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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Pembahasan yang dilakukan pada penelitian ini merujuk pada penelitian-

penelitian sebelumnya. Berikut ini beberapa penelitian-penelitian terdahulu 

bersama perbedaan dan persamaannya dengan penelitiann sekarang yang 

diuraikan sebagai berikut : 

1. Ira Asih Wulandari (2012) 

 Tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk mengetahui kendala yang 

menghambat perkembangan koperasi Praja Tulada Surabaya dan upaya yang 

sudah dilakukan oleh pengurus koperasi dalam  mempertahankan kelangsungan 

usahanya, Penelitian ini dilakukan pada badan usaha koperasi yang berada di 

Pucang Anom Surabaya dengan menganalisa going concern koperasi tersebut. 

Mengukurnya dengan cara mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk 

mempertahankan  kelangsukan usahanya dan mengetahui kendala-kendala yang 

dihadapi dalam  mengembangkan  koperasinya. Untuk mengetahui upaya-upaya 

dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, penulis melakukan wawancara 

pada nara sumber untuk mengetahui kendala yang terjadi dalam  mengembangkan 

usaha koperasinya. 

Persamaan  :  Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah 

sama-sama meneliti tentang Koperasi 
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Perbedaan :  Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah 

penelitian terdahulu meneliti tentang koperasi saja sedangkan 

penelitian sekarang meneliti tentang pendanaan koperasi dan bank 

terhadap kelangsungan usaha pedagang pasar.  

Hasil :   Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh 

penulis dalam penelitian tentang Analisis Going Concern tentang 

perkoperasian dalam mempertahankan keberlanjutan usahanya, 

penulis menyimpulkan bahwa : 

1. Dalam mempertahankan kelangsungan usahanya pengurus   

koperasi kurang mensosialisasikan keberadaan koperasi di t  

engah lingkungan pasar Pucang.  

2. Warga pasar perlu adanya pendekatan dan pembinaan tentang 

keuntungan menjadi anggota koperasi. 

3. Bahwa tidaklah mudah dalam mendirikan koperasi, perlu adanya 

manajemen organisasi yang baik terlebih dahulu. 

Pengurus koperasi kurang memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang sudah disediakan 

oleh Tim IbM STIE Perbanas Surabaya. 

2. Noor Kholis, Alifah Ratnawati, Sitty Yuwalliatin (2011) 

Penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang menjadi pertimbangan konsumen 

dalam memutuskan berbelanja di pasar tradisional di tinjau dari persepsi pedagang 

dan konsumen. Variabel yang menjdai pertimbangan ini diambil dari model 

Perilaku Konsumen Assel (1992) dan kemudian dikembangkan oleh peneliti, yang 

meliputi variabel yang berasal dari Internal konsumen, dari Eksternal konsumen 
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serta berasal dari pasar taradisional itu sendiri. Terdapat 60 variabel yang diteliti, 

kemudian direduksi dan selanjutnya dibedakan antara persepsi pedagang dan 

konsumen. Hasilnya kemudian dianalisis apakah terjadi perbedaan persepsi antara 

pedagang dan konsumen, sehingga dapat didefinisikan apakah pedagang telah 

memahami keinginan konsumen atau belum. 

Persamaan :  Persamaan penelitian terdahulu dan sekarang adalah sama-sama 

meneliti tentang Pasar tradisional  

Perbedaan :  Perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang adalah penelitian 

terdahulu lebih fokus ke perilaku konsumen terhadap 

pengembangan pasar, sedangkan penelitian sekarang meneliti dari 

segi pendapat para pedagang terhadap pendanaan koperasi dan 

lembaga bank. 

Hasil : Hasil analisis factor terhadap keenam puluh variabel yang diuji 

menunjukkan Bartlett’s test of sphericity mempunyai enam 

tingkat signifikansi 0,00 dan milai MSA masing-masing variabel 

dibawah 0,5. Berdasarkan nilai eigenvalue yang lebih besar dari 

1, terdapat 17 faktor yang berbentuk dan besarnya kumulatif 

variance adalah 66,167%. Ini artinya total ketujuh belas factor 

akan dapat menjelaskan 66,167% dari variabilitas ke 60 variabel 

asli tersebut.  

3. Burhanudin, R. Wilopo, Nurul H. U. Dewi, Triana Mayasari (2010) 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk memberdayakan Koperasi pasar 

tradisional pedagang pasar pucang Surabaya dan Aliansi pedagang bagi 
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peningkatan daya saing dengan pasar modern dengan model usulan kegiatan 

adalah pengembangan koperasi bagi efisiensi tata niaga bahan kebutuhan pokok di 

pasar tradisional. Model pengembangan ini mengarah pada manajemen koperasi 

yang mampu membentuk dan menjalankan tata niaga barang kebutuhan pokok 

pasar tradisional bersangkutan dalam hal produksi, transportasi, hingga inovasi 

layanan konsumen. Metode pada penelitian ini adalah survei pada konsumen, 

pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner, sedangkan pada survei pedagang 

pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Terkait dengan pengumpulan 

data tersebut, teknik pengambilan sampel yang digunakan untuk kedua survei 

adalah convenience sampling, yakni pengambilan sampel berdasarkan kemudahan 

responden untuk dimintai keterangan melalui kuesioner/wawancara. 

Persamaan  :  Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah 

sama-sama meneliti tentang koperasi 

Perbedaan :  Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah 

penelitian terdahulu meneliti tentang koperasi saja sedangkan 

penelitian sekarang meneliti tentang pendanaan koperasi dan bank 

terhadap kelangsungan usaha pedagang pasar. Penelitian terdahulu 

memakai kuesioner, sedangkan penelitian sekarang hanya memakai 

wawancara dan dokumentasi. 

Hasil : Salah satu hasil diskusi di sebutkan demi kelangsungan hidup  

koperasi di masa mendatang maka koperasi disusun dengan 

membagi pedagang kedalam beberapa kelompok sesuai dengan 

bidang usaha di masing-masing pasar. Sebagaimana koperasi pada 
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umumnya, setiap pedagang memiliki simpanan pokok, simpanan 

wajib, dan simpanan sukarela yang ditentukan berdasarkan 

kesepakatan kelompok di masing-masing pasar. 

4. Tampang (2008) 

Dalam Penelitian ini objek penelitian variable yang diteliti adalah Patronage 

Buying Motives sebagai variabel independen (X) dan Prinsip Going Concern 

sebagai variabel dependen (Y). Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh 

gambaran tentang pengaruh Patronage Buying Motives terhadap Prinsip Going 

Concern industry rumah tangga bawang goring di kota Palu. Populasi yang 

digunakan adalah pemilik industri rumah tangga bawang goreng di kota Palu. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer diperoleh langsung dari responden melalui kuisioner dan 

data sekunder untuk mendukung penelitian ini bersumber dari Dinas perindustrian 

dan perdagangan kota Palu, pemilik atau pengelola industry rumah tangga bawang 

goreng yang berada di kota Palu dan berbagai referensi yang berhubungan dengan 

industri rumah tangga Patronage Buying Motives dan Prinsip Going Concern. 

Rancangan analisis yang akan digunakan untuk menganalisis pengaruh Patronagu 

Buying Motives terhadap prinsip Going Concern adalah metode deskriptif 

verifikatif dengan menggunakan alat uji statistik analisis regresi berganda. 

Persamaan  :  Meneliti tentang kelangsungan Usaha (Going Concern) 

Perbedaan  : Menggunakan metode deskriptif verifikatif dan alat uji statistik 

analisis regresi berganda. 
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Hasil  :  Dari hasil penelitian 79% responden menjawab bahwa produk   

mereka memenuhi standar dasar keamanan untuk di konsumsi dan 

21% menjawab sangat memenuhi standart kesehatan. 

5. Singgih Santoso (2007) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengemukakan faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi konsumen untuk berbelanja di Supermarket Carrefour Yogyakarta 

seperti luasnya pasar yang terkait dengan jumlah penduduk. Untuk tetap diterima 

konsumen serta bertahan dalam pasar persaingan ritel, Carrefour menerapkan tiga 

pilar utama dalam dalam penerapan strategi bersaingnya. Ketiga pilar tersebut 

adalah harga yang bersaing, pilihan barang yang lengkap serta pelayanan yang 

memuaskan. Dalam riset ini ditentukan hipotesis yaitu H1: Faktor pertama adalah 

utilitarium value, yakni konsumen yang lebih mengutamakan pemenuhan 

kebutuhan sehari-hari. Konsumen seperti ini akan lebih bersifat rasional dan 

mengutamakan kelengkapan produk, ketersediaan barang, serta hal-hal lainnya. 

H2 : Faktor kedua adalah hedonic value, yakni konsumen yang tidak sekedar 

berbelanja namun juga ingin menikmati suasana hipermarket. Konsumen seperti 

ini akan lebih mengutamakan sentuhan emosional, seperti ruangan yang nyaman 

dan berpendingin, penerapan dan musik yang memadai, serta hal-hal lainnya. 

Persamaan  : Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah 

sama-sama meneliti tentang pasar dan untuk kelangsungan 

usahanya 

Perbedaan    : Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah 

subjek penelitian yaitu pada penelitian terdahulu subjeknya adalah
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para konsumen pasar, sedangkan penelitian sekarang subjeknya 

para pedagang pasar. Penelitian terdahulu meneliti dari segi 

faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dan penelitian 

sekarang meneliti dari sudut pandang manfaat pendanaan dari 

koperasi dan bank. 

Hasil :  Analisis profil responden menunjukkan hal menarik, yakni 

tingginya minat belanja di ritel modern pada kaum muda dengan 

tingkat pengeluaran per bulan yang tinggi. 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Pasar 

Secara pandangan mata pasar adalah tempat bertemunya antara penjual 

barang dengan orang yang membutuhkan barang atau pembeli. “Pasar juga 

merupakan arena potensial baik dalam bentuk fisik sebagai tempat berkumpul 

atau bertemunya para penjual dan pembeli, maupun yang tidak berbentuk fisik 

yang memungkinkan terlaksannya pertukaran, yaitu minat dan citra serta daya 

beli” (Assauri,1996:93 dalam Hafniza dan Hendro). Pasar Tradisional dalam arti 

sempit adalah pasar yang dibangun oleh pihak pemerintah, swasta, koperasi, dan 

swadaya masyarakat. Tempat usahanya berbentuk toko, kios, dan tenda yang 

menyediakan barang-barang konsumsi sehari-hari masyarakat dan dikelola oleh 

pedagang kecil, menengah, dan koperasi di dalam pasar antara penjual dan 

pembeli sering kali terjadi tawar menawar. 
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2.2.2 Pedagang Pasar 

Dalam aktivitas perdagangan, pedagang adalah orang atau institusi yang 

memperjual belikan produk atau barang, kepada konsumen baik secara langsung 

maupun tidak langsung ( Damsar, 2002: 23 ), dalam aktivitas ekonomi pedagang 

dibedakan menurut jalur distribusi yang dilakukan, yaitu: 

1.  Pedagang distributor (tunggal) yaitu pedagang yang memegang hak distribusi 

satu produk dari perusahaan tertentu. 

2.  Pedagang (partai) besar yaitu pedagang yang membeli suatu produk dalam 

jumlah besar yang dimaksudkan untuk dijual kepada pedagang lain. 

3.  Pedagang eceran yaitu pedagang yang menjual produk langsung kepada 

konsumen. 

 

2.2.3 Pengertian Koperasi 

Koperasi berasal dari kata co yang berarti bersama serta operation yang 

makna bekerja. Jadi koperasi bermakna sebagai suatu perkumpulan kerjasama 

yang beranggotakan orang-orang maupun badan-badan dimana ia memberikan 

kebebasan untuk keluar masuk sebagai anggotanya ( Pandji. Djoko, 2002 :1 ). 

Menurut Kasmir (2011:286), Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-

orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama. Jadi koperasi 

merupakan bentukan dari sekelompok orang memiliki tujuan bersama. Kelompok 

orang inilah yang akan menjadi anggota koperasi yang akan didirikannya. 

Pembentukkan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong 
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khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan baik 

berbentuk barang ataupun pinjaman uang. 

 

2.2.4 Jenis-jenis Koperasi 

Secara garis besarnya koperasi yang ada dapat dibagikan menjadi 5 

golongan (Pandji. Djoko, 2002 : 20-25), yakni : 

6. Koperasi Konsumsi 

Koperasi yang menangani pengadaan berbagai barang-barang untuk 

memenuhi kebutuhan anggotanya misalnya saja beras, gula, sabun, minyak 

goreng, perkakas rumah tangga, dan barang elektronika. Tujuan dibentuknya 

koperasi konsumsi adalah untuk memenuhi kebetuhan anggotanya terhadap 

barang-barang konsumsi dengan harga dan mutu yang layak. Untuk memenuhi 

tujuan ini, maka suatu koperasi konsumsi akan melakukan beberapa 

kemungkinan usaha misalnya : 

a. Membeli dan menghimpun barang-barang konsumsi dalam jumlah besar 

sesuai kebutuhan para anggota. Hal ini ditempuh karena biasanya apabila 

koperasi membeli barang dalam jumlah besar maka ia akan memperoleh 

potongan dagang sehingga koperasi mampu menjual dengan harga sedikit 

lebih murah. 

b. Menyalurkan barang konsumsi kepada para anggota dengan harga yang 

layak. Sudah barang tentu dalam upaya menyalurkan barang kepada para 

anggotanya tidak dapat disertai paksaan. Para anggota harus membeli 
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barang koperasi itu lebih bersaing. Untuk memudahkan para anggota 

berbelanja, hendaknya koperasi membuka toko yang buka setiap hari. 

c. Mungkin juga koperasi itu membuat sendiri barang-barang konsumsi yang 

dibutuhkan untuk kemudian dijual kepada para anggotanya sehingga 

mereka tidak terlalu tergantung kepada pihak luar. 

7. Koperasi Kredit (Koperasi Simpan Pinjam) 

Jenis koperasi yang satu ini didirikan untuk memberikan kesempatan kepada 

para anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan biaya bunga yang 

ringan. Koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit bergerak dalam lapangan 

usaha pemebentukan modal melalui tanbungan para anggota secara terus 

menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggotanya secara mudah, 

murah, dan cepat untuk tuuan produktif dan kesejahteraan. Contoh koperasi 

kredit adalah unit simpan pinjam dalam KUD, Bukopin, Bank Koperasi pasar, 

dan lain sebagainya. 

8. Koperasi Produksi 

Koperasi produksi adalah koperasi yang bergerak dibidang produksi barang-

barang baik yang dilaksanakan oleh koperasi itu maupun para anggotanya. 

Contoh koperasi produksi adalah koperasi petenakan sapi perah, koperasi 

pengusaha tahu dan tempe, koperasi pengusaha batik, koperasi petani, dan 

koperasi lain yang kegiatannya bertumpu pada aktivitas produksi. 
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9. Koperasi Jasa 

Merupakan koperasi yang aktifitasnya bergerak di bidang penyediaan jasa 

tertentu bagi para anggota maupun masyarakat umum, contohnya koperasi 

angkutan , koperasi jasa audit, koperasi perencanaan dan konstruksi bangunan. 

10. Koperasi Serba Usaha 

Merupakan koperasi yang jenis usahanya memiliki kegiatan lebih dari satu 

macam, misalnya koperasi yang melakukan kegiatan produksi dan konsumsi. 

Intinya kegiatan koperasi serba usaha ini memiliki aktifitas lebih dari satu 

macam kegiatan dari keempat lapangan jenis usaha koperasi yang dikemukkan 

diatas. 

 

2.2.5 Bank 

Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya 

menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito. Kemudian bank juga dikenal 

sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang 

membutuhkannya. Disamping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk 

menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk 

pembayaran dan setoran seperti pembayaran lainnya (Kasmir, 2011:25). 

 

2.2.6 Fungsi dan Tujuan Bank 

Menurut Malayu (2002:3-4) Fungsi utama perbankan adalah sebagai 

penghimpun dana penyalur dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan 
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menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk 

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Tujuan perbankan Indonesia adalah menunjang pelaksanaan pembangunan 

nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan 

stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak. 

 

2.2.7 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang tidak memebrikan jasa 

dalam lalu lintas pembayaran, yang dalam pelaksanaan kegiatan usahanya dapat 

secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Bank Perkreditan Rakyat 

menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau 

bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Pada mulanya tugas pokok BPR 

diarahkan untuk menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan 

serta mengurangi praktek – praktek ijon dan para pelepas uang. Dengan semakin 

berkembangnya kebutuhan masyarakat, tugas BPR tidak hanya ditujukan bagi 

masyarakat pedesaan, tetapi juga mencakup pemberian jasa perbankan bagi 

masyarakat golongan ekonomi lemah di daerah perkotaan (Malayu, 2002 : 38). 

 

2.2.8 Kredit 

Menurut Kasmir (2011:97) Kredit diartikan sebagai kepercayaan, begitu 

pula dalam bahasa latin kredit berarti “credere” artinya percaya. Maksud dari 

percaya bagi pemberi kredit adalah dia percaya kepada penerima kredit bahwa 

kredit yang disalurkannya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan 
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bagi penerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai 

kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu. 

Prinsip penyaluran kredit adalah prinsip kepercayaan dan kehati-hatian, 

kredit juga bisa diartikan sebagai penyediaan utang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu beerdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam – 

meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam 

untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga 

imbalan atau pembagian hasil keuntungan yang sudah di tetapkan (Malayu, 

2002:87). 

 

2.2.9 Tujuan dan Manfaat Kredit  

Menurut Kasmir (2011:100) Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai 

tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi 

bank tersebut didirikan. Adapun tujuan utama pemberian suatu kredit adalah 

sebagai berikut: 

1. Mencari Keuntungan 

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil 

tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas 

jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. 

2. Membantu Usaha Nasabah 

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan 

dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana 
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tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas 

usahanya. 

3. Membantu Pemerintah 

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak 

perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti 

adanya peningkatan pembangunan diberbagain sektor. 

Manfaat kredit dilihat dari pihak-pihak yang berkepentingan antara lain 

(Hasibuan: 2001) : 

1. Manfaat kredit bagi bank, antara lain: 

a)  Bank memperoleh pendapatan berupa bungan yang diterima dari 

debitur, sehingga akan meningkatkan laba bank. 

b)  Dengan menyalurkan kredit, bank sekaligus dapat memasarkan produk-

produk pelayanan perbankan yang lainnya. 

c)  Bank memperoleh keuntungan dibidang sumber daya manusia 

khususnya dalam dunia kredit perbankan, sehingga dimasa yang akan 

datang akan memiliki tenaga-tenaga perkreditan yang berkualitas. 

2.  Manfaat kredit bagi pemerintah atau negara, antara lain; 

a) Kredit bank dapat dipakai sebagai alat untuk mendorong laju 

perekonomian nasional. 

b) Kredit dapat dijadikan alat pengendali moneter. 

c)  Kredit dapat meningkatkan lapangan usaha atau pekerjaan. 

d)  Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan.  

e)  Dapat meningkatkan pendapatan negara malalui pajak dari bunga.  
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3. Manfaat kredit bagi masyarakat luas, antara lain;  

a)  Dengan adanya kredit akan meningkatkan perluasan lapangan kerja 

sehingga akan mengurangi penganguran.  

b)  Untuk kelompok masyarakat yang memiliki keahlian dan profesi 

tertentu dapat terlibat dalam proses pemberian kredit, misalnya sebagai 

konsultan kredit dan lain- lain.  

4. Manfaat kredit bagi pedagang, yaitu;  

a) Sebagai sumber permodalan untuk menjaga kelangsungan atau 

meningkatkan usahanya, dengan kredit, debitur dapat meningkatkan 

pengadaan barang dagangannya.  

b) Dengan memperoleh kredit bank, maka secara tidak langsung akan 

meningkatkan keuntungan usaha dengan adanya tambahan modal, 

sehingga debitur dapat memperoleh kesempatan untuk mendapatkan 

pelayanan fasilitas perbankan yang lainnya.  

c)  Bank akan menjaga privasi atau kerahasiaan nasabah.  

d)  Dalam meningkatkan usahanya, maka jangka waktu kedit dapat 

disesuaiakan dengan kebutuhan.  

e)  Mengurangi tingkat penggunaan kredit rentenir oleh para pedagang 

pasar. 

 

2.2.10 Unsur-unsur Kredit 

Menurut Kasmir (2011:98) unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian 

suatu fasilitas kedit adalah: 
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1. Kepercayaan 

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan(berupa 

uang, barang, atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu di 

masa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah 

dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun 

ekstern. 

2. Kesepakatan 

Di samping unsur percaya di dalan kredit juga mengandung unsur 

kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan 

ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak 

menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. 

3. Jangka waktu 

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini 

mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu 

tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah, atau jangka 

panjang. 

4. Risiko 

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko 

tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit 

semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. 

5. Balas jasa 

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang 

kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya 
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administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank 

yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil. 

 

2.2.11 Going Concern 

Prinsip going concern adalah prinsip yang dipegang oleh pendiri atau 

pemilik saat perusahaan didirikan pengelola punya satu tujuan bahwa perusahaan 

tersebut akan memperoleh keuntungan, berkembang dan tidak akan pernah 

berhenti untuk berproduksi. Asumsi ini disebut juga prinsip kontuinitas usaha 

(Going Concern/Continuity). Asumsi kelangsungan hidup berlaku dalam banyak 

situasi bisnis dan hanya pada saat likuiditas asumsi ini tidak dapat diterapkan lagi 

(Tampang, 2008:228). 

Sebagian besar metode akuntansi dipengaruhi oleh asumsi kontinuitas ini. 

Karena meskipun banyak mengalami tantangan dan kegagalan bisnis, namun 

perusahaan dapat memiliki kelangsungan hidup yang panjang. Bahkan dalam 

akuntansi perusahaan diasumsikan tidak akan pernah dilikuidasi untuk memenuhi 

tujuan dan komitmen pemilik usaha. Demikian juga dalam suatu industri rumah 

tangga, prinsip kontinuitas ini tidak bisa diabaikan, walaupun dari sistem 

akuntansi usaha ini dianggap sebagai suatu usaha yang dikelola secara perorangan 

dan relatif mudah untuk didirikan (Kieso, 2001 : 50, dalam Tampang : 2008). 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secara garis besar kerangka pemikiran dipaparkan pada gambar 2.1 

menggambarkan garis besar penelitian yang dilakukan. Penelitian ini bertujuan 

untuk meneliti tentang seberapa besar peranan dana pinjaman dari koperasi dan 

lembaga bank terhadap kelangsungan usaha pedagang pasar Pucang Surabaya 

apakah sangat mempengaruhi bagi pedagang atau sebaliknya, dan penelitian ini 

akan kelapangan langsung dengan mewawancarai pedagang pasar tesebut 

sehingga peneliti dapat mengetahui fakta yang ada dilapangan bukan hanya teori 

saja, apakah pedagang mempercayai lembaga–lembaga tersebut atau bahkan 

mereka tidak mengetahui tentang pendanaan yang telah dilakukan Koperasi dan 

Bank terhadap ekonomi sosial masyarakat. Peneliti ingin mengatahui alasan dan 

penilaian para pedagang atas aktivitas pendanaan tersebut. 

 

Peran Koperasi 

dan Bank 

 

Kelangsungan usaha pedagang 

pasar tradisional Pucang 

Surabaya 

 

Dana pinjaman 

(kredit) 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 




