

berkesinambungan terhadap faktor-faktor  menonjol yang ada 

hubungannya dengan manajemen keuangan BLM-PUAP 

Gapoktan Bangunsari Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. 

2) Menelaahnya secara rinci sampai pada suatu titik, sehingga pada 

pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau seluruh faktor 

yang ditelaah sudah dipahami dengan cara yang biasa. 

b. Teknik Triangulasi dapat dicapai peneliti dengan jalan: 

1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 

wawancara. 

2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum 

dengan apa yang dikatakan secara pribadi. 

3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu. 

                                                            
17 Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 57. 
18 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 344. 
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4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan 

berbagai pendapat dan pandangan orang yang berpendidikan. 

5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen 

yang berkaitan. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Suatu upaya untuk mempermudah pembahasan masalah dalam tesis 

ini dan mudah dipahami permasalahannya dengan teratur dan sistematis, 

maka penulis kemukakan sistematika pembahasan. Perlu diketahui bahwa 

pembahasan tesis ini terdiri dari berbagai bab. Dan tiap-tiap bab dibagi dalam 

beberapa sub bab, maka untuk lebih jelasnya penulis kemukakan sistematika 

pembahasan sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berfungsi sebagai pola umum yang menggambarkan 

seluruh isi tesis yang meliputi latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian terdahulu, 

metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

BAB II : MANAJEMEN KEUANGAN  

Pada bab kedua berisi tentang landasan teori, yang merupakan 

pijakan dan selanjutnya digunakan untuk menganalisis data di 

dalam laporan penelitian (tesis) ini. Yang di dalamnya terdiri dari 

dua sub-bab, yaitu: mengenai konsep manajemen keuangan yang 
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dimulai dari pengertian, tujuan, fungsi, proses dan tahapan, laporan 

keuangan dan unsur laporan keuangan. 

BAB III: HASIL LAPANGAN GAMBARAN UMUM BLM-PUAP 

GAPOKTAN BANGUNSARI  

Pada bab ini mengemukakan tentang hasil penelitian literatur 

mengenai data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah, 

yang meliputi pemaparan secara umum tentang: pola dasar dan 

strategi pelaksanaan BLM-PUAP, seleksi desa dan Gapoktan 

penerima BLM-PUAP, tata cara dan prosedur, prosedur 

penghimpunan dana, jenis produk dan kontrak usaha pembiayaan, 

prinsip dan aturan akuntansi BLM-PUAP. 

BAB IV: PENGELOLAAN BLM-PUAP GAPOKTAN BANGUNSARI  

Pada bab ini menjelaskan tentang tata cara dan pengelolaan BLM-

PUAP Gapoktan Bangunsari. 

BAB V : MANAJEMEN KEUANGAN BLM-PUAP BERBASIS 

AGUNAN 

 Pada bab ini menjelaskan tentang manajemen keuangan BLM-

PUAP berbasis agunan. 

BAB VI : PENILAIAN KESEHATAN PENGELOLAAN BLM-PUAP 

 Pada bab ini menjelaskan tentang penilaian pengelolaan BLM-

PUAP. 
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BAB VII : PENUTUP 

Bab ini merupakan penutup dari pembahasan tesis ini, yang berisi 

kesimpulan akhir dari permasalahan yang diangkat dalam 

penelitian ini yakni manajemen keuangan BLM-PUAP (studi pada 

Gapoktan Bangunsari Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun) 

serta saran-saran dari penulis baik secara akademis maupun 

praktis. 
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BAB II 

MANAJEMEN KEUANGAN 

 

A. Pengertian Manajemen Keuangan 

Manajemen keuangan adalah kegiatan manajemen berdasarkan 

fungsinya yang pada intinya berusaha untuk memastikan bahwa kegiatan 

bisnis yang dilakukan mampu mencapai tujuannya secara ekonomis, yaitu 

diukur berdasarkan profit. Sedangkan James C. Van Horne, mendefinisikan 

manajemen keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan 

perolehan, pendanaan dan pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan 

menyeluruh.19 Tugas manajemen keuangan, diantaranya merencanakan 

darimana pembiayaan bisnis diperoleh dan dengan cara yang bagaimana 

modal yang telah dialokasikan secara tepat dalam kegiatan bisnis yang 

dijalankan. Termasuk ke dalam kegiatan manajemen adalah bagaimana agar 

dapat dipastikan hasil alokasi modal yang dipergunakan untuk penjualan 

produk dapat selalu melebihi dari segala biaya yang telah dikeluarkan, 

sebagai sebuah indikator pencapaian profit perusahaan.20 

Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa kegiatan manajemen 

keuangan adalah berkutat di sekitar: 

1. Bagaimana memperoleh dana untuk membiayai usahanya. 

2. Bagaimana mengelola dana tersebut sehingga tujuan perusahaan tercapai. 

                                                            
19 Kasmir, Pengantar Manajemen Keuangan (Jakarta: Kencana, 2010), 5. 
20 Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, Pengantar Manajemen (Jakarta: 

Prenada Media Group, 2005), 15. 
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3. Bagaimana perusahaan mengelola aset yang dimiliki secara efisien dan 

efektif.21 

Sementara itu Brigham mengatakan manajemen keuangan adalah seni 

(art) dan ilmu (science), untuk me-menage uang, yang meliputi proses, 

institusi/lembaga, pasar dan instrumen yang terlibat dengan masalah transfer 

uang diantara individu, bisnis dan pemerintah. Dari pengertian ini dapat 

disimpulkan bahwa aktivitas manajemen keuangan berkaitan erat dengan 

pengelolaan keuangan perusahaan, termasuk lembaga yang berhubungan erat 

dengan sumber pendanaan dan investasi keuangan perusahaan serta instrumen 

keuangan. Secara umum, kita ketahui bahwa ruang lingkup manajemen 

keuangan cukup luas untuk dipelajari.  

 

B. Tujuan Manajemen Keuangan 

Dalam praktiknya untuk mencapai tujuan, maka manajemen keuangan 

memiliki tujuan melalui dua pendekatan, yaitu: 

1. Profit risk approach, dalam hal ini manajer keuangan tidak hanya 

sekadar mengejar maksimalisasi profit, akan tetapi juga harus 

mempertimbangkan risiko yang bakal dihadapi. Bukan tidak mungkin 

harapan profit yang besar tidak tercapai akibat risiko yang dihadapi juga 

besar. Di samping itu, manajer keuangan juga harus terus melakukan 

pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh aktivitas yang 

                                                            
21 Kasmir, Pengantar Manajemen..., 6. 
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dijalankan. Kemudian seorang manajer keuangan dalam menjalankan 

aktivitasnya harus menggunakan prinsip kehati-hatian.22 

2. Liquidity and profitability merupakan kegiatan yang berhubungan dengan 

bagaimana seseorang manajer keuangan mengelola likuiditas dan 

profitabilitas perusahaan. Dalam hal likuiditas, manajer keuangan harus 

sanggup untuk menyediakan dana (uang kas) untuk membayar kewajiban 

yang sudah jatuh tempo secara tepat waktu. Kemudian manajer keuangan 

juga dituntut untuk mampu me-manage keuangan perusahaan, sehingga 

mampu meningkatkan laba perusahaan dari waktu ke waktu. Manajer 

keuangan juga dituntut untuk mampu mengelola dana yang dimiliki 

termasuk pencarian dana serta mampu mengelola aset perusahaan 

sehingga terus berkembang dari waktu ke waktu.23 

 

C. Fungsi Manajemen Keuangan 

Dalam menjalankan tugasnya departemen keuangan memiliki banyak 

tugas agar mencapai sasarannya. Tugas (kewajiban) ini kemudian dituangkan 

dalam berbagai kegiatan yang harus direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan 

dikendalikan, sehingga dapat memuluskan pencapaian tujuan tersebut. Semua 

tugas ini lebih banyak menjadi tanggungjawab manajer keuangan atau 

direktur keuangan sebagai pimpinan tertinggi di departemen keuangan. 

Kesuksesan dalam menjalankan tugas tersebut merupakan hal yang 

diharapkan perusahaan dan merupakan prestasi bagi para manajer keuangan 

                                                            
22 Kasmir, Pengantar Manajemen Keuangan (Jakarta: Kencana, 2010), 13-14. 
23 Ibid., 14. 
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apabila dapat mencapainya. Namun sebaliknya dalam praktiknya tidak semua 

usaha dijalankan akan berhasil atau menghasilkan keuntungan seperti yang 

diharapkan, dengan berbagai sebab. Kegagalan ini dapat dijadikan dasar 

sebagai alat untuk melakukan evaluasi, tindakan mana yang salah, sehingga 

menjadi pelajaran ke depan. Oleh karena itu, manajer keuangan harus tahu 

fungsinya sebagai apa di perusahaan tersebut terlebih dahulu, sebelum 

menjalankan aktivitasnya, sehingga dapat memahami serta menjalankan 

tugasnya secara baik.24 

Fred menjelaskan bahwa fungsi utama manajer keuangan adalah 

merencanakan, mencari dan memanfaatkan dana untuk memaksimalkan nilai 

perusahaan atau dengan kata lain aktivitasnya berhubungan dengan keputusan 

tentang pilihan sumber dan alokasi dana. Secara umum aktivitas manajer 

keuangan adalah:25 

1. Meramalkan dan merencanakan keuangan 

Seorang manajer keuangan harus mampu berinteraksi dengan 

eksekutif lain dan bersama-sama merencanakan kegiatan apa saja yang 

harus dilakukan untuk ke depan. Sebelumnya tentu saja terlebih dahulu 

meramalkan kondisi yang akan terjadi di masa yang akan datang dan 

yang kemungkinan besar berdampak, baik langsung maupun tidak 

langsung terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Setelah diramalkan 

barulah manajer keuangan menyusun rencana-rencana yang akan 

                                                            
24 Ibid., 16. 
25 Kasmir, Pengantar Manajemen..., 16-17 
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dilakukan terutama yang berkaitan dengan keuangan perusahaan yaitu 

kebutuhan keuangan.  

2. Keputusan permodalan, investasi dan pertumbuhan 

Manajer keuangan dituntut untuk mampu menghimpun dana yang 

dibutuhkan, baik jangka pendek (keperluan modal kerja) maupun jangka 

panjang. Permodalan jangka panjang juga sangat diperlukan guna 

mendukung pertumbuhan perusahaan seperti peningkatan investasi 

pabrik, peralatan dan aktiva lainnya terutama pada saat dibutuhkan. 

Manajer keuangan juga harus mampu menentukan pertumbuhan 

penjualan, alternatif proyek yang akan dibiayai, bentuk investasi yang 

akan dilakukan serta alternatif sumber dana penggunaan utang dan 

ekuitas. 

3. Melakukan pengendalian 

Dalam perjalanannya bisa saja aktivitas perusahaan menyimpang 

dari hal yang sudah direncanakan sebelumnya, baik disengaja maupun 

tidak. Oleh karena itu, dalam menjalankan aktivitasnya manajer 

keuangan dituntut untuk mampu berinteraksi dengan eksekutif lain dalam 

menjalankan operasi perusahaan secara efisien, sehingga apabila terjadi 

penyimpangan masing-masing pihak dapat mengendalikan ke arah 

seperti yang telah direncanakan. Tanpa pengendalian kemungkinan 

kegagalan dalam pencapaian tujuan perusahaan sangat besar. 



 

22 
 

Agar manajer keuangan dapat menjalankan tugas seperti diatas, maka 

harus membagi fungsi keuangan yang ada dalam perusahaan. Dalam 

praktiknya fungsi keuangan perusahaan dibagi ke dalam dua hal, yaitu:26 

1. Bendahara (treasurer) 

2. Administrasi dan accounting (controller). 

Dalam menjalankan kegiatannya bendahara juga memiliki sejumlah 

tugas di mana masing-masing tugas harus dijalankan secara disiplin agar 

tidak terjadi penyimpangan. Tugas bendahara antara lain bertanggung jawab 

dalam bidang berikut ini:27 

1. Penerimaan dana 

Bendahara bertugas menerima seluruh dana dari berbagai sumber yang 

ada, misalnya dana dari pinjaman bank atau dari hasil penjualan atau 

dana dari pihak-pihak lainnya. 

2. Penyimpanan dana 

Bendahara dalam hal ini berkewajiban untuk menyimpan dana yang 

diperoleh dari berbagai sumber diatas secara aman baik dalam bentuk 

peti kas atau simpanan dalam berbagai rekening bank. 

3. Menyampaikan laporan kas 

Bendahara berkewajiban untuk melaporkan aktivitas keuangan, baik 

laporan posisi kas harian maupun modal kerja perusahaan secara berkala, 

sehingga setiap dibutuhkan untuk mengetahui kondisi kas perusahaan 

dengan mudah dapat diketahui dari laporan kas bendahara. 

                                                            
26 Ibid., 18. 
27 Ibid., 18‐19. 
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4. Menjalin hubungan dengan berbagai pihak 

Tugas ini adalah menjaga hubungan baik dengan pihak perbankan agar 

perolehan dana dapat berjalan terus dengan kreditor (bank). Demikian 

pula dengan pihak investor, sehingga mampu menjaga kepercayaan 

investor terhadap perusahaan. 

Selanjutnya tugas dan tangungjawab yang diemban fungsi 

administrasi dan accounting tidak kalah beratnya dengan bendahara. 

Administrasi dan accounting berusaha untuk menyelamatkan setiap aktivitas 

keuangan perusahaan agar tidak menyimpang dari tujuan penggunaannya. 

Fungsi utama Administrasi dan accounting adalah pendataan dan pelaporan 

informasi keuangan yang menyangkut hal-hal berikut:28 

1. Menyiapkan dan menyampaikan anggaran 

Administrasi dan accounting berfungsi dalam hal menyampaikan 

anggaran yang akan diselenggarakan pada periode tertentu. Penyampaian 

anggaran ini perlu guna direalisasikan sesuai dengan penggunaannya. 

2. Pemrosesan data akuntansi 

Administrasi dan accounting bertugas melakukan pemrosesan data 

akuntansi mulai dari buku besar, gaji, piutang dan utang. 

3. Penyampaian laporan keuangan 

Pada akhir periode atau pada saat dibutuhkan, maka administrasi dan 

accounting menyampaikan laporan keuangan perusahaan, baik berbentuk 

neraca, laporan laba rugi atau laporan keuangan lainnya. 

                                                            
28 Ibid., 19-20. 
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4. Daftar gaji 

Administrasi dan accounting berfungsi daftar gaji untuk seluruh 

karyawan yang harus dikeluarkan perusahaan pada akhir bulan bagi 

karyawannya. 

5. Audit Internal 

Administrasi dan accounting secara berkala melakukan audit internal 

terhadap aktivitas keuangan perusahaan selama periode tertentu. 

Fungsi keuangan ini, secara khusus tiap perusahaan berbeda satu 

perusahaan dengan perusahaan lain. perbedaan ini biasanya tergantung dari 

jenis usaha yang dijalankan serta besar kecilnya aktivitas perusahaan tersebut 

(besar atau kecil).29 

 

D. Proses dan Tahapan Manajemen Keuangan 

Berdasarkan sudut pandang organisasi atau perusahaan, proses 

pengelolaan keuangan dikaitkan dengan perencanaan keuangan dan kontrol 

keuangan. Perencanaan keuangan berusaha untuk menghitung sumber daya 

keuangan yang tersedia dan rencana ukuran dan waktu pengeluaran. Kontrol 

keuangan mengacu pada arus pengawasan kas. Inflow adalah jumlah uang 

yang masuk ke sebuah perusahaan tertentu, sedangkan keluar adalah catatan 

pengeluaran yang dibuat oleh perusahaan. Mengelola gerakan ini dana dalam 

kaitannya dengan anggaran sangat penting untuk bisnis. 

                                                            
29 Ibid., 20. 
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Pada tingkat perusahaan, tujuan utama dari proses pengelolaan 

keuangan adalah mencapai berbagai tujuan perusahaan menetapkan pada titik 

waktu tertentu. Bisnis juga berusaha untuk menghasilkan keuntungan dengan 

jumlah besar, mengikuti serangkaian proses keuangan tertentu. Adapun 

tahapan manajemen keuangan terdiri atas tiga tahap, yaitu perencanaan, 

pelaksanaan dan penelitian.30 

1. Tahap Perencanaan (Peramalan Keuangan) 

Peramalan keuangan dalam manajemen keuangan digunakan 

untuk memperkirakan kebutuhan keuangan pada masa yang akan datang. 

Jika manajemen keuangan tidak mencoba untuk mengantisipasi 

kebutuhan pembiayaan masa depan perusahaannya, krisis akan terjadi 

setiap kali penerimaan kas lebih kecil daripada pengeluaran kas. 

Perencanaan yang baik ditujukan untuk mengantisipasi dan 

mempersiapkan perusahaan dalam menghadapi kondisi masa depan, 

yaitu ketika perusahaan membutuhkan adanya pembiayaan tambahan dan 

ketika perusahaan tidak mampu menghasilkan pemasukan kas.31 

Dalam perencanaan keuangan, manajer harus memastikan bahwa 

dana cukup tersedia pada saat yang tepat untuk memenuhi kebutuhan 

bisnis. Untuk jangka pendek, dana dana mungkin diperlukan dalam 

berinvestasi dalam peralatan dan saham, membayar karyawan dan 

penjualan dana dilakukan secara kredit. Adapun untuk jangka menengah 

dan panjang, pendanaan diperlukan untuk tambahan signifikan terhadap 

                                                            
30 Deddy Nordiawan, Akuntansi Sektor Publik (Jakarta: Salemba Empat, 2006), 72. 
31 Mohammad Najib, Manajemen Keuangan (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 50. 
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kapasitas produktif dari bisnis atau untuk membuat akuisisi. Adapun 

jangka panjang dana diperlukan untuk pengembangan perusahaan.32 

2. Tahap Pelaksanaan (Perencanaan Keuangan dan Penganggaran) 

Untuk memperoleh perkiraan lebih akurat mengenai jumlah dan 

waktu dari kebutuhan dana perusahaan memerlukan anggaran kas. 

Metode persentase untuk peramalan keuangan memberikan pendahuluan 

yang sangat bermanfaat serta biaya rendah untuk mengembangkan 

anggaran kas yang lebih terperinci, yang akan digunakan untuk 

memperkirakan kebutuhan dana perusahaan.33 

Di samping sebagai alat untuk perencanaan dan pengendalian 

manajemen, anggaran juga merupakan alat bantu bagi manajemen dalam 

mengarahkan suatu organisasi dalam posisi yang kuat atau lemah.34 

Beberapa fungsi anggaran adalah sebagai berikut: 

a. Anggaran sebagai alat perencanaan. Hal ini untuk memahami hal-hal 

yang harus dilakukan dan arah kebijakan dibuat. 

b. Anggaran sebagai alat pengendalian. Dengan adanya anggaran, 

organisasi dapat menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar 

atau adanya pengeluaran dana yang tidak semestinya. 

c. Anggaran sebagai alat kebijakan. Dengan adanya anggaran 

organisasi dapat menentukan arah atas kebijakan tertentu. 

                                                            
32 Ibid. 
33 Ibid. 
34 Nanang Fattah, Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan (Bandung: Remaja Rosda 

Karya, 2000), 49. 
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d. Anggaran sebagai alat politik. Dengan adanya anggaran dapat dilihat 

komitmen pengelola dalam melaksanakan program-program yang 

telah dijanjikan. 

e. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi dengan dokumen 

anggaran yang komprehensif sebuah bagian atau unit kerja atau 

departemen dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa 

yang akan dilakukan oleh tiap-tiap bagian atau unit kerja lainnya. 

f. Anggaran sebagai alat penilaian kerja. Anggaran adalah ukuran yang 

dapat menjadi patokan bagian/unit kerja telah memenuhi target, baik 

berupa terlaksananya aktivitas maupun terpenuhinya efisiensi biaya. 

g. Anggaran sebagai alat motivasi. Anggaran dapat digunakan sebagai 

alat komunikasi dengan menjadikan nilai-nilai nominal yang 

tercantum sebagai target pencapaian.  

3. Financial Control 

Kontrol keuangan merupakan kegiatan yang sangat penting untuk 

membantu bisnis memastikan bahwa usaha telah mencapai tujuan. 

Beberapa pertanyaan mengenai kontrol keuangan, yaitu:35 

a. Apakah aset-aset digunakan secara efisien? 

b. Apakah aset bisnis aman? 

c. Apakah tindakan manajemen dalam kepentingan pemegang saham 

sesuai dengan aturan bisnis? 

 

                                                            
35 Ibid., 52. 
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E. Karekteristik Laporan Keuangan 

Mengacu pada Standar Laporan Keuangan 2002 (SLK) tentang 

kerangka dasar penyusunan laporan keuangan. Karakteristik kualitatif laporan 

keuangan merupakan ciri khas yang membuat informasi menjadi berdaya 

guna bagi para pemakainya. Adapun beberapa karakteristik penting yang 

harus tercermin pada laporan keuangan adalah:36 

1. Dapat dipahami 

Laporan keuangan harus memiliki karakteristik mudah dipahami. Mudah 

dipahami maksudnya pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang 

memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan 

untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar.37 

2. Relevan 

Agar informasi keuangan bermanfaat, informasi harus relevan 

untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan 

keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat 

mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka 

mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini dan masa depan, 

menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.38 

Informasi posisi keuangan dan kinerja di masa lalu sering kali 

digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja 

masa depan. Agar memiliki nilai prediktif, informasi tidak perlu harus 

                                                            
36 Harmono, Manajemen Keuangan Berbasis Balanced Scorecard Pendekatan Teori, 

Kasus dan Riset Bisnis (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 14. 
37 Ibid. 
38 Ibid., 15. 
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dalam bentuk ramalan eksplisit. Namun, kemampuan laporan keuangan 

untuk membuat prediksi dapat ditingkatkan dengan menampilkan 

informasi tentang transaksi dan peristiwa masa lalu.39 

3. Materialitas 

Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakikat dan materialitasnya. 

Dalam beberapa kasus, hakikat informasi saja sudah cukup untuk 

menentukan relevansinya. Misalnya, pelaporan suatu segmen baru dapat 

mempengaruhi penilaian risiko dan peluang yang dihadapi perusahaan 

tanpa mempertimbangkan materialitas dari hasil yang dicapai segmen baru 

tersebut dalam periode pelaporan. Dalam kasus lain, baik hakikat dan 

materialitas dipandang penting, misalnya jumlah serta kategori persediaan 

yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.40 

Informasi dipandang material kalau kelalaian untuk mencantumkan 

atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat memengaruhi 

keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan keuangan. 

Materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai 

sesuai dengan situasi khusus dari kelalaian dalam mencantumkan 

(omission) atau kesalahan dalam mencatat (misstatement). Oleh karena itu, 

materialitas lebih merupakan suatu ambang batas atau titik pemisah suatu 

karakteristik kualitatif pokok yang harus dimiliki agar informasi 

dipandang berguna.41 

 
                                                            

39 Ibid.  
40 Ibid., 15-16. 
41 Ibid., 16. 
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4. Keandalan 

Agar bermanfaat, informasi harus andal (reliable). Informasi 

memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, 

kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakaiannya sebagai penyajian 

yang tulus dan jujur (faithful representation) mencerminkan yang 

seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. 

Informasi munkin relevan, tetapi hakikat atau penyajiannya tidak dapat 

diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat 

menyesatkan. Misalnya, jumlah keabsahan dan jumlah tuntutan atas 

kerugian dalam suatu tindakan hukum masih dipersengketakan, mungkin 

tidak tepat bagi perusahaan untuk mengakui jumlah seluruh tuntutan 

tersebut dalam neraca, meskipun mungkin tepat untuk mengungkapkan 

jumlah serta keadaan dari tuntutan tersebut.42  

5. Penyajian jujur 

Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan dengan 

jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan atau yang 

secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Misalnya, neraca harus 

menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya dalam 

bentuk aktiva, kewajiban dan ekuitas perusahaan pada tanggal pelaporan 

yang memenuhi kriteria pengakuan dan pengukuran.43 

 

 

                                                            
42 Ibid. 
43 Ibid., 16-17. 
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6. Substansi mengungguli bentuk 

Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur 

transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa 

tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas 

ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Substansi transaksi atau 

peristiwa lain tidak selalu konsisten dengan apa yang tampak dalam 

bentuk hukum. Misalnya, suatu perusahaan mungkin menjual suatu aktiva 

kepada pihak lain dengan cara sedemikian rupa sehingga dokumentasi 

dimaksudkan untuk memindahkan kepemilikan menurut hukum ke pihak 

tersebut. Namun demikian, mungkin terdapat persetujuan yang 

menyangsikan bahwa perusahaan terus dapat menikmati manfaat ekonomi 

masa depan yang diwujudkan dalam bentuk aktiva. Dalam keadaan seperti 

itu, pelaporan penjualan tidak menyajikan dengan jujur transaksi yang 

dicatat. (jika yang sesungguhnya memang ada transaksi).44 

7. Netralitas 

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai dan 

tidak bergantung kepada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak 

boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan 

beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang 

mempunyai kepentingan yang berlawanan.45 

 

 

                                                            
44 Ibid., 17. 
45 Ibid., 18. 
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8. Pertimbangan sehat 

Penyusunan laporan keuangan ada kalanya menghadapi 

ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu, seperti ketertagihan 

piutang yang diragukan, perkiraan masa manfaat pabrik dan peralatan, 

serta tuntutan atas jaminan garansi yang mungkin timbul. Ketidakpastian 

semacam itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dan 

dengan menggunakan pertimbangan sehat (prudence) dalam penyusunan 

laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian 

pada saat melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga 

aktiva atau penghasilan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban atau 

beban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan 

pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan 

cadangan tersembunyi atau penyisihan (provision) berkelebihan dan 

sengaja menetapkan aktiva atau penghasilan yang lebih rendah atau 

pencatatan kewajiban atau beban yang lebih tinggi sehingga laporan 

keuangan menjadi tak netral, karena itu tidak memiliki kualitas andal.46  

9. Kelengkapan 

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus 

lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak 

mengungkapkan (omission) mengakibatkan informasi menjadi tidak benar 

                                                            
46 Ibid. 
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atau menyesatkan sehingga tidak dapat diandalkan dan tidak sempurna 

ditinjau dari relevansi.47  

10. Dapat dibandingkan 

Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan 

perusahaan antarperiode untuk mengidentifikasi kecenderungan (tren) 

posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat membandingkan 

laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, 

kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, 

pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa 

lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk perusahaan 

tersebut, antar periode perusahaan yang sama dan untuk perusahaan yang 

berbeda.48 

Kebutuhan terhadap daya banding jangan dikacaukan dengan 

keseragaman semata-mata dan seharusnya tidak menjadi hambatan dalam 

memperkenalkan standar akuntansi keuangan yang lebih baik. Perusahaan 

tidak perlu meneruskan kebijakan akuntansi yang tidak lagi selaras 

dengan karakteristik kualitatif relevansi dan keandalan. Perusahaan juga 

tidak perlu mempertahankan kebijakan akuntansi kalau ada alternatif lain 

yang lebih relevan dan lebih andal. Berhubung pemakai ingin 

membandingkan posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi 

                                                            
47 Ibid. 
48 Ibid., 19. 
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keuangan antar periode, maka perusahaan perlu menyajikan informasi 

keuangan periode sebelumnya dalam laporan keuangan.49 

11. Tepat waktu 

Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, 

maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. 

Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan manfaat relatif antara 

pelaporan tepat waktu dan ketentuan informasi andal. Untuk menyediakan 

informasi tepat waktu sering kali perlu melaporkan sebelum seluruh aspek 

transaksi atau peristiwa lainnya diketahui sehingga mengurangi keandalan 

informasi. Sebaliknya, jika pelaporan ditunda sampai seluruh aspek 

diketahui, informasi yang dihasilkan mungkin sangat andal, tetapi kurang 

bermanfaat bagi pengambil keputusan. Dalam usaha mencapai 

keseimbangan antara relevansi dan keandalan, kebutuhan pengambil 

keputusan merupakan pertimbangan yang menentukan.50 

12. Keseimbangan antara biaya dan manfaat 

Keseimbangan antara biaya dan manfaat lebih merupakan kendala 

yang pervasif dibanding karakteristik kualitatif. Manfaat yang dihasilkan 

informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Namun demikian, 

evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang 

substansial. Biaya tersebut juga tidak perlu harus dipikul oleh pemakai 

yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pemakai 

lain, disamping mereka yang menjadi tujuan informasi. Misalnya, 

                                                            
49 Ibid. 
50 Ibid., 20. 
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penyediaan informasi lanjutan kepada kreditor mungkin mengurangi 

biaya pinjaman yang dipikul perusahaan. Karena alasan inilah maka sulit 

untuk mengaplikasikan uji biaya manfaat pada kasus tertentu. Namun 

demikian, komite penyusun standar akuntansi keuangan pada khususnya, 

seperti juga para penyusun dan pemakai laporan keuangan, harus 

menyadari kendala ini.51 

13. Keseimbangan di antara karakteristik kualitatif 

Dalam praktik, keseimbangan atau trade off diantara berbagai 

karakteristik kualitatif sering diperlukan. Pada umumnya, tujuannya untuk 

mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai karakteristik 

untuk memenuhi tujuan pelaporan keuangan. Kepentingan relatif dari 

berbagai karakteristik dalam berbagai kasus yang berbeda merupakan 

masalah pertimbangan profesional.52  

14. Penyajian wajar 

Laporan keuangan sering diangap menggambarkan pandangan 

yang wajar ditinjau dari cara menyajikan dengan wajar, posisi keuangan, 

kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan. Meskipun 

kerangka dasar ini tidak menangani secara langsung konsep tersebut, 

penerapan karakteristik kualitatif pokok dan standar akuntansi keuangan 

yang sesuai biasannya menghasilkan laporan keuangan yang 

                                                            
51 Ibid., 20. 
52 Ibid., 20-21. 
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menggambarkan apa yang pada umumnya dipahami sebagai suatu 

pandangan yang wajar.53 

 

F. Unsur Laporan Keuangan 

Laporan keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi 

dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar 

menurut karakteristik ekonominya. Kelompok besar ini merupakan unsur 

laporan keuangan. Unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran posisi 

keuangan adalah aktiva, kewajiban dan ekuitas. Sedangkan unsur yang 

berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi adalah 

penghasilan dan beban. Laporan perubahan posisi keuangan biasanya 

mencerminkan berbagai unsur laporan laba rugi dan perubahan dalam 

berbagai unsur neraca. Dengan demikian, kerangka dasar ini tidak 

mengidentifikasikan unsur laporan perubahan posisi keuangan secara 

khusus.54 

Penyajian berbagai unsur ini dalam neraca dan laporan laba rugi 

memerlukan proses subklasifikasi. Misalnya, aktiva dan kewajiban dapat 

diklasifikasikan menurut hakikat dan fungsinya dalam bisnis perusahaan 

sebagai informasi yang berguna bagi pemakai untuk pengambilan keputusan 

ekonomi.55 

 

 
                                                            

53 Ibid., 21. 
54 Ibid., 22. 
55 Ibid. 
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1. Posisi Keuangan 

Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi 

keuangan adalah aktiva, kewajiban dan ekuitas. Pos-pos ini 

didentifikasikan sebagai berikut:56 

a. Aktiva adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai 

akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan diperoleh manfaat 

ekonomi di masa depan. 

b. Kewajiban merupakan utang perusahaan masa kini yang timbul dari 

peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus 

keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat 

ekonomi. 

c. Ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi 

semua kewajiban. 

2. Kinerja 

Kinerja perusahaan umumnya diukur berdasarkan penghasilan 

bersih (laba) atau sebagai dasar bagi ukuran yang lain seperti imbalan 

investasi atau penghasilan per saham. Unsur yang berkaitan langsung 

dengan pengukuran penghasilan bersih (laba) adalah penghasilan dan 

beban. Pengakuan dan pengukuran penghasilan dan beban, dan karenanya 

juga penghasilan bersih (laba), tergantung sebagian pada konsep modal 

dan pemeliharaan modal yang digunakan perusahaan dalam penyusunan 

                                                            
56 Ibid., 22-23. 
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laporan keuangan. Unsur penghasilan dan beban didefinisikan sebagai 

berikut:57 

a. Penghasilan (income) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu 

periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva 

atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang 

tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. 

b. Beban (expenses) adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu 

periode akuntansi dalam bentuk arus keluar dan berkurangnya aktiva 

atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas 

yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. 

Penghasilan dan beban dapat disajikan dalam laporan laba rugi 

dengan beberapa cara yang berbeda demi untuk menyediakan informasi 

yang relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Misalnya, 

pembebanan antara pos penghasilan dan beban yang berasal dan tidak 

berasal dari pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa merupakan 

praktik yang lazim. Pembedaan ini dilakukan berdasarkan argumentasi 

bahwa sumber suatu pos adalah relevan dalam mengevaluasi kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan kas (setara kas) di masa depan.58 

 

 

 

 

                                                            
57 Ibid., 23. 
58 Ibid., 23-24. 
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3. Struktur dan Format Laporan Keuangan 

Inti dari laporan keuangan adalah menggambarkan pos-pos 

keuangan perusahaan yang diperoleh dalam suatu periode. Dalam 

praktiknya kita mengenal beberapa macam laporan seperti:59  

a. Neraca 

Neraca merupakan laporan tentang posisi keuangan suatu korporasi 

pada suatu tanggal tertentu yang meliputi: aktiva, utang dan modal. 

Aktiva merupakan sumber daya yang dimiliki korporasi, sedangkan 

utang dan modal menunjukkan bagaimana sumber daya ini dibelanjani 

oleh korporasi.60 

b. Laporan laba rugi 

Laba rugi merupakan laporan hasil kegiatan operasional korporasi 

dalam suatu periode tertentu. Laporan laba rugi pada umumnya 

disusun dengan menggunakan konsep accrual basis. Hal ini 

mencerminkan bahwa pendapatan dan biaya yang dilaporkan tidak 

selalu menggambarkan actual cash flows selama periode tersebut. 

Dengan demikian, net earnings yang diperoleh tidak sama dengan 

actual cash yang dihasilkan dari operasional korporasi.61 

c. Laporan arus kas  

Persoalan pokok dalam manajemen arus kas adalah bagaimana 

perusahaan mempunyai cukup uang kas untuk memenuhi kebutuhan 

                                                            
59 Kasmir, Pengantar Manajemen..., 66-67. 
60 Manahan P. Tampubolon, Manajemen Keuangan..., 18. 
61 Ibid., 18-19. 
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pembayaran yang timbul untuk mencapai tujuan ini diperlukan dua 

hal yaitu: 

1) Perusahaan harus dapat memprediksi secara tepat jumlah saldo 

kas untuk suatu periode tertentu. 

2) Melakukan sinkronisasi secara tepat penerimaan dan pengeluaran 

kas. 

Prediksi jumlah saldo kas untuk suatu periode tertentu merupakan hal 

yang pokok dalam manajemen kas, karena dari prediksi ini dapat 

diperkirakan kapan perusahaan akan mengalami kekurangan kas dan 

kapan mengalami kelebihan kas. Pada saat perusahaan diperkirakan 

akan mengalami kekurangan uang kas, diperlukan dana tambahan 

misalnya dari utang, agar saldo kas tidak negatif. Sebaliknya, jika 

diperkirakan perusahaan mengalami kelebihan kas, perusahaan dapat 

mempergunakan kelebihan kas ini untuk melakukan pembayaran-

pembayaran utang atau investasi sementara.62 

Sinkronisasi penerimaan dan pengeluaran kas berkaitan dengan 

masalah ketidakteraturan dari arus kas masuk dan keluar. Beberapa 

dari arus kas keluar adalah teratur, sedangkan beberapa hal lain pola 

pembayarannya tak teratur. Demikian pula dengan pola penerimaan 

kas masuk. Agar pola penerimaan dan pengeluaran kas dapat teratur, 

perusahaan harus dapat mengontrolnya. Cara yang dapat dilakukan 

adalah mempercepat penagihan piutang dan memperlambat atau 

                                                            
62 Mohamad Muslich, Manajemen Keuangan Modern Analisis, Perencanaan dan 

Kebijaksanaan (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 99. 



 

41 
 

mengontrol pengeluaran kas. Jika perusahaan dapat menerapkan cara-

cara ini, maka perusahaan dapat meminimumkan investasinya dalam 

alat likuid. 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM BLM-PUAP GAPOKTAN BANGUNSARI  

DOLOPO MADIUN 

 

A. Data Umum 

1. Sejarah Perkembangan BLM-PUAP Gapoktan Bangunsari 

 BLM-PUAP Gapoktan Bangunsari yang terletak di Kelurahan 

Bangunsari Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun merupakan suatu 

gabungan dari tiga kelompok tani yang ada di Kelurahan Bangunsari yaitu 

kelompok tani Mekarsari, kelompok tani Bangun Jaya, kelompok tani 

Bangun Karya, kelompok wanita tani Sri Rejeki dan HIPPA (Himpunan 

Pemakai Air) Tirto Rahardi. BLM-PUAP ini merupakan salah satu 

program terobosan Kementerian Pertanian dengan fokus pada mekanisme 

pemberdayaan untuk penanggulangan kemiskinan, mengembangkan 

potensi dan perkuatan kapasitas kelompok masyarakat kususnya bagi para 

anggota dari Gapoktan. Kriteria dan penentuan kuota desa calon lokasi 

PUAP yaitu desa yang mempunyai potensi pertanian, diutamakan desa 

miskin, memiliki Gapoktan dan belum memperoleh dana BLM-PUAP.63 

Gapoktan calon penerima dana BLM-PUAP harus berada pada 

desa calon lokasi PUAP yang memenuhi kriteria yaitu memiliki Sumber 

Daya Manusia (SDM) untuk mengelola usaha agribisnis, mempunyai 

kepengurusan yang aktif dan dikelola oleh petani, pengurus Gapoktan 

                                                            
63 Suyitno, Wawancara, Madiun, 29 Januari 2019. 
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adalah petani dan bukan aparat desa/kelurahan. Pada setiap desa calon 

lokasi PUAP, akan ditetapkan satu Gapoktan penerima dana BLM-PUAP. 

Gapoktan yang akan diusulkan sebagai calon penerima dana BLM-PUAP 

harus mengisi formulir usulan dan diketahui oleh Kepala Desa dan Kepala 

Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)/Koordinator penyuluh. Gapoktan 

Bangunsari menerima dana BLM-PUAP pada tahun 2012. Penyaluran 

dana tersebut dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung ke 

rekening Gapoktan. Pencairan dana di rekening hanya dapat dilakukan 

oleh ketua dan bendahara secara bersama-sama.64 

BLM-PUAP Gapoktan Bangunsari mulai beroperasi pada tahun 

2013 setahun setelah pencairan dana dari pemerintah pusat. Pada awal 

beroperasi dibentuklah pengelola PUAP yang berjumlah dua orang LKM 

yang terbagi tugas menjadi bagian kasir dan bagian pembukuan. Pengurus 

Gapoktan serta LKM PUAP melakukan sosialisasi pada saat rapat rutinan 

kelompok tani serta arisan maupun pada saat pertemuan di sekitar desa 

Bangunsari. Modal awal yang dimiliki PUAP ini yang berasal dari dana 

hibah pemerintah sebesar Rp 100.000.000,- dengan pembiayaan yang 

dapat diajukan oleh setiap anggota yaitu Rp 1.000.000,- dengan jasa Rp 

60.000,- , biaya administrasi Rp 5.000,- , biaya materai Rp 7.000,- dan 

tabungan anggota Rp 7.000,- dengan total sebesar Rp 77.000,- setiap 

empat bulan sekali / setiap kali masa panen.65 

 

                                                            
64 Suyitno, Wawancara, Madiun, 29 Januari 2019. 
65 Suyitno, Wawancara, Madiun, 29 Januari 2019. 
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2. Profil BLM-PUAP Gapoktan Bangunsari 

a. Alamat BLM-PUAP Gapoktan Bangunsari : untuk pengelolaan PUAP 

berada di rumah ketua Gapoktan yang bertempat di Jalan Gemah 

Ripah Gang Suro RT 25 RW 05 Dukuh Juwed Kelurahan Bangunsari 

Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur. 

b. Tahun Berdiri : Gapoktan Bangunsari sudah berdiri pada tahun 2003 

tetapi diakui secara hukum pada 12 Februari 2012, sedangkan BLM-

PUAP mulai berdiri pada tahun 2012. 

c. Pendiri : Gapoktan Bangunsari dibentuk berdasarkan musyawarah 

anggota dan pengurus kelompok tani yang ada serta atas persetujuan 

Kepala Kelurahan dan Dinas Pertanian setempat. 

d. Modal Awal : Dana hibah dari pemerintah sebesar Rp 100.000.000,- 

e. Aset sekarang : Rp 151.426.900,- 

f. Jumlah anggota yang telah mengakses BLM-PUAP 

 

No. Nama Jumlah 
Anggota 

Yang mengakses 
ke PUAP 

Yang belum 
akses PUAP 

1 Kelompok Tani “Bangun 
Jaya” 

81 orang 9 orang 72 orang 

2 Kelompok Tani “Bangun 
Karya” 

80 orang 20 orang 60 orang 

3 Kelompok Tani “Mekar 
Sari” 

80 orang 64 orang 16 orang 

Jumlah 241 orang 93 orang 148ang 
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3. Visi, Misi dan Tujuan BLM-PUAP Gapoktan Bangunsari 

a. Visi BLM-PUAP Gapoktan Bangunsari 

Visi Gapoktan Bangunsari adalah menjadi Lembaga Keuangan Mikro 

yang sehat, berkembang dan terpercaya, yang mampu melayani 

anggota dan masyarakat lingkungannya berkehidupan penuh 

keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan. 

b. Misi BLM-PUAP Gapoktan Bangunsari 

Misi Gapoktan Bangunsari adalah mengembangkan Gapoktan sebagai 

lembaga ekonomi petani yang dapat melayani pembiayaan dengan 

cepat dan mudah. 

c. Tujuan BLM-PUAP Gapoktan Bangunsari 

Melaksanakan kegiatan penyaluran dana agar menghasilkan 

pembiayaan yang berkualitas yaitu keamanan (pembiayaan aman 

dalam usaha), kelancaran (pembiayaan lancar dalam pengembalian) 

dan menghasilkan (pembiayaan menghasilkan keuntungan bagi 

anggota).  

4. Divisi Keuangan 

a. Penerimaan Kas 

Kas berasal dari pendapatan administrasi, jasa, laba materai dan 

tabungan anggota. Semua penerimaan yang ada pada akhir bulan 

dimasukkan ke dalam laporan keuangan di buku kas yang dilaporkan 

ke Dinas Pertanian setiap bulan.66 

                                                            
66 Siti Purbosari, Wawancara, Madiun, 25 Februari 2019. 
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b. Pengeluaran Kas 

Dalam pengeluaran kas, prosedurnya hampir sama dengan 

penerimaan kas yaitu setiap transaksi pengeluaran kas dimasukkan ke 

dalam buku kas. Untuk itu pengeluaran pembiayaan harus 

mendapatkan persetujuan dari pengurus Gapoktan khususnya ketua 

Gapoktan dengan pertimbangan kondisi keuangan yang ada dan 

berdasarkan prinsip lima C, yaitu capital, character, capacity, 

collateral dan conditional. Setelah mendapatkan persetujuan, pihak 

keuangan mencairkan dana pembiayaan.67 

5. Divisi Operasi dan Marketing 

Pada divisi ini, pihak LKM dan pengurus Gapoktan Bangunsari 

mengadakan pemasaran ke masyarakat sekitar Bangunsari khususnya 

anggota kelompok tani untuk dapat melakukan pembiayaan dengan proses 

yang mudah. Petugas LKM akan mengamati keadaan dan profil angota 

yang melakukan pembiayaan. Setelah disetujui oleh pengurus Gapoktan, 

pembiayaan bisa cair.68 

6. Struktur Organisasi BLM-PUAP Gapoktan Bangunsari 

a. Kepengurusan Gapoktan 

No. Nama Jabatan Masa Bakti Keterangan 

1 Ali Sufyan, S.H. Pelindung  Lurah 

Bangunsari 

                                                            
67 Siti Purbosari, Wawancara, Madiun, 25 Februari 2019. 
68 Siti Purbosari, Wawancara, Madiun, 25 Februari 2019. 
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2 Suyitno  Ketua 

Gapoktan 

Th 2016-2019  

3 Sumbul  Bendahara Th 2016-2019  

4 Puthut Waskito  Sekretaris Th 2016-2019  

 

b. Susunan Karyawan 

No. Nama Jabatan Keterangan 

1 Siti Purbosari LKM PUAP Bagian Kasir Tidak ada masa 

bakti 

2 Yulian Masruroh LKM PUAP Bagian Pembukuan Tidak ada masa 

bakti 

c. Ketua Kelompok Tani 

No. Nama Wilayah Nama Poktan 

1 Sugeng Mberan Bangun Jaya 

2 Mujiono Punjul Bangun Karya 

3 Suyitno Batil Mekar Sari 

d. Badan Penasehat / Komite Pengarah 

No. Nama Unsur Keterangan 

1 Ali Sufyan, S.H. Kelurahan Lurah Bangunsari 

2 Ulfah Y.E. PPL  

3 Slamet Tokoh Petani  
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e. Keanggotaan 

 

B. Objek Data Lapangan 

1. Jenis Pembiayaan BLM-PUAP Gapoktan Bangunsari 

a. Berdasarkan Tujuan 

Berdasarkan tujuan penggunaannya pembiayaan dibagi 

menjadi dua yaitu tujuan produktif dan non produktif (konsumtif). 

Pembiayaan produktif digunakan untuk pembiayaan modal kerja, jasa 

usaha dan pembiayaan multi guna. Sedangkan pembiayaan untuk 

tujuan non produktif biasanya digunakan untuk kebutuhan peralatan 

rumah tangga.69 

 

                                                            
69 Siti Purbosari, Wawancara, Madiun, 25 Februari 2019. 

No. Nama Jumlah 

Anggota 

Yang mengakses 

ke PUAP 

Yang belum 

akses PUAP 

1 Kelompok Tani “Bangun 

Jaya” 

81 orang 9 orang 72 orang 

2 Kelompok Tani “Bangun 

Karya” 

80 orang 20 orang 60 orang 

3 Kelompok Tani “Mekar 

Sari” 

80 orang 64 orang 16 orang 

Jumlah 241 orang 93 orang 148 orang
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b. Berdasarkan Produk70 

1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan jangka pendek yang 

diberikan kepada anggota untuk memenuhi kebutuhan modal 

kerja seperti pembelian/pengadaan/penyediaan unsur-unsur 

barang dalam rangka perputaran usaha. Pembiayaan modal kerja 

juga dapat dikembalikan dengan sistem bayar panen. 

2) Pembiayaan jasa, yaitu pembiayaan yang dapat digunakan untuk 

sewa suatu barang, talangan dana, maupun biaya jasa suatu 

pengurusan (diutamakan secara kolektif). 

3) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan untuk anggota 

Gapoktan BLM-PUAP untuk keperluan konsumtif, seperti 

perbaikan rumah, pembelian alat rumah tangga dan lain-lain. 

4) Pembiayaan multi jasa, yaitu pembiayaan lainnya yang 

dibutuhkan oleh anggota, misalnya membutuhkan modal kerja 

untuk beberapa jenis kegiatan dan kontrak. 

5) Pinjaman kebajikan atau sosial. Disamping pembiayaan yang 

bersifat komersial (orientasi bisnis) sebagaimana tersebut diatas, 

maka Gapoktan PUAP memberikan pinjaman yang bersifat sosial 

atau kebajikan (nirlaba). Calon mitra yang mendapatkan pinjaman 

ini adalah pengusaha kecil yang memiliki semangat dan kemauan 

berusaha namun terhambat oleh modal. Secara teknis, calon mitra 

                                                            
70 Siti Purbosari, Wawancara, Madiun, 25 Februari 2019. 
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ini sulit untuk mendapatkan pemiayaan. Gapoktan PUAP tidak 

mendapatkan keuntungan atas pembiayaan ini dari anggotannya. 

c. Berdasarkan Metode 

Jenis pembiayaan berdasarkan metode dibagi menjadi dua 

yaitu dengan metode individu dan kelompok.71 

1) Pembiayaan metode individu, yaitu pembiayaan yang diberikan 

kepada individu atau perseorangan dan tidak melakukan 

pembiayaan secara kolektif, masing-masing bertanggung jawab 

atas pembiayaannya sehingga dibutuhkan syarat-syarat yang 

menjamin pengembalian pembiayaan. Ada dua kemungkinan 

didalam memasarkan produk pembiayaan individu, yang pertama 

dengan cara jemput bola dan kedua, menunggu calon mitra datang 

ke Gapoktan PUAP. Pertama, pemasaran melalui jemput bola 

dilakukan dengan cara inisiatif dan proaktif dimana Gapoktan 

PUAP menawarkan produknya, tentu harus melihat prosfek dan 

peluang usaha calon mitra. Walaupun dengan cara menawarkan 

produk, Gapoktan PUAP harus memiliki posisi tawar jangan 

sampai kesan yang muncul pada calon mitra bahwa Gapoktan 

PUAP menjadi sangat butuh melempar dana, namun sebaliknya 

Gapoktan PUAP menyampaikan informasi bahwa calon mitra 

menjadi merasa butuh kehadiran Gapoktan PUAP, artinya 

dibangun situasi yang saling membutuhkan. Kasus yang dapat 

                                                            
71 Siti Purbosari, Wawancara, Madiun, 25 Februari 2019. 
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dilihat dalam praktek dilapangan misalnya disebuah pasar 

tradisional seorang pedagang kelontong melakukan pembayaran 

setiap hari kepada bank keliling, kejadian seperti itu merupakan 

kesempatan petugas lapang untuk melakukan pendekatan dengan 

calon mitra dan menggali informasi lebih jauh tentang kondisi 

sebenarnya, kesempatan itulah yang dilakukan petugas lapang 

untuk memberikan gambaran pada pola kerja, keunikan dan 

kelebihan yang dimiliki Gapoktan PUAP, namun petugas lapang 

sekali-kali tidak menawarkan pembiayaan secara terbuka tetapi 

justru memancing calon mitra bertanya dan mengajukan 

pembiayaan. Saat itulah Gapoktan PUAP memiliki posisi tawar 

sehingga calon mitra mudah untuk memenuhi persyaratan menjadi 

mitra Gapoktan PUAP. Kedua, pemasaran menunggu calon mitra. 

Pengajuan pembiayaan yang disebabkan oleh calon mitra yang 

langsung datang ke Gapoktan PUAP dalam menjelaskan sistem. 

Hal terpenting dalam dalam menjelaskan pembiayaan adalah tidak 

pernah menyampaikan pinjaman kepada calon mitra, jika ada 

calon mitra datang ke Gapoktan PUAP untuk pinjam uang, maka 

dengan tegas bahwa Gapoktan PUAP tidak memberikan pinjaman 

tetapi memberikan fasilitas pembiayaan (kerjasama usaha) dan  

menjual modal. Dengan demikian kebutuhan calon mitra menjadi 

jelas dan penggunaannya Insya Allah tidak akan disalahgunakan 

oleh calon mitra/anggota. 
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2) Pembiayaan metode kelompok, yaitu pembiayaan yang diberikan 

melalui mekanisme kelompok. Sasaran pembiayaan melalui 

mekanisme kelompok dapat dibedakan dengan cara kolektif 

karyawan yang bernaung di bawah suatu lembaga, kelompok 

sesuai dengan jenis usaha dan kelompok berdasarkan demograpi 

atau daerah tempat tinggal. Alasan menggunakan metode 

kelompok karena pembiayaan ini nilainya kecil-kecil, berada 

dalam satu komunitas dan rata-rata calon mitra tidak memiliki 

jaminan. Metode ini memiliki kelebihan dan keunikan tersendiri. 

Dari sisi biaya operasional lebih murah karena dapat menghemat 

biaya transaksi, dari sisi resiko lebih kecil karena selain mudah 

dikontrol pembiayaannya menyebar ke banyak orang.  

2. Aspek Manajemen Pembiayaan 

a. Target Pasar 

Dalam upaya peningkatan aktivitas pembiayaan, perlu kiranya 

dibuat suatu pedoman dalam kegiatan sosialisasi dan proses 

pembiayaan. Untuk itu target pasar pembiayaan Gapoktan PUAP 

adalah sebagai berikut:72 

1) Dari segi aktivitas ekonomi 

a) Segmentasi umum, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada 

mitra, baik sendiri-sendiri ataupun kolektif. Kegunaan 

pembiayaan untuk modal kerja, investasi maupun multiguna. 

                                                            
72 Siti Purbosari, Wawancara, Madiun, 25 Februari 2019. 
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b) Segmentasi pasar, yaitu pembiayaan yang diberikan khusus 

untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, investasi, maupun 

multiguna para pedagang pasar. 

2) Dari segi wilayah kerja 

Wilayah kerja Gapoktan PUAP dalam melakukan pembiayaan 

adalah wilayah sekitar Kelurahan Bangunsari, bila ada mitra yang 

radiusnya cukup jauh maka yang harus dipertimbangkan adalah 

jumlah droping di wilayah tersebut untuk mencapai kembalinya 

modal dan model pendampingan kelompok agar efisien dan 

efektif.73 

3) Dari segi jenis usaha 

a) Pembiayaan untuk produksi pertanian. 

b) Pembiayaan untuk perdagangan hasil tani. 

c) Industri kecil hasil panen. 

d) Jasa. 

e) Konsumtif, dll. 

4) Dari segi pengalaman 

Diutamakan mitra yang telah memiliki pengalaman mengelola 

usaha baik on farm maupun off farm. 

b. Jangka Waktu Pembiayaan 

Jangka waktu pembiayaan untuk modal kerja dilakukan dengan cara 

tempo melalui proses kontrak kerja 4 bulan (satu kali panen). 

                                                            
73 Siti Purbosari, Wawancara, Madiun, 25 Februari 2019. 
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3. Analisa Pembiayaan/Penyaluran Dana 

Analisis pembiayaan atau penyaluran dana adalah proses melihat, 

mengkaji dan menilai usaha anggota agar mampu menghasilkan 

penyaluran dana yang berkualitas sehingga lembaga berkelanjutan 

(sustainable). Penyaluran dana yang berkualitas kepada anggota dan calon 

anggota pada umumnya menggunakan 5C namun sesungguhnya yang 

paling penting pada Gapoktan PUAP adalah character dan capasitas 

usaha anggota/pemanfaat sehingga bagi Gapoktan PUAP bukan sekedar 

menyalurkan dana tetapi bagaimana memberikan pembiayaan. Secara 

etimologi pembiayaan berasal dari kata biaya, yaitu membiayai kebutuhan 

usaha dimana pemilik modal dalam hal ini Gapoktan PUAP harus tahu 

persis penggunaan dana dan usaha yang dijalankan pemanfaat.74 

a. Character 

Penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon anggota. 

Pada bank biasanya dengan menggunakan data bank, jika pada bank 

lain nama anggota yang bersangkutan pernah tidak bayar maka 

otomatis dianggap tidak baik karakternya. Pada Gapoktan PUAP 

dirancang untuk penguatan anggota kelompok tani sehingga disaring 

melalui pendidikan anggota dan kebersamaan. Jadi karakter tidak 

hanya dilihat dari satu faktor saja, namun melalui proses, kecuali 

anggota kelompok tidak menghendaki. 

                                                            
74 Siti Purbosari, Wawancara, Madiun, 25 Februari 2019. 
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Pada pendekatan ini proses pemberian dana didasarkan atas 

kepercayaan terhadap reputasi karakter usaha dan perilaku anggota. 

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang paling murni karena 

acuan dasarnya adalah kepercayaan pada karakter usaha dan 

personalnya. Pendekatan ini merupakan pendekatan paling komplek 

karena karakter seseorang sangat sulit diketahui dengan baik. Jika 

pendekatan ini dipakai maka secara teoritis memberikan jaminan 

kelayakan usaha, sebab penilaian ini sangat tergantung kejelian dan 

kepekaan seorang analis. Penilaian karakter memerlukan waktu dan 

metodologi yang lebih komplek dibandingkan pendekatan yang lain, 

oleh sebab itu pendekatan yang dilakukan Gapoktan PUAP 

sebagaimana disebutkan diatas adalah melalui pendekatan 

kelompok/kelembagaan yang disebut Gapoktan.75 

b. Capacity 

Penilaian kemampuan (capacity) anggota untuk melakukan 

pembayaran. Kemampuan ini diukur dari hasil wawancara dan melihat 

langsung kondisi usaha anggota. Pendekatan ini menekankan pada 

kemampuan anggota mengembalikan pokok pembiayaan, apakah 

berdasarkan pada proyek yang dibiayai atau sumber dana lainnya yang 

mengkin menutup pengembalian dana pembiayaan. Penilaian 

kemampuan pengembalian dana pembiayaan dapat dilakukan dengan 

melihat penilaian alur keluar masuk dana/cash flow (secara 
                                                            

75Direktorat Pembiayaan Pertanian, Modul Pengembangan Unit Usaha LKM-A pada 
Gapoktan PUAP Seri 3 Analisa Penyaluran Dana LKM-A (Jakarta: Kementerian Pertanian, 2013), 
1. 
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sederhana) serta mengembalikan pula dengan estimasi dari sumber 

dan penggunaan dana (source dan use of funds) anggota.76 

c. Capital 

Penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon 

anggota, yakni diukur dengan posisi usahanya secara keseluruhan 

melalui rasio finansialnya dan penekanan pada komposisi modalnya.77 

d. Conditions 

Melihat kondisi perekonomian secara umum khususnya yang 

terkait dengan jenis usaha anggota, hal tersebut dilakukan karena 

keadaan eksternal usaha yang dibiayai.78 

e. Collateral 

Colateral adalah jaminan milik anggota. Penilaian untuk lebih 

meyakinkan jika suatu resiko kegagalan pembayaran terjadi, maka 

jaminan dipakai sebagai pengganti dari kewajibannya. Jaminan dalam 

hal ini dapat diartikan sesuatu yang dijadikan pengikat dan colateral 

dalam Gapoktan PUAP lebih ditekankan pada faktor: kepercayaan, 

kedekatan hubungan dengan pengusaha dan kegiatan usahanya, saling 

mengenal karena daerah usahanya tidak luas melalui tanggung renteng 

dan atau bersama tokoh setempat yang diiringi dengan pertemuan 

bersama.79 

 

                                                            
76 Ibid., 2. 
77 Ibid., 6. 
78 Ibid. 
79 Ibid., 7. 
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BAB IV 

PENGELOLAAN BLM-PUAP GAPOKTAN BANGUNSARI 

 

A. Tahap Perencanaan (Perencanaan Keuangan) 

Peramalan keuangan dalam manajemen keuangan digunakan untuk 

memperkirakan kebutuhan keuangan pada masa yang akan datang. Pada 

tahap ini setiap akhir tahun Gapoktan Bangunsari selalu menyusun 

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja. Berikut ini adalah Rancangan 

Kegiatan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gapoktan 

Bangunsari tahun 2019 (lihat tabel 1):80 

Tabel 1 Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019 
No Uraian pendapatan Jumlah (Rp) No Uraian Pengeluaran Jumlah (Rp) 

1. - Modal Awal Rp 100.000.000,- 
-  Pemupukan Modal thn 2013 sd  
2017 Rp 32.214.800,- 
‐ Pemupukan Modal tahun 2018  

         Rp 4.922.700,- 
‐ Tabungan Anggota Rp 5.280.000,- 

 Usaha simpan pinjam dengan 
piutang anggota  
Rp. 142.000.000,- 

• Jasa  1,5% x 12 bln x 
142.000.000 

• Laba materai 1000 x 2 x 142 
anggota 

• Pendapatan administrasi 
          3.500 x 2 x 142 anggota 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
25.560.000,-    
 
      284.000,- 
 
      994.000,- 

1. 

2. 

3. 

 

 

4. 

5. 

Rapat rutin pengurus 3 kali @Rp 
200.000,- 
Rapat pertanggungjawaban pengurus 
Tahun 2019 
Biaya operasional: 
• Transport pengurus (3 org)  

Rp 90.000,- x 12 bln 
• Transport LKM (2 org) 

Rp. 50.000,- x 12 bln 
 
Honor LKM (2 org): Rp  300.000 x 12 
 
Biaya ATK, rental, fotocopy pelaporan 
Rp. 80.000,- x 12 bln 

           
600.
000,- 

       
        2.000.000,- 
 
      
        1.080.000,- 
         
           600.000,- 

 
 

        3.600.000,- 
 

960.000,- 
Jumlah pendapatan 

 

26.838.000,- Jumlah Pengeluaran         8.840.000,- 

    Jumlah SHU       17.998.000,- 

Sumber : Lampiran Materi RAT BLM-PUAP Gapoktan Bangunsari tahun 2018 

 

 

 

                                                            
80 Siti Purbosari, Wawancara, Madiun, 25 Februari 2019. 
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B. Tahap Pelaksanaan 

1. Aspek Permodalan BLM-PUAP Gapoktan Bangunsari 

BLM-PUAP Gapoktan Bangunsari memperoleh dana awal dari 

dana PUAP tahun 2012. Selain itu modal juga didapat dari tabungan 

anggota serta pemupukan modal dari SHU pada saat rapat 

pertanggungjawaban tutup buku akhir tahun yang dilakukan setiap 

tahunnya. Dana yang telah diperoleh akan digunakan  sesuai dengan 

tujuan dari penggunaan dana tersebut. Besar kecilnya biaya yang 

ditanggung akan ditentukan dari pemilihan sumber dana yang dilakukan. 

Oleh karena itu pemulihan sumber dana harus dilakukan tengan tepat. 

Adapun dana yang dihimpun oleh PUAP Gapoktan Bangunsari adalah 

sebagai berikut:81 

a. Dana PUAP tahun 2012 sebesar Rp 100.000.000,- 

b. Pemupukan modal tahun 2013 sd 2017 sebesar Rp 37.137.500,- 

c. Tabungan anggota dari setiap peminjam sebesar Rp 5.000,- sampai 

dengan akhir tahun 2018 sebesar Rp 5.280.000,- 

2. Manajemen Jasa 

Manajemen jasa bertujuan untuk mendukung dan memperlancar 

kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana. BLM-PUAP 

Gapoktan Bangunsari memiliki jasa yang ditawarkan kepada masyarakat, 

diantaranta sebagai berikut:82 

 

                                                            
81 Suyitno, Wawancara, Madiun, 29 Januari 2019. 
82 Siti Purbosari, Wawancara, Madiun, 25 Februari 2019. 
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a. Penghimpunan Dana (funding) 

1) Tabungan Anggota 

a) Khusus bagi anggota kelompok tani yang mempunyai 

pinjaman. 

b) Mempunyai keuntungan yang dapat diambil ketika pelunasan 

pinjaman sehingga dapat meringankan pinjaman.  

c) Setiap anggota wajib menabung sebesar Rp 5.000,- pada saat 

pencairan dana pinjaman maupun setiap perpanjangan jasa 

ketika belum bisa melunasi pinjaman setiap empat bulan 

sekali.  

b. Penyaluran Dana 

Bentuk penyaluran dana yang dilakukan PUAP Gapoktan 

Bangunsari terbagi menjadi 3 produk pinjaman, yaitu sebagai 

berikut:83 

1) Sistem sementara  

a) Jangka waktu peminjaman maksimal 4 bulan. 

b) Jasa ditentukan sebagaimana kesepakatan dalam 

musyawarah pengurus Gapoktan pada awal pendirian BLM-

PUAP. 

2) Sistem angsuran 

a) Jangka waktu pengembalian atau angsuran 10 bulan. 

                                                            
83 Siti Purbosari, Wawancara, Madiun, 25 Februari 2019. 
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b) Tingkat/prosentase jasa sesuai dengan kesepakatan dalam 

musyawarah pengurus Gapoktan pada awal pendirian BLM-

PUAP. 

3) Sistem perpajangan jasa 

a) Jangka waktu pengembalian atau angsuran tidak ada 

batasan selama anggota yang meminjam belum sanggup 

melunasi pinjamannya. 

b) Hanya membayar jasa sesuai kesepakatan setiap jatuh 

tempo / empat bulan sekali. 

4) Sistem kebajikan atau sosial 

a) Jangka waktu pengembalian atau angsuran sesuai dengan 

kemampuan peminjam. 

b) Tidak terdapat tambahan biaya jasa (hanya mengembalikan 

pinjaman pokok). 

c) Sistem penyaluran dana ini hanya diberikan kepada anggota 

yang telah meminjam dan dikemudian hari ternyata yang 

bersangkutan tidak dapat mengembalikan pinjamannya. 

Setelah melakukan berbagai upaya dan survei maka 

pengurus akan memberikan solusi dan meringankan 

pinjaman sebelumnya menjadi pinjaman kebajikan dengan 

meniadakan biaya jasa yang sebelumnya disepakati yang 

kemudian hanya berkewajiban membayar pinjaman 

pokoknya saja.  
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d) Anggota peminjam wajib bertanda tangan pengakuan 

hutang diatas materai. 

Berikut adalah perkembangan BLM-PUAP Gapoktan Bangunsari 

sejak akhir tahun 2013 hingga akhir tahun 2018 (lihat tabel 2). 

Tabel 2 Perkembangan Pengelolaan Dana BLM-PUAP Gapoktan Bangunsari 2013-2018 

No. Keterangan Des 2013 Des 2014 Des 2015 Des 2016 Des 2017 Des 2018 

1. Tabungan Anggota         610.000     1.965.000      1.495.000      3.940.000       4.785.000        5.280.000 

2. Penyaluran Pinjaman    53.000.000 108.000.000  103.000.000  104.000.000   111.000.000      93.000.000 

3. SHU      4.120.600   12.390.200    15.729.200    13.549.600    15.166.900       9.845.400 

Sumber: Materi RAT Gapoktan Bangunsari 2013-2018 

Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa jumlah tabungan anggota 

cenderung meningkat setiap tahunnya kecuali pada tahun 2015, jumlah 

penyaluran pinjaman dan SHU tidak tentu. Sejak Desember 2013-2014 

tabungan anggota, penyaluran pinjaman dan SHU mengalami 

peningkatan yang pesat.  

a. Pinjaman yang berkualitas 

Pinjaman yang berkualitas adalah pinjaman yang lancar, 

yaitu pembayaran yang angsuran dan jasanya dilakukan secara tepat 

waktu. Pinjaman yang berkualitas menunjukkan kinerja pengurus 

yang berhati-hati dan juga anggota peminjam yang mempunyai 

tanggungjawab tinggi terhadap kewajibannya. Di Gappoktan 

Bangunsari mulai dari tahun 2013-2018 pengembalian pinjaman 

berjalan lancar dan angka kemacetan yang rendah. Dengan kata lain, 

lebih banyak pinjaman yang berkualitas. Kemacetan pinjaman di 

PUAP Gapoktan Bangunsari pada akhir tahun 2018 adalah Rp 



 

62 
 

6.000.000,- atau hanya 6,45% dari total penyaluran pinjaman Rp 

93.000.000,-. 

b. Jumlah tabungan anggota 

Karena tabungan anggota ini bersifat wajib setiap melakukan 

transaksi pembiayaan ataupun perpanjangan jasa maka jumlah 

tabungan anggota di Gapoktan Bangunsari cenderung meningkat 

setiap tahunnya. Pada akhir Desember 2018 jumlah tabungan 

anggota seluruhnya adalah Rp 5.280.000,- 

c. Laporan keuangan yang valid 

Laporan keuangan yang valid disusun berdasarkan transaksi 

yang riil dan data yang akurat. Laporan yang valid menunjukkan 

bahwa pengurus bekerja dengan kemampuan pembukuan yang 

memadai, jujur dan tanpa manipulasi. Laporan rutin menunjukkan 

bahwa pengelolaan dana BLM-PUAP berjalan baik sehingga 

pengurus tidak enggan bersikap terbuka.  

Laporan keuangan PUAP Gapoktan Bangunsari berisi data-

data yang riil dan valid yang disusun terdiri dari buku kas harian, 

buku pendapatan dan biaya, laba rugi dan neraca. Laporan 

diserahkan kepada penyuluh pendamping pada setiap akhir bulan.  

 

C. Financial Control 

Kontrol keuangan BLM-PUAP Gapoktan Bangunsari dilakukan setiap 

bulannya melalui laporan keuangan bulanan yang dilaporkan oleh pengurus 
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LKM PUAP dan diberikan kepada Dinas Pertanian setiap akhir bulan. Hal ini 

dilakukan untuk mengetahui bagaimana pendapatan dan pengeluaran PUAP 

Gapoktan setiap bulannya. Kontrol keuangan juga dilakukan pada saat 

tertentu secara bersama-sama dengan PUAP Gapoktan daerah lain untuk 

memantau kinerja dari pengurus serta untuk memantau dana apakah sudah 

dikelola secara sesuai atau belum karena banyaknya hambatan-hambatan 

yang sering ditemukan di lapangan. Pada akhir tahun juga diadakan rapat 

pertanggungjawaban kepada pengurus, anggota serta Dinas Pertanian guna 

melaporkan kegiatan pengelolaan Gapoktan PUAP selama satu tahun.84 

Pengawasan yang diterapkan dalam pengelolaan BLM-PUAP adalah 

pendampingan oleh Penyuluh Pendamping, Pengawasan dan 

penyelenggaraan RAT. Dengan adanya pengawasan ini diharapkan 

pengelolaan dapat terlaksana secara terarah dan terbuka karena pengurus 

selalu mendapatkan masukan atau arahan dari para pengawas. Di Gapoktan 

Bangunsari RAT rutin dilaksanakan setiap tahunnya yaitu mulai tahun 2013 

sampai dengan tahun 2018.85 

 

D. Analisis prosedur pengelolaan BLM-PUAP Gapoktan Bangunsari 

1. Perencanaan Jumlah Pinjaman 

Perencanaan jumlah pinjaman di Gapoktan Bangunsari dilakukan 

secara terbuka yaitu melalui penyusunan Rencana Usaha Bersama (RUB) 

yang disusun berdasarkan hasil musyawarah anggota Gapoktan. Masing-

                                                            
84 Siti Purbosari, Wawancara, Madiun, 25 Februari 2019. 
85 Siti Purbosari, Wawancara, Madiun, 25 Februari 2019. 
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masing anggota dapat meminjam dengan pembiayaan minimal Rp 

1.000.000,- untuk satu orang nama. Jumlah pinjaman memang sengaja 

dibatasi karena sebagai bentuk kehati-hatian pengurus apabila dikemudian 

hari terdapat kemacetan. Perencanaan pembagian SHU juga dilakukan 

terbuka karena tercantum dalam program kerja Gapoktan dan disahkan 

dalam RAT. Namun pencapaian SHU selalu kurang dari target yang telah 

ditentukan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja tahunan 

karena strategi-strategi yang direncanakan tidak efektif serta kurangnya 

kerjasama dari pihak anggota kelompok tani sendiri. Pada saat arisan dan 

kegiatan desa selalu diadakan sosialisasi mengenai adanya BLM-PUAP ini 

tetapi belum semua anggota yang mengaksesnya. Dilain pihak pengurus 

juga berusaha meminimalkan biaya-biaya operasional Gapoktan untuk 

meningkatkan SHU. 

2. Penentuan Jasa 

Di Gapoktan Bangunsari besaran jasa ditentukan dalam 

musyawarah antara pengurus Gapoktan, Dinas Pertanian dan perwakilan 

dari pihak Kelurahan pada tahun 2012. Dalam pelaksanaannya, ketentuan 

ini ditetapkan secara konsisten oleh pengurus. Seluruh peminjam 

dikenakan besar jasa yang sama yaitu 18% per tahun atau 1,5% per bulan. 

Jasa dipotong di muka saat realisasi pinjaman. Penentuan jasa ini 

dilakukan secara terbuka yaitu dibahas dan ditetapkan melalui 

musyawarah anggota pada acara sosialisasi BLM-PUAP. Pengurus cukup 

menguasai akuntansi sehingga sudah dibedakan antara pinjaman pokok 
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dan jasa sehingga memudahkan dalam melakukan pelaporan keuangan 

setiap bulannya.  

3. Prosedur Pemberian Pinjaman 

Prosedur pemberian pinjaman di Gapoktan Bangunsari ditujukan 

bagi seluruh calon peminjam baik anggota, warga sekitar bukan anggota 

dan pengurus. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara anggota, warga 

maupun pengurus dalam pelaksanaan peminjaman. Tetapi dalam 

praktiknya pengurus Gapoktan juga kurang mentaati peraturan yang 

berlaku. Beberapa anggota diberi pinjaman lebih dari Rp 1.000.000,- per 

orang sehingga juga menimbulkan kemacetan dikemudian hari serta dalam 

menganalisis pinjaman, pengurus kurang mengacu pada prinsip 5C. 

Terkadang analisis yang sudah dilakukan pun juga masih menimbulkan 

beberapa kemacetan terhadap pinjaman karena kebanyakan pada awal 

angsuran sebagian para peminjam selalu mengangsur dengan tertib tetapi 

lama-kelamaan mulai terjadi kemacetan dengan berbagai alasan. Sebelum 

memberikan pinjaman, pengurus juga selalu berupaya untuk melakukan 

keputusan yang dilakukan secara bersama-sama. Seluruh pinjaman 

direalisasikan sesuai aturan dan prosedur yang berlaku sehingga tidak 

terjadi kemacetan dalam jumlah yang besar. 

4. Analisis Pemberian Pinjaman 

Pada awal pelaksanaan program BLM-PUAP Gapoktan 

Bangunsari kurang memperhatikan unsur 5C dalam pemberian pinjaman 

karena pada awalnya lebih diutamakan sebagai bentuk sosial terhadap para 
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anggota. Akibatnya munculah beberapa kendala seperti kemacetan yang 

terjadi di beberapa peminjam. Bermula dari hal tersebut, kemudian mulai 

tahun 2015 pengurus mengacu kepada prinsip 5C. Prinsip 5C diterapkan 

dengan baik walaupun tidak seluruhnya. Faktor utama adalah character 

atau karakter dari calon anggota peminjam karena pengurus percaya 

bahwa anggota dengan karakter baik akan berusaha melunasi pinjaman 

bagaimanapun kondisinya. 

Faktor selanjutnya yaitu capacity yaitu kemampuan ekonomi 

anggota dan condition atau kondisi yaitu jumlah uang tunai di kasir. 

Collateral atau jaminan pada awalnya tidak diterapkan karena atas dasar 

sosial sebagai bentuk kemudahan bagi anggota peminjam, pada saat akan 

meminjam mereka hanya disyaratkan menyerahkan fotocopy KTP dan 

Kartu Keluarga. Tetapi karena adanya berbagai hambatan yang terjadi 

kemudian menggunakan jamina Kartu Keluarga, setelah itu berkembang 

menjadi jaminan BPKB dan juga Sertifikat Tanah. 

Pemberlakuan 5C ini diterapkan bagi anggota maupun pengurus. 

Dengan penerapan prinsip 5C ini pemberian pinjaman lebih selektif dan 

pengembaliannya lebih terjamin karena anggota yang menerima pinjaman 

adalah yang benar-benar bisa dipercaya sehingga memperkecil jumlah 

pinjaman macet. 

5. Pengendalian Pinjaman Macet 

Untuk menangani pinjaman macet Gapoktan Bangunsari 

melakukan kebijakan memperpanjang jangka waktu pengembalian 
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pinjaman disertai penagihan door to door  baik ke anggota maupun 

pengurus. Petugas juga memberikan surat pengakuan hutang yang harus di 

tandatangani di atas materai 6000 kepada peminjam yang mengalami 

kemacetan. Anggota juga diberikan keringanan untuk mengangsur tanpa 

adanya batas minimal dari nominal atau semampunya yang penting dapat 

melunasi pinjamannya walaupun tidak secara langsung. Pengurus bersedia 

melakukan penagihan karena terdorong oleh rasa tanggungjawab. Data 

nama-nama dari anggota yang macet juga diserahkan kepada Kepala 

Kelurahan Bangunsari supaya ketika yang bersangkutan meminta surat 

atau yang lainnya ke pihak Kelurahan tidak akan dilayani sebelum adanya 

itikad baik untuk melunasi pinjamannya. Data kemacetan juga 

disampaikan secara terbuka pada saat Rapat Akhir Tahun sebagai bentuk 

keterbukaan antar pengurus dan anggota.  

Apabila berbagai upaya yang telah dilakukan tidak berhasil dan 

dengan melihat kondisi anggota yang memang sudah tidak 

memungkinkan, maka pilihan selanjutnya yaitu dengan mengadakan 

musyawarah antar pengurus untuk mencairkan dana sosial yang berasal 

dari SHU sebagai ganti dari jasa yang tidak bisa di bayarkan anggota. 

Sehingga anggota hanya berkewajiban membayar pinjaman pokoknya 

saja.  
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BAB V 

MANAJEMEN KEUANGAN BLM-PUAP BERBASIS AGUNAN 

 

A. Manajemen Keuangan BLM-PUAP Berbasis Agunan 

Layanan pembiayaan / pinjaman berbasis agunan merupakan bentuk 

perjanjian yang mana merupakan upaya kehati-hatian dari pihak pengurus 

apabila dikemudian hari anggota yang memiliki pinjaman melakukan 

wanprestasi. Apabila pada saat yang diperjanjikan peminjam tidak memenuhi 

kewajibannya, maka Gapoktan mempunyai hak atas barang jaminan tersebut. 

Pada awal berdirinya BLM-PUAP melaksanakan pelayanan pinjaman atau 

pembiayaan dalam usaha skala mikro dengan mensyaratkan adanya 

penjaminan non agunan. Peminjam hanya perlu memberikan fotocopy Kartu 

Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) serta mengisi Rencana 

Usaha Anggota (RUA), penilaian kelayakan usaha dan peminjam yang diisi 

oleh pengurus, serta perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh peminjam 

diatas materai. Apabila telah memenuhi persyaratan dan layak untuk 

menerima pinjaman, maka untuk selanjutnya peminjam akan menerima 

undangan pencairan kredit yang akan diberikan oleh LKM PUAP dengan 

mengetahui ketua Gapoktan Bangunsari.86 

Setelah berjalan sekitar satu tahun dan mulai muncul hambatan-

hambatan seperti angsuran yang tidak tertib bahkan adanya peminjam yang 

tidak memenuhi kewajibannya maka, LKM PUAP dan pengurus Gapoktan 

                                                            
86 Suyitno, Wawancara, Madiun, 7 April 2019. 
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Bangunsari memberikan kebijakan bahwasanya peminjam harus memberikan 

jaminan berupa Kartu Keluarga yang asli kepada pengurus sebagai jaminan. 

Dan setelah diberlakukannya kebijakan ini kemudian muncul lagi hambatan 

berupa adanya peminjam yang mengambil Kartu Keluarga kepada pengurus 

dengan alasan untuk berbagai urusan dan berjanji akan mengembalikannya 

kepada pengurus, akan tetapi setelah diberikan ada peminjam yang tidak mau 

mengembalikan Kartu Keluarga tersebut kepada pengurus.87 

 Setelah diadakannya evaluasi mengenai berbagai macam hambatan 

diatas maka diberlakukan aturan yang baru yaitu peminjam baik anggota 

maupun pengurus hanya dapat melakukan pembiayaan dengan memberikan 

agunan berupa Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atau sertifikat 

tanah. Agunan tersebut tentunya juga harus bernilai lebih besar dari pinjaman 

yang diberikan oleh LKM PUAP. Walaupun begitu juga masih ditemukan 

peminjam yang memberikan BPKB motor yang bernilai lebih rendah dari 

pinjaman yang diberikan dan ada juga yang membawa BPKB tetapi 

kendaraan bermotornya tidak ada. Hal ini menjadi tugas tersendiri bagi 

pengurus untuk lebih selektif dalam memberikan pinjaman dan lebih teliti 

dalam memeriksa agunan yang diberikan oleh peminjam. Apabila tidak sesuai 

dengan aturan yang diberlakukan maka, pengurus tidak segan-segan untuk 

menolak pembiayaan yang diajukan. 88 

Yang diutamakan berkaitan dengan agunan adalah nilai agunan secara 

keseluruhan, dimana idealnya adalah nilai agunan tersebut lebih besar dari 

                                                            
87 Suyitno, Wawancara, Madiun, 7 April 2019. 
88 Suyitno, Wawancara, Madiun, 7 April 2019. 
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pembiayaan yang telah diberikan, sebagai jaminan yang menimbulkan 

keyakinan bahwa pembiayaan yang telah diberikan terdapat sumber 

pelunasan yang jelas. Peminjam yang akan melakukan pembiayaan juga lebih 

diseleksi menggunakan prinsip 5C untuk meminimalisir kemacetan 

pinjaman.89 

 

B. Analisis Manajemen Keuangan BLM-PUAP Berbasis Agunan 

Pinjaman dengan jaminan dapat dilakukan apabila pemberi kredit 

meminta barang kebendaan atau tagihan sebagai jaminan atas kreditnya. 

Apabila pada saat yang diperjanjikan penerima kredit tidak memenuhi 

kewajibannya, maka pemberi kredit mempunyai hak atas barang jaminan. Di 

antara barang yang dijadikan jaminan pada umumnya adalah piutang dan 

kekayaan aktiva tetap.90 Tanah-tanah dengan bukti kepemilikan berupa girik, 

petuk pajak dan lain-lain yang sejenis dapat digunakan sebagai agunan. 

Hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam membahas mengenai 

hal tersebut adalah perolehan hak dan jenis-jenis hak atas tanah, baik pun 

yang sebelum berlakunya UU No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar 

Pokok-pokok Agraria (UUPA).91 Yang diutamakan berkaitan dengan agunan 

adalah “harta debitur” secara keseluruhan, dimana idealnya adalah harta 

kreditor tersebut lebih besar dari fasilitas kredit. Dalam hal ini tentunya 

termasuk pendapatan-pendapatan yang diperolehnya, sebagai jaminan yang 

                                                            
89 Suyitno, Wawancara, Madiun, 7 April 2019. 
90 Manahan P. Tampubolon, Manajemen Keuangan..., 64. 
91 Tri Widiyono, Agunan Kredit dalam Financial Engineering (Jakarta: Ghalia Indonesia, 

2009), 7. 
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menimbulkan keyakinan bahwa kredit tersebut terdapat sumber pelunasan 

yang jelas.92  Manajemen berbasis agunan ini merupakan perjanjian timbal 

balik yang mana masing-masing pihak harus melaksanakan hak dan 

kewajibannya. Dalam hal ini perjanjian yang memberikan kewajiban di satu 

pihak dan hak di sisi lain. Pihak yang satu berkewajiban untuk memberikan 

dan menuntut sejumlah uang yang menjadi objek dari perikatan dan pihak 

yang lainnya berhak menerima serta wajib untuk mengembalikan uang yang 

dipinjam tersebut.  

Karakteristik BLM-PUAP pada dasarnya dalam memberikan 

pelayanan keuangan yaitu:93 

1. Tidak menggunakan pola pelayanan keuangan perbankan, 

2. Melaksanakan pelayanan pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala 

mikro dengan mensyaratkan adanya penjaminan non agunan dan 

melakukan penghimpunan simpanan/tabungan anggota, 

3. Pengelolaan aset yang transparan serta menerapkan proses administrasi 

yang mudah dipahami oleh petani dan bertanggungjawab. 

Jika dilihat dari karakteristik tersebut diatas sebenarnya dalam 

pedoman PUAP tidak mengharuskan menggunakan agunan dalam proses 

pembiayaan. Pada awal berdirinya pun BLM-PUAP Gapoktan Bangunsari 

juga tidak memberlakukan agunan dalam melakukan pembiayaan. Tetapi, 

karena banyak muncul hambatan-hambatan serta kemacetan di lapangan 

maka, LKM PUAP serta pengurus Gapoktan Bangunsari memberikan 
                                                            

92 Ibid., 9. 
93 Direktorat Pembiayaan Pertanian, Pedoman Pengembangan LKM-A Gapoktan PUAP 

(Jakarta: Direktorat Pembiayaan Pertanian, 2013), 5. 
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kebijakan tersendiri mengenai keharusan penggunaan agunan dalam proses 

pembiayaan atau peminjaman sebagai bentuk kehati-hatian pengurus dan 

untuk mengurangi kemacetan serta demi lancarnya pengoperasian dana 

BLM-PUAP ini. 
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BAB VI 

PENILAIAN KESEHATAN PENGELOLAAN BLM-PUAP 

 

A. Penilaian Kesehatan Pengelolaan BLM-PUAP 

Penilaian kesehatan terhadap pengelolaan BLM-PUAP Gapoktan 

Bangunsari dilakukan oleh perwakilan Tim Teknis Kabupaten pada saat 

Rapat Akhir Tahunan yang dilaksanakan pada awal tahun. Acuan mengenai 

kesehatan PUAP yaitu sebagai berikut:94 

1. Sehat Wal ‘Afiyat 

Pengelolaan PUAP dapat dikatakan sehat wal ‘afiyat apabila 

memenuhi persyaratan yaitu kemacetan 0%, beban yang dikeluarkan 

selama satu tahun tidak boleh lebih dari 50% dan LKM PUAP beserta 

pengurus Gapoktan dapat melakukan Laporan Pertanggungjawaban pada 

RAT yang dilakukan setiap tahunnya.95 

2. Sehat 

Pengelolaan PUAP dikatakan sehat apabila kemacetan yang ada 

maksimal 20%, beban yang dikeluarkan selama satu tahun tidak boleh 

lebih dari 50% dan LKM PUAP beserta pengurus Gapoktan dapat 

melakukan Laporan Pertanggungjawaban pada RAT yang dilakukan 

setiap tahunnya.96 

 

 
                                                            

94 Ulfah Y.E., Wawancara, Madiun, 6 April 2019. 
95 Ulfah Y.E., Wawancara, Madiun, 6 April 2019. 
96 Ulfah Y.E., Wawancara, Madiun, 6 April 2019. 
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3. Tidak Sehat 

Pengelolaan PUAP dikatakan tidak sehat apabila kemacetan lebih 

dari 20%, beban yang dikeluarkan dalam satu tahun lebih dari 50% dan 

LKM beserta pengurus Gapoktan tidak dapat melaksanakan Laporan 

Pertanggungjawaban pada saat RAT. 

BLM-PUAP Gapoktan Bangunsari dari awal pelaksanaan PUAP 

yaitu mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 selalu melaksanakan 

Laporan Pertanggungjawaban secara rutin kepada para anggota, pengurus 

maupun Tim Teknis Kabupaten dan Kecamatan. Kemacetan yang ada 

setiap tahunnya dapat dilihat pada laporan pertanggungjawaban dana 

PUAP pada bagian buku rekapitulasi piutang, sisa piutang, angsuran dan 

tabungan. Sedangkan beban yang dikeluarkan setiap tahun dapat dilihat 

pada buku Laba Rugi pada bulan Desember setiap akhir tahun. Berikut 

adalah data mengenai pelaksanaan LPj, beban tahunan dan kemacetan 

BLM-PUAP Gapoktan Bangunsari sejak akhir tahun 2013 hingga akhir 

tahun 2018 (lihat tabel 3). 

Tabel 3 Perkembangan BLM-PUAP Gapoktan Bangunsari 2013-2018 
No. Keterangan 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1. Beban Tahunan 30,1% 30,7% 26,6% 37,4% 32% 48,9% 

2. Kemacetan - - 0,9% 1,9% 1,8% 6,45% 

3. Pelaksanaan LPj √ √ √ √ √ √ 

4. Penyaluran pinjaman 53 orang 108 orang 103 orang 104 orang 111 orang 93 orang 

Sumber : Materi RAT Gapoktan Bangunsari 2013-2018 

Berdasarkan Tabel 3 diketahui bahwa jumlah beban tahunan 

PUAP Gapoktan Bangunsari kurang dari 50%, kemacetan pada tahun 
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2013-2014 sebesar 0% dan pada tahun 2014-2018 kemacetan kurang dari 

20% serta rutin melaksanakan laporan pertanggungjawaban setiap tahun.
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B. Analisis Dampak Penggunaan Manajemen Keuangan Berbasis Agunan 

terhadap Peningkatan Penilaian Kesehatan Pengelolaan BLM-PUAP 

Dalam sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja, perlu dilakukan 

penilaian terhadap capaian kinerja outputs dan outcomes dari setiap program 

dan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi, untuk memberikan keyakinan 

bahwa sasaran dan tujuan dari suatu program dan kegiatan dapat tercapai 

sesuai dengan prinsip efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI 

No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), 

dalam pelaksanaan kegiatan PUAP perlu dilakukan Pengawasan Intern oleh 

Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kementerian Pertanian yaitu 

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.97 

Pengawasan Intern meliputi seluruh proses kegiatan audit, review, 

evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap 

penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan 

keyakinan yang memadai bahwa kegiatan PUAP telah dilaksanakan sesuai 

dengan tolok ukur yang ditetapkan secara efektif dan efisien untuk 

kepentingan Pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.  

Dalam pelaksanaan pengawasan tersebut, Inspektorat Jenderal 

Kementerian Pertanian melakukan audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, 

pemantauan/pengawalan dan evaluasi kegiatan strategis terhadap pelaksanaan 

PUAP. Dari hasil pengawasan diharapkan dapat diketahui tingkat 

                                                            
97 Kementerian Pertanian, Pedoman Umum PUAP Pengembangan Usaha Agribisnis 

Perdesaan 2011 (Jakarta: Kementerian Pertanian, 2011), 25 
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keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja PUAP, identifikasi berbagai 

kelemahan dan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan PUAP sejak 

dari tahap persiapan, penentuan Desa/Gapoktan, penyaluran dan pemanfaatan 

dana BLM-PUAP, pengusutan terhadap penyimpangan penggunaan dana 

BLM-PUAP, serta memberikan saran-saran perbaikan sebagai umpan balik 

terhadap pelaksanaan kegiatan PUAP dan sebagai feed forward terhadap 

aspek perencanaan dan pengambilan kebijakan PUAP yang akan datang.98 

1. Indikator keberhasilan output antara lain:99 

a. Tersalurkannya dana BLM-PUAP kepada petani, buruh tani dan rumah 

tangga tani miskin anggota Gapoktan sebagai modal untuk melakukan 

usaha produktif pertanian, dan 

b. Terlaksananya fasilitas penguatan kapasitas dan kemampuan  sumber 

daya manusia pengelola Gapoktan, Penyuluh Pendamping dan 

Penyelia Mitra Tani. 

2. Indikator keberhasilan outcome antara lain: 

a. Meningkatnya kemampuan Gapoktan dalam memfasilitasi dan 

mengelola bantuan modal usaha untuk petani anggota baik pemilik, 

petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani, 

b. Meningkatnya jumlah petani, buruh tani dan rumah tangga tani yang 

mendapatkan bantuan modal usaha, 

c. Meningkatnya aktivitas kegiatan usaha agribisnis (hulu, budidaya dan 

hilir) di pedesaan, dan 

                                                            
98 Ibid. 
99Ibid., 3. 
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d. Meningkatnya pendapatan petani (pemilik dan atau penggarap), buruh 

tani dan rumah tangga tani dalam berusaha tani sesuai dengan potensi 

daerah. 

3. Sedangkan indikator benefit dan Impact antara lain: 

a. Berkembangnya usaha agribisnis dan usaha ekonomi rumah tangga 

tani di lokasi desa PUAP, 

b. Berfungsinya Gapoktan sebagai lembaga ekonomi petani di pedesaan 

yang memiliki dan dikelola oleh petani dan 

c. Berkurangnya jumlah petani miskin dan pengangguran di pedesaan. 

4. Pertimbangan sehat 

Penyusunan laporan keuangan ada kalanya menghadapi 

ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian semacam itu 

diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dan dengan 

menggunakan pertimbangan sehat (prudence) dalam penyusunan laporan 

keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat 

melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aktiva atau 

penghasilan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban atau beban tidak 

dinyatakan terlalu rendah.100  

Salah satu hal yang diatur dalam pedoman umum PUAP maupun 

petunjuk teknis PUAP adalah bahwa dana BLM-PUAP dapat dikatakan 

tidak menyimpang apabila beban tidak lebih dari 50% serta kemacetan 

tidak lebih dari 20% serta dapat melaksanakan pertanggungjawaban setiap 

                                                            
100 Harmono, Manajemen Keuangan Berbasis..., 18. 
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tahunnya. Dengan demikian, apabila terjadi ketidaksesuaian pengelolaan 

oleh Gapoktan dengan panduan PUAP maka dapat disebut sebagai 

penyimpangan karena tidak menjaga kepercayaan yang telah diberikan 

oleh pemerintah sekaligus mengingkari kepercayaan anggota yang telah 

diberikan kepada pengurus selaku pengelola. 

Jika dilihat perkembangan dari tabel 3 diatas maka BLM-PUAP 

Gapoktan Bangunsari dapat dikatakan sehat dalam penilaian kesehatan 

dari awal mula berdirinya yaitu tahun 2013 hingga tahun 2018 walaupun 

dengan prosentase yang berbeda-beda. Dengan demikian, pengurus 

Gapoktan Bangunsari dapat dipercaya dalam melakukan pengelolaan dana 

tersebut. Meskipun demikian, karena pada tahun 2018 beban yang 

dikeluarkan hampir mencapai 50% yaitu sebesar 48,9% serta dengan 

kemacetan yang lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 

6,45% maka Gapoktan PUAP Bangunsari harus lebih menekan biaya 

beban yang dikeluarkan dan lebih selektif dalan memberikan pinjaman 

kepada anggotanya agar beban dan kemacetan yang terjadi dapat 

diminimalisir atau diturunkan.  

Pemberian pinjaman harus dilandasi keyakinan bahwa pinjaman 

tersebut akan kembali. Keyakinan itu dapat diperoleh melalui 

pertimbangan yang tepat yaitu dengan menggunakan prinsip 5C yaitu 

character, capacity, capital, collateral dan condition. Karena hal ini juga 

mempunyai dampak yang besar bagi penilaian kesehatan BLM-PUAP. 
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BAB VII 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut: 

1. Manajemen keuangan pengelolaan BLM-PUAP Gapoktan Bangunsari 

sudah dilakukan sesuai dengan pedoman umum PUAP. Rencana kerja 

ditetapkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Gapoktan Bangunsari yang ditetapkan oleh pengurus setiap tahunnya. 

Pinjaman diberikan tidak hanya bagi anggota dan pengurus tetapi juga 

warga sekitar yang membutuhkan baik untuk keperluan modal usaha, 

agribisnis maupun konsumtif. Tidak ada perbedaan dalam prosedur yang 

diterapkan baik untuk anggota maupun pengurus Gapoktan. Apabila ada 

kemacetan maka pengurus akan berusaha mendatangi secara door to door 

serta peminjam diharuskan menandatangani surat pengakuan hutang 

diatas materai. Financial Control dilakukan oleh pendampingan 

Penyuluh Pendamping, pengawasan oleh Komite Pengarah/Pengawas, 

laporan keuangan bulanan dan penyelenggaraan RAT. 

2. Manajemen keuangan berbasis agunan diterapkan di dalam BLM-PUAP 

Gapoktan Bangunsari karena pada awalnya pengelolaan tersebut berbasis 

non agunan dan setelah beberapa tahun muncul hambatan-hambatan 

seperti keterlambatan dalam mengangsur dan kemacetan maka pihak 

LKM PUAP serta pengurus Gapoktan Bangunsari memberlakukan 
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kebijakan penggunaan agunan sebagai jaminan dari pinjaman. Nilai 

agunan juga harus lebih besar dari nilai pinjaman dan pengurus juga 

menerapkan prinsip 5C dalam menganalisis pembiayaan sebagai bentuk 

kehati-hatian dan untuk mengurangi kemacetan. 

3. Dampak penggunaan manajemen keuangan berbasis agunan terhadap 

penilaian kesehatan BLM-PUAP yaitu mempunyai peran yang cukup 

penting terhadap kestabilan kesehatan BLM-PUAP. BLM-PUAP 

Gapoktan Bangunsari dari mulai berdiri tahun 2013 hingga akhir tahun 

2018 mengalami keseimbangan penilaian kesehatan yaitu dengan nilai 

“Sehat” dengan kriteria beban tahunan tidak lebih dari 50%, kemacetan 

tidak lebih dari 20% dan dapat melaksanakan Laporan 

Pertanggungjawaban terhadap anggota, pengurus, serta Tim Teknis 

PUAP Kecamatan maupun Kabupaten. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan 

maka selanjutnya peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat 

memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. 

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi IAIN Ponorogo hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

sumbangan kontribusi keilmuan terkait Manajemen Keuangan khususnya 

pengelolaan lembaga keuangan. Serta diharapkan dapat menambah 
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referensi terutama bagi mahasiswa Pascasarjana program studi Ekonomi 

Syariah. 

2. Bagi LKM PUAP dan pengurus Gapoktan Bangunsari hasil penelitian ini 

dapat digunakan sebagai sumbangan saran, pemikiran dan informasi 

untuk lebih meningkatkan kualitas kinerja Manajemen Keuangan di 

BLM-PUAP. 

3. Bagi peneliti selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memperluas populasi, tidak hanya di BLM-PUAP Gapoktan Bangunsari 

Dolopo Madiun akan tetapi diluar lingkungan BLM-PUAP Gapoktan 

Bangunsari sebagai sampel dalam penelitiannya. Diharapkan dapat 

dijadikan rujukan dalam melakukan penelitian khususnya mengenai 

Manajemen Keuangan. Selain itu, digunakan sebagai bahan untuk dapat 

mengembangkan variabel yang ada sesuai dengan isu yang terbaru. 
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