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ABSTRAK 

Lu’lu’ul Maulidiyah Isnawati, 1720510012, Strategi Pemberdayaan Anggota Non 

Performing Financing pada Masa Covid-19 di KSPPS Berkah Abadi Gemilang 

Jepara. 

 Covid-19 saat ini telah melanda berbagai belahan dunia  dan telah 

menjadi pandemi global, virus yang mematikan tersebut juga telah masuk ke 

Indonesia. Pandemi Covid-19 menyebabkan pertumbuhan ekonomi dunia 

melambat, berbagai dampak juga dirasakan Indonesia. Segala aktivitas ekonomi 
yang dilakukan oleh masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan 

peningkatkan kesejahteraan dibatasi. Pandemi Covid-19 juga memberikan 

dampak yang cukup signifikan bagi lembaga keuangan dalam menjalankan 

kegiatan usahanya. 

 KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara merupakan suatu badan usaha 

yang dalam kegiatan usahanya bergerak untuk melayani anggota dan masyarakat. 

KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara dalam kegiatan usahanya menggunakan 

prinsip syariah baik produk simpanan maupun pembiayaannya. Tujuan 
didirikannya KSPPS Berkah Abadi Gemilang untuk membantu dalam 

meningkatkan pemberdayaan bagi para anggota. Tujuan penelitian ini adalah 

Pertama, untuk mengetahui tentang strategi pemberdayaan anggota pada masa 

Covid-19. Kedua, Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengetahui 
upaya KSPPS Berkah Abadi Gemilang dalam mengatasi pembiayaan bermasalah 

pada masa Covid-19. 

 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian field reaseach dengan 

pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh melalui data primer (berkaitan 
dengan subyek penelitian) dan data sekunder (berkaitan dengan literatur yang 

berhubungan dengan objek penelitian), dengan teknik pengumpulan data baik 

wawancara (dengan anggota KSPPS Berkah Abadi Gemilang dan pihak KSPPS), 

observasi maupun dokumentasi. Kemudian dilakukan uji keabsahan data melalui 
triagulasi sumber, teknik, dan waktu. Setelah data terkumpul, data dianalisis 

dengan mereduksi data, penyajian dan kesimpulan. 

 Pemberdayaan anggota yang dilakukan oleh KSPPS Berkah Abadi 

Gemilang merupakan suatu langkah yang efektif untuk meminimalisir terjadinya 
NPF/pembiayaan bermasalah. Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang 

begitu besar bagi KSPPS Berkah Abadi Gemilang dan bagi para anggota dalam 

menjalankan kegiatan usahanya, berbagai sektor usaha yang dijalankan oleh 

anggota mengalami kepailitan, dikarenakan minimnya modal serta tidak adanya 
permintaan dari hasil produksi para anggota. Hasil penelitian ini memperoleh 

temuan bahwa strategi pemberdayaan anggota yang dilakukan KSPPS Berkah 

Abadi Gemilang pada masa Covid-19, yaitu melalui kunjungan, pemberian 

perhatian yang lebih kepada anggota, pemberian motivasi, pemihakan, 
monitoring, serta dilakukannya pembinaan kepada anggota. Sedangkan upaya 

KSPPS BERBAGI dalam mengatasi pembiayaan bermasalah pada masa Covid-

19 melalui rescheduling, reconditioning, restructuring dan tahapan terakhir yaitu 

eksekusi barang jaminan.  
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