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THE EVALUATION OF DAIRY CATTLE CREDIT PROGRAM VUC 
KARANGPLOSO AT MALANG 

 

ABSTRACT 

 

The research  is conducted in The VUC (Village Unit Cooperatives) 
“Karangploso” Malang district from 1st June to 30th June 2010. Purposive sampling 
method is used to select the location. The research is aimed firstly to value 5C that is 
character, capacity, capital, collateral and condtion of economy. Secondly, to evaluate in 
both proposing and returning the dairy cattle credit program. The case study approach is 
carried out out in this research.  25 out of 100 farmers receiver credit represent as 
respondents. Primary data are obtained by interviewing respondents with structured 
quesionairre. Descriptive and linear regression analysis are applied to analysis the data.  
The results show that the valuation of 5C(Character, Capacity, Capital, Collateral and 
Economic Condition) indicate very important for the mechanism in returning the dairy 
cattle credit. The percentage of dairy farmers in returning credit significantly influenced 
by capital, collateral and economic condition.  
 
 
Keywords : character, capacity, capital, collateral, and condition of economy, dairy cattle 
credit  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVALUASI PROGRAM KREDIT SAPI PERAH DI KUD “KARANGPL OSO” 

MALANG 

 

RINGKASAN 

 

Kredit merupakan kredit yang diberikan dalam rangka upaya peningkatan 
produksi dan produktivitas usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan 
perkebunan yang menghasilkan pangan nabati dan/atau hewani. Pembangunan 
kepercayaan antara pihak bank dan nasabah membutuhkan berbagai informasi terkait 
dengan persyaratan kredit yang diajukan oleh bank dan fasilitas yang diterima oleh 
nasabah. Informasi dari kedua belah pihak ini akan membentuk “kepercayaan” dan 
selanjutnya menimbulkan kepercayaan atas kredit. Pada kredit terdapat penilaian 
terhadap kredit yaitu 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition of 
economy) dan analisa kredit (Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, 
Profitability dan Protection). 

Tujuan dari penelitian ini adalah (1). Untuk mengetahui penilaian kredit 5C 
tersebut terhadap mekanisme pengajuan dan pengembalian kredit KKP-E, (2). Untuk 
mengetahui evaluasi kredit terhadap pengajuan dan pengembalian kredit. Manfaat yang 
diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah bagi KUD, penelitian ini dapat 
sebagai bahan pertimbangan dalam upaya pembinaan peternak menuju kemandirian dan 
bagi peneliti, sebagai bahan pembelajaran dan wawasan dalam mekanisme pengajuan dan 
pengembalian kredit. 

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Unit Desa (KUD) ”Karangploso”, penentuan 
lokasi dilakukan dengan sengaja (purposive). Penelitian ini merupakan jenis penelitian 
studi kasus (case study).  Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive 
sampling dari 100 peternak penerima kredit diambil 25 peternak. Data-data yang 
dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil pembagian 
kuisioner dan data sekunder yang diperoleh dari data dokumenter koperasi. Data yang 
diperoleh akan dianalisis, dihitung dan dibandingkan dengan menggunakan analisa 
regresi linear berganda selanjutnya hasil pengukuran akan disesuaikan dengan target 
sasaran pengukuran. 

Hasil analisa deskriptif dari penilaian 5C yaitu character, peternak memulai 
beternak sudah langsung menjadi anggota KUD “Karangploso”, capacity, peternak dapat 
membayar angsuran kredit dengan bayaran susu per 10 hari, capital, modal peternak 
didapat dari usaha pertanian, collateral, jaminan yang digunakan adalah surat-surat tanah 
milik peternak dan condition of economy, pendapatan peternak sebesar 1.000.000-
1.500.000. Hasil analisa pengukuran regresi linear berganda didapatkan bahwa yang 
signifikan dari 12 variabel hanya 3 variabel berpengaruh secara siginifikan yaitu 
capacity, collateral  dan condition of economy.  

Dari uraian diatas didapatkan kesimpulan bahwa (1) penilaian 5C sangat penting 
dalam mekanisme pengembalian kredit, karena dapat melihat mulai dari watak, sikap, 
kemampuan, modal, jamian dan kondisi ekonomi dari peternak calon penerima kredit 



sebelum kredit di berikan dengan tujuan dalam pengembalian angsuran kredit tidak 
terdapat masalah penunggakan atau masalah-masalah lain yang bisa menyebabkan 
penunggakan. Dari penilaian 5C yang digunakan hanya terdapat 3 penilaian yang paling 
signifikan atau paling utama bagi Bank atau KUD yaitu capacity sebesar 0,021 (2,1 %), 
collateral sebesar -0,22 (22 %) dan condition of economy sebesar 0,013 (1,3%). KUD 
“Karangploso” disarankan untuk dapat terus mengembangkan kredit KKP-E dan 
membantu atau memberi pendampingan terhadap peternak agar dapat mengembangkan 
usaha ternak sapi perah secara optimal.  
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang 

 Pembangunan peternakan merupakan bagian integral dari pembangunan pertanian 

bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani ternak khususnya 

dan masyarakat pertanian pada umumnya. Pertumbuhan ekonomi harus mampu 

meningkatkan pendapatan masyarakat dan menghindari ketimpangan, untuk itu 

diperlukan perhatian yang lebih besar bagi pengembangan ekonomi rakyat, khususnya 

industri kecil (usaha rumah tangga, kecil dan menengah serta koperasi beserta jaringan 

usahanya). Unit-unit usaha koperasi diarahkan agar dapat berperan sebagai wadah 

ekonomi rakyat dan dapat berkembang sebagai badan usaha yang sehat sekaligus sebagai 

gerakan ekonomi rakyat. 

 Upaya yang harus diperhatikan dalam pembangunan pertanian umumnya dan 

peternakan khususnya adalah mengatasi ketimpangan distribusi dan kelangkaan faktor 

produksi. Kebijakan pemberian fasilitas kredit dan pelayanannya merupakan salah satu 

usaha yang dilakukan pemerintah sehingga mampu menciptakan peluang berusaha di 

pedesaan. 

 Program bantuan kredit merupakan inovasi yang dikembangkan pemerintah 

dalam rangka meningkatkan produksi bidang pertanian di Indonesia yang dibutuhkan 

petani ternak untuk memperluas usaha peternakan yang nantinya berpengaruh pada 

pendapatan. Kredit yang diberikan kepada petani ternak berasal dari pemerintah, swasta  

ataupun perusahaan. Pemberian kredit ini dilakukan melalui lembaga keuangan yang ada 



di wilayah tersebut yaitu koperasi. Pemberian kredit ini dilakukan melalui koperasi 

karena koperasi merupakan lembaga pembiayaan mikro yang lahir sebagai suatu 

terobosan bagi masyarakat berpendapatan rendah yang tidak memiliki akses ke sistem 

keuangan modern. Sebagai salah satu lembaga pembiayaan mikro di pedesaan, koperasi 

memiliki kebijakan-kebijakan yang berkaitan langsung dengan kredit mulai dari sasaran 

peternak yang akan diberi kredit hingga evaluasi keberhasilan kredit yang telah diberikan. 

 Wilayah kerja KUD ”Karangploso” meliputi semua desa yang ada diwilayah 

Karangploso yaitu desa Girimoyo, Ngijo, Kepuaharjo, Bocek, Ngenep, Donowarih, 

Tawangargo, Ampeldento dan Tegalgondo. Penyetoran susu di Wilayah Karangploso 

selalu kontinyu sehingga produksi susu di KUD selalu stabil. Karena itu di wilayah ini 

dipercaya dalam pemberian kredit. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

   Kredit yang diberikan oleh bank didasarkan atas kepercayaan. Berjalannya 

kegiatan perkreditan akan lancar apabila ada kepercayaan dari semua pihak yang terkait 

dalam kegiatan tersebut. Pembangunan kepercayaan antara pihak bank dan nasabah 

membutuhkan berbagai informasi terkait dengan persyaratan kredit yang diajukan oleh 

bank dan fasilitas yang diterima oleh nasabah. Informasi dari kedua belah pihak ini akan 

membentuk “kepercayaan” dan selanjutnya menimbulkan kepercayaan atas kredit 

(Johannes, 2004) 

 Bentuk identifikasi petugas Pembina terhadap anggota kelompok berkaitan 

dengan sifat kepribadian sehari-hari, kemampuannya dalam beternak, modal pribadi yang 

tersedia, kekayaan alam yang dimiliki, dan kondisi keluarga serta lingkungan peternak 



bermukim. Identifikasi tersebut melalui tiga tahapan yaitu, tahap persiapan, pelaksanaan 

dan menikmati hasil. Tahap persiapan, yaitu pembentukan kelompok dan pembuatan 

rencana usaha bersama (RUB), tahapan pelaksanaan yaitu pemanfaatan dan penggunaan 

kredit yang diberikan untuk tambahan modal dan untuk pengembangan usaha, dan tahap 

menikmati hasil yaitu, keuntungan yang diterima dari hasil usaha dan pengembalian 

angsuran kredit, ketiga tahapan ini berkaitan erat dengan penilaian 5C (Character, 

Capacity, Capital, Collateral,Codition). Ketiga tahapan ini akan menentukan siapa 

sebernarnya anggota peternak tersebut. Dengan demikian untuk meminimalisir terjadinya 

kegagalan dalam pengembalian kredit perlu memperhatikan pembentukan anggota 

kelompok kredit. 

 Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana penilaian 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition) 

kepada KUD Karangploso dan peternak terhadap mekanisme pengajuan dan 

pengembalian kredit? 

2. Bagaimana evaluasi terhadap pengajuan dan pengembalian kredit yang ada di 

KUD Karangploso pada peternak yang menerima kredit? 

 

1.3 Tujuan  

1. Untuk mengetahui bagaimana penilaian 5C (Character, Capacity, Capital, 

Collateral dan Condition of economy) terhadap mekanisme pemberian kredit 

kepada peternak? 

2. Untuk mengetahui evaluasi kredit terhadap pengajuan dan pengembalian kredit 

kepada peternak (penerima kredit)? 



 

1.4 Manfaat  

1. Sebagai bahan informasi dan pertimbangan bagi KUD Karangploso dalam upaya 

pembinaan peternak menuju kemandirian dan keswadayaan masyarakat. 

2. Sebagai bahan informasi atau wawasan untuk mengetahui permasalahan-

permasalahan yang ada dalam pemberian dan pengembalian kredit sapi perah, 

3. Sebagai bahan penelitian lebih lanjut.  

 

1.5 Kerangka Pikir 

 Koperasi sebagai lembaga keuangan yang ada di pedesaan mempunyai tugas 

penting bagi peningkatan kesejahteraan peternaknya. Salah satu usaha yang ada pada 

KUD dalam hal ini KUD Karangploso yaitu menyalurkan bantuan kredit sapi perah yang 

dapat digunakan oleh peternak sapi perah sebagai usaha untuk meningkatkan usahanya 

dan kesejahteraannya. KUD Karangploso hanya sebagai penyalur kredit dimana kredit 

tersebut berasal dari Bank Mandiri karena adanya program dari Pemerintah. KUD 

Karangploso dalam menyalurkan kredit sapi perah mempunyai syarat-syarat yang harus 

dipenuhi oleh peternak sapi perah. Persyarataannya : 

1. Membentuk kelompok dengan ada ketua kelompok dan sekretaris 

2. Membuat aturan-aturan kelompok 

3. Membuat rencana individu yaitu dengan syarat kepemilikan minimal 2 ekor sapi 

perah  

4. Membuat rencana individu 

 



 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 1. Kerangka pikir penelitian 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Keadaan Umum Usaha Peternakan Sapi Perah Di Indonesia 

 Usaha peternakan merupakan suatu kegiatan usaha di dalam meningkatkan 

manfaat ternak melalui penerapan teknik tertentu yang secara ekonomi menguntungkan / 

sekurang-kurangnya menjamin kelangsungan usaha. Usaha peternakan adalah suatu 

organisasi produksi dimana peternak sebagai usahawan yang mengorganisir alam 

(ternak), tenaga kerja dan modal dengan tujuan mencari keuntungan yang sebesar-

besarnya (Soehardjo dan Dahlan, 1973). Usaha peternakan adalah suatu usaha yang 

dijalankan secara teratur dan terus-menerus pada suatu tempat dan jangka waktu tertentu 

untuk tujuan komersial yang meliputi kegiatan menghasilkan daging, telur, susu serta 

usaha penggemukan ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkan tiap 

jenis ternak (Anonymous, 1979). 

 Usaha peternakan dapat diselenggarakan dalam 2 bentuk usaha peternakan yaitu 

peternakan rakyat dan perusahaan peternakan. Peternakan rakyat adalah peternakan yang 

diusahakan oleh rakyat antara lain petani disamping usaha pertaniannya. Beberapa ciri 

umum dari peternakan rakyat adalah tingkat keterampilan petani ternak relatif rendah, 

kecilnya modal usaha, sedikitnya jumlah ternak produktif dan belum sempurnanya cara 

penggunaan pakan sehingga ini dapat mengakibatkan rendahnya produksi susu, 

selanjutnya akan berakibat pula pada rendahnya tingkat penghasilan peternak 

(Lumintang, 1978). Pulungan, Pambudi dan Wardani (1989), menyatakan bahwa 



perusahaan peternakan adalah peternakan yang diselenggarakan secara komersial dimana 

semua yang berasal dari keluarga diperhitungkan sebagai biaya produksi. 

 Sapi perah umunya terdapat di Indonesia adalah Friesian Holstein (FH) dari 

Belanda. Sapi ini mempunyai ciri-ciri : belang (hitam putih), ekor berwarna putih, 

mempunyai badan besar, memiliki ambing besar, kepala panjang, sempit dan lurus pada 

dahinya terdapat bulu putih yang berbentuk segitiga, tanduk kedepan dan tanduk 

menyerupai baji. Keberhasilan dalam usaha peternakan sapi perah terletak dalam 

kemampuan beberapa faktor antara lain tata laksana, besarnya bibit unggul, penggunaan 

peralatan yang tepat dan pemasaran yang baik. Besar usaha peternakan sapi perah 

tergantung dari luas tanah daerah dimana peternakan itu didirikan (Sudono, 1985). 

 

2.2 Koperasi 

 Koperasi Indonesia merupakan suatu wadah untuk menyusun perekonomian 

rakyat yang berdasarkan atas kekeluargaan dan kegotongroyongan serta mempunyai ciri 

khas dari tata kehidupan bangsa Indonesia dengan tidak memandang golongan, aliran 

maupun kepercayaan. 

 Tujuan dari koperasi menurut Hendrajogi (1994) yaitu: 

1. Mempersatukan, mengerahkan, membina dan mengembangkan potensi, daya 

kreasi, daya usaha rakyat untuk meningkatkan produksi dan mewujudkan 

tercapainya pendapatan yang adil dan kemakmuran yang merata. 

2. Mempertinggi taraf hidup dan tingkat kecerdasan masyarakat. 

3. Membina kelangsungan dan perkembangan demokrasi ekonomi. 



Fungsi kopersi Indonesia tidak dapat dipisahkan dari situasi dan kondisi, dari latar 

belakang budaya serta latar belakang sejarah dan cita-cita perjuangan kemerdekaan 

bangsa Indonesia. Fungsi koperasi menurut Kholmi (1999) adalah sebagai berikut : 

1. Koperasi Indonesia harus berfungsi sebagai alat perjuangan Indonesia di bidang 

ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup dan kedudukan ekonominya serta 

melaksanakan pasal 33 UUD 1945 dan penjelasannya, 

2. Koperasi Indonesia harus berfungsi sebagai alat perjuangan rakyat Indonesia yang 

mewujudkan demokrasi ekonomii sebagai landasan masyarakat yang berkeadilan,  

3. Koperasi Indonesia harus berfungsi sebagai gerakan masyarakat untuk 

mensukseskan pembangunan nasional Indonesia serta menjamin terwujudnya hari 

esok yang sejahtera dan bahagia, 

4. Koperasi Indonesia harus berfungsi sebagai sokoguru ekonomi nasional Indonesia 

yang menjamin kemajuan serta kemakmuran bersama rakyat Indonesia, 

5. Koperasi Indonesia harus berfungsi sebagai alat pemersatu rakyat Indonesia yang 

miskin dan lemah ekonominya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang 

adil dan makmur. 

Salah satu ciri masyarakat pedesaan Indonesia adalah permodalan yang lemah, 

padahal permodalan merupakan unsur yang esensial dalam mendukung produksi dan 

taraf hidup masyarakat pedesaan. Kekurangan permodalan ini sangat membatasi ruang 

gerak aktivitas usahanya yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan.  

  

 

 



2.3 Landasan Koperasi 

 Landasan kopersi Indonesia sesuai Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang 

pokok-pokok perkoperasian (Baswir, 1997):  

1. Landasan Idiil 

Landasan koperasi Indonesia adalah pancasila, ini didasarkan atas pertimbangan 

bahwa pancasila adalah pandangan hidup dan ideology bangsa Indonesia. 

Pancasila disini adalah rumusan yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang 

Dasar 1945 (UUD 1945) alenia keeempat. 

2. Landasan Struktuil  

Landasan struktuil koperasi Indonesia adalah UUD 1945, karena diketahui 

sebagai aturan pokok organisasi Negara Republik Indonesia yang berdasarkan 

pancasila. 

3. Landasan Mental  

a. Setia kawan, kemauan memikirkan orang lain, perasaan bersatu, 

sependapat, sekepentingan dan sebagainya. 

b. Kesadaran pribadi, keinsyafan akan harga diri dan percaya pada diri 

sendiri. 

 

2.4 Kredit 

 Kata kredit berasal dari bahasa romawi “credere” yang artinya percaya (dalam 

bahasa belanda : vertrouwen ; bahasa inggris : believe, trust or confidence) (Mariam, 

1989). Dasar dari kredit adalah adanya kepercayaan. Pihak yang memberikan kredit 

(kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) akan sanggup memenuhi segala 



sesuatu yang telah diperjanjikan, baik yang menyangkut jangka waktu, maupun prestasi 

dan kontrasepsinya (Djumhana, 1996). Dilihat dari sudut ekonomi, kredit diartikan 

sebagai penundaan pembayaran. Maksudnya pengembalian atas pemberian uang dan / 

atau barang yang telah dilakukan bersamaan pada saat diterimanya uang dan /atau barang 

tersebut, akan tetapi pengembaliannya dilakukan pada masa tertentu yang akan datang 

(Edy, 1989). 

Suatu lembaga kredit memberikan kredit bunga kepada seseorang didasarkan atas 

dasar kepercayaan, sehingga dengan demikian pemberi kredit adalah pemberi 

kepercayaan. Pemberi kredit akan melakukan survey untuk mendasari pemberian 

kepercayaan kepada debitur, ini berarti bahwa suatu lembaga kredit baru akan 

memberikan kredit kalau betul-betul yakin bahwa penerima kredit bersedia 

mengembalikan pinjamannya sesuai waktu dan syarat yang telah disetujui.  

Dalam dunia bisnis kredit juga mempunyai banyak arti, salah satunya kredit 

dalam artian seperti kredit yang diberikan oleh suatu bank kepada nasabahnya. Kredit 

perbankan inilah umumnya dijadikan sebagai acuan dalam setiap pemberian (Munir, 

1996). Kredit menurut Anonymous (1991) adalah penyediaan uang atau tagihan yang 

dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam 

meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk 

melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang disepakati. 

Lembaga kredit formal menurut Riniwati, Nuddin, Pudji (1997) dapat 

digolongkan menjadi dua yaitu bank resmi (formal) dan lembaga pemberi kredit (semi 

formal). Lembaga formal seperti BRI, Bank Eksim, BPD dan sebagainya, sedangkan 

lembaga kredit semi formal adalah berupa yayasan dan koperasi. Kredit formal menurut 



Riniwati, dkk (1997) dapat berbentuk kredit komersial yaitu kredit yang sasarannya 

individu disamping itu dapat berbentuk kredit program. Ciri-ciri kredit program adalah 

kredit yang diberiakan dalam bentuk paket, bunga kredit disubsidi pemerintah dan kredit 

diberikan tanpa jaminan. 

 

2.5 Unsur-unsur Kredit 

 Suatu lembaga kredit menurut Suyatno, dkk (1992) baru akan memberikan kredit 

kalau ia betul-betul yakin bahwa si penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang 

diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua 

belah pihak. Unsur-unsur kredit adalah : 

1. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang 

diberikannya akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu 

yang akan datang, 

2. Waktu, yaitu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan 

kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang, 

3. Degree of risk, yaitu suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari 

adanya jangka waktu yang memisahakan antara pemberian prestasi dengan kontra 

prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima kemudian hari dengan adanya 

unsur resiko ini maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit, 

4. Prestasi disebut juga sebagai obyek kredit yang tidak saja diberikan dalam bentuk 

uang, tetapi juga dapat bentuk barang dan jasa. 

5. Kreditur 



Yaitu pihak yang memberikan pinjaman (kredit). Dengan demikian kreditur tidak 

lain adalah pihak yang menyediakan dana (dalam hal ini adalah bank). 

6. Debitur 

Yaitu pihak yang menerima pinjaman (kredit). Dalam hal ini adalah nasabah 

bank. Dengan demikian, istilah debitur hendaknya dibaca dalam pengertian 

“nasabah bank yang menerima pinjaman” (Anonymous, 1997). 

 

2.6 Tujuan dan Fungsi Kredit 

 Keuntungan atau profitability merupakan tujuan dari pemberian kredit, yang 

menjelma dalam bentuk bunga yang diterima. Tujuan pelepasan kredit adalah untuk 

menciptakan keuntungan yang diperoleh dari pembayaran atas bunga dan ongkos-ongkos 

bank dan segi profitability dari pelepasan kredit (Tohar, 1999). Tujuan kredit menurut 

Suyatno, dkk (1992) dan Simongkir (2000) adalah : 1). Turut mensukseskan program 

pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan, 2). Meningkatkan aktivitas perusahaan 

agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan manusia, 3). 

Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin, dan dapat memperluas 

usahanya. Lebih lanjut tujuan kredit menurut Tohar (1999) adalah untuk memperoleh 

hasil keuntungan dari bunga kredit yang dibebankan kepada kreditur dengan aman tanpa 

hambatan dan mencakup dua fungsi pokok yang berkaitan yakni profitabilitas dan safety. 

Dalam kehidupan perekonomian, bank memegang peranan yang sangat penting 

selaku lembaga keuangan yang membantu pemerintah untuk mencapai kemakmuran, 

yang salah satu keinginannya adalah memberikan kredit atau membantu permodalan agar 

usaha yang dilakukan oleh masyarakat dapat berjalan lancar dan meraih kemampuan. 



Sehingga lembaga  pemberi kredit, bank mempunyai tujuan untuk memperoleh 

keuntungan dari pemungutan bunga yang diperoleh dari  tabungan masyarakat (Sinungan, 

1987). 

Fungsi kredit secara umum pada dasarnya ialah pemenuhan jasa untuk melayani 

kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, 

mendorong dan melancarkan produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumsi yang kesemuanya 

itu pada akhirnya ditujukan untuk menaikkan taraf hidup rakyat banyak (Firdaus, 1986). 

Kalau dijabarkan lebih rinci, maka fungsi-fungsi kredit adalah sebagai berikut : 1) kredit 

dapat memajukan arus tukar menukar barang-barang dan jasa-jasa, 2) kredit dapat 

mengaktifkan alat pembayaran yang idle, 3) kredit dapat menciptakan alat pembayaran 

yang baru, 4) kredit sebagai alat pengendalian harga, 5) kredit dapat mengaktifkan dan 

meningkatkan manfaat/ faedah/ kegunaan potensi-potensi ekonomi yang ada. 

Fungsi kredit menurut Tohar (1999) dalam kehidupan perekonomian dan 

perdagangan antara lain : 1) meningkatkan daya guna uang, 2) meningkatkan peredaran 

dan lalu lintas uang, 3) meningkatkan daya guna uang dan peredaran uang, 4) sebagai 

salah satu stabilitas ekonomi, 5) meningkatkan kegairahan berusaha, 6) meningkatkan 

pemerataan pendapatan, 7) meningkatkan hubungan internasional. 

 

2.7 Jenis Kredit 

 Kredit dilihat dari segi tujuannya menurut Suyatno, dkk (1992) dibagi menjadi 

tiga, yaitu :  

1. Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar 

jalannya proses konsumtif,  



2. Kredit produktif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar 

jalannya proses produksi,  

3.  Kredit perdagangan, yaitu kredit bila diberikan dengan tujuan untuk membeli 

barang-barang untuk dijual kembali. 

 Kredit bila ditinjau dari segi jaminannya menurut Tohar (1999) dibedakan 

menjadi dua jenis, yaitu : 

1. kredit tanpa jaminan (unsecured loan), yaitu kredit yang diberikan oleh bank atau 

lembaga keuangan tanpa menyerahkan jaminan, 

2. kredit dengan jaminan (secured loan), yaitu semua kredit yang diberikan oleh 

lembaga keuangan dengan jaminan. 

 

2.8 Prisip-Prinsip Kredit 

Untuk dapat melaksanakan kegiatan perkreditan secara sehat telah dikenal adanya 

prinsip 5 C, yaitu : 

1. Character 

Kreditur (bank) mencari data tentang sifat-sifat pribadi, watak dan kejujurannya 

dari pimpinan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban finansialnya. 

Adapun beberapa petunjuk bagi kreditur untuk memenuhi karakter nasabah 

adalah : (a) mengenal dari dekat, (b) mengumpulkan keterangan mengenai 

aktivitas calon debitur dalam perbankan, (c) mengumpulkan keterangan dan minta 

pendapat dari rekan-rekannya, pegawai dan saingannya mengenai reputasi, 

kebiasaan pribadi, pergaulan sosial dan lain-lain. 

 



2. Capacity 

Ini menyangkut kemampuan pimpinan perusahaan beserta stafnya baik 

kemampuan dalam manajemen maupun keahlian dalam bidang usahanya. Untuk 

itu bank harus memeperhatikan : (a) angka-angka hasil produksi, (b) angka-angka 

penjualan dan pembelian, (c) perhitungan laba rugi perusahaan saat ini dan 

proyeksinya, (d) data-data financial di waktu-waktu yang lalu, yang tercermin di 

dalam laporan keuangan perusahaan, sehingga akan dapat diukur kemampuan 

perusahaan calon penerima kredit untuk melaksanakan rencana kerjanya di waktu 

yang akan datang dalam hubungannya dengan penggunaan kredit tersebut.  

3. Capital 

Ini menunjukkan posisi financial perusahaan secara keseluruhan yang ditujukan 

oleh rasio finansialnya dan penekanan pada “tangible net worth” nya. Kreditur 

(bank) harus mengetahui bagaimana perimbangan antara jumlah hutang dan 

jumlah modal sendiri. Untuk itu bank harus : (a) menganalisa neraca selama 

sedikitnya dua tahun terakhir, (b) mengadakan analisa rasio untuk mengetahui : 

likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dari perusahaan calon peminjam kredit.  

4. Collateral 

“Collateral” berarti jaminan. Ini menunjukkan besarnya aktiva yang akan 

diikatkan sebagai jaminan atas kredit yang diberikan oleh kreditur (bank). Untuk 

itu kreditur (bank) harus : (a) meneliti mengenai kepemilikan jaminan tersebut, 

(b) mengukur stabilitas daripada nilanya, (c) memperhatikan kemampuan untuk 

dijadikan uang dalam waktu relative singkat tanpa terlalu mengurangi nilanya, (d) 



memperhatikan pengikatan barang yang benar-benar menjamin kepentingan bank, 

sesuai dengan ketentuan hokum yang berlaku. 

5. Condition 

Kreditur (bank) harus melihat kondisi ekonomi secara umum serta kondisi pada 

sektor usaha si peminta kredit. Untuk itu bank harus memperhatikan : (a) keadaan 

ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon peminjam, 

perbandingannya dengan usaha sejenis lainnya di daerah dan lokasi 

lingkungannya, (b) keadaan pemasaran dari usaha calon peminjam, (c) prospek 

usaha dimasa yang akan datang untuk kemungkinan bantuan kredit dari kreditur 

(bank), (d) kebijaksanaan pemerintah yang mempengaruhi terhadap prospek 

industri di mana perusahaan pemohon kredit termasuk di dalamnya. 

Sedangkan penilaian dengan analisa 7P kredit sebagai berikut : 

1. Personality 

Personality adalah menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya 

sehari-hari maupun masa lalunya. Personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah 

laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi masalah. 

2. Party 

Party yaitu mengklarifikasikan nasabah ke dalam klarifikasi tertentu atau golongan-

golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas atau karakternya. Sehingga nasabah 

dapat digolongkan kedalam golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang 

berbeda. 

 

 



3. Purpose 

Purpose yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk 

kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan dapat bermacam-macam.  

4. Prospect 

Prospect adalah untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang 

menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau 

sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tidak 

mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi tetapi juga nasabah.  

5. Payment 

Payment merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang 

telah diambil atau dari mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak 

penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya rugi 

akan dapat ditutup oleh sector lainnya.   

6. Profitability 

Profitability yaitu untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari 

keuntungan. Profitability diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau 

akan semakin meningkat, apalagi dengan adanya tambahan kredit yang akan 

diperolehnya. 

7. Protection 

Protection adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan 

perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan 

sosial (Kashmir, 2002). 

 
 
 



BAB III 

METODOLOGI  

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di Koperasi Unit Desa ”Karangploso” Desa Ngijo 

Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. Penelitian ini dilakukan selama 1 bulan 

yaitu pada Tanggal 1 Juni 2010 sampai tanggal 30 Juni 2010. Dalam kurun waktu 

tersebut data yang diperlukan dalam penelitian dapat terpenuhi. Penentuan lokasi 

dilakukan dengan sengaja (purposive) dengan pertimbangan bahwa tempat ini merupakan 

salah satu KUD yang menerima kredit sapi perah yang disalurkan melalui pihak Bank 

Mandiri dengan menggunakan penilaian kredit yaitu 5C(Character, Capacity, Capital, 

Collateral dan Condition of economy). 

 

3.2  Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian studi kasus atau case study method. 

Penelitian studi kasus adalah suatu metode penelitian yang dilakukan secara intensif, 

terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu (Arikunto, 

2002). Penelitian menggunakan studi kasus, dikarenakan selama ini pengajuan kredit 

hanya mengacu pada kepercayaan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh pihak KUD 

serta ingin mengetahui karakteristik penerima kredit dengan melihat sikap, kemampuan, 

modal, jaminan dan kondisi ekonomi peternak. Padahal untuk dapat melaksanakan 

kegiatan perkreditan secara sehat telah dikenal adanya penilaian prinsip kredit dan analisa 

kredit yang dapat digunakan untuk syarat-syarat dalam pengajuan kredit. 



 Kegiatan penelitian selama satu bulan dilakukan dengan mempelajari secara 

langsung pada pelaksanaan jalannya kredit KKP-E di KUD Karangploso. Studi ini 

dimaksudkan untuk memperoleh data-data tentang penilaian 5C pada kredit yang sedang 

berlangsung yaitu KKP-E (Kredit Ketahanan Pangan dan Energi).  

 

3.3 Metode Pengambilan Sampel  

 Subyek penelitian ini adalah anggota KUD ”Karangploso” yang menerima kredit 

KKP-E. Metode pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling yaitu 

sampel dipilih berdasarkan kriteria yang dibutuhkan untuk tujuan penelitian 

(Singarimbun dan Effendi, 1989). Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel 

adalah teknik pemilihan sampel purposive sampling. Sampling yang purposive adalah 

sampel yang dipilih dengan cermat hingga relevan dengan desain penelitian dan dapat 

mewakili segala lapisan populasi (Nasution, 2004).  

Pertimbangan pemakaian sampling ini adalah bahwa cara ini dapat 

mengindetifikasi sampel dalam syarat-syarat yang disesuaikan dengan tujuan penelitian, 

serta relatif mudah dan murah untuk dipakai. Pengambilan responden sebanyak 25 

dengan pertimbangan bahwa anggota koperasi, memiliki 2 ekor sapi, memiliki jaminan 

yang dibutuhkan dan dilihat dari kondisi ekonomi peternak tersebut.  

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Alat yang menjadi sumber informasi adalah seseorang yang dapat dijadikan 

sebagai narasumber data, karena lebih dianggap menguasai bidang permasalahan yang 



berhubungan erat dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Untuk mempermudah penelitian 

ini, maka peneliti membagi jenis data menjadi 2 (dua) bagian yakni : 

1. Data Primer 

Data primer yaitu sumber data yang dikumpulkan peneliti secara langsung dari 

sumbernya. Sumber data yang diambil dengan cara : 

1. Wawancara yaitu dengan mengadakan tanya jawab baik dengan responden 

maupun dengan pihak-pihak terkait untuk mendapatkan data. 

2. Kuisioner yaitu dengan memberikan daftar pertanyaan yang harus diisi oleh 

responden. Adapun langkah – langkah yang ditempuh dalam pengumpulan data 

dengan menggunakan angket sebagai berikut : (1) Membuat pertanyaan terbuka 

untuk mengungkap profil konsumen yang terdiri dari nama, alamat, pekerjaan, 

usia, jenis kelamin, dan pendapatan; (2) Membuat soal tes.  

Kuisioner yang digunakan terdapat pada lampiran 6. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, 

yaitu melalui perantara (diperolah dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder 

umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah disusun dalam arsip 

(data dokumenter) yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Data sekunder 

meliputi: Jumlah Penerima Kredit, jumlah karyawan dan sebagaimana yang 

berhubungan dengan penelitian. 

Jenis sumber data yang akan diambil adalah data primer dan data sekunder. Data 

primer adalah data yang diperoleh dengan cara mengadakan wawancara langsung dengan 



responden dan pihak-pihak terkait. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari 

sumber-sumber lain. 

3.5  Analisa Data 

3.5.1 Analisa Deskriptif 

 Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha 

menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya ( Best,1982:119). 

Penelitian ini juga sering disebut noneksperimen, karena pada penelitian ini tidak 

melakukan kontrol dan manipulasi variabel penelitian. Di samping itu, penelitian 

deskriptif juga merupakan penelitian, dimana pengumpulan data untuk mengetes 

pertanyaan penelitian atau hipotesis yang berkaitan dengan keadan dan kejadian 

sekarang. Mereka melaporkan keadaan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa 

adanya. Penelitian deskriptif pada umumnya dilakukan dengan tujuan utama, yaitu 

menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan sobjek yang diteliti 

secara tepat 

Menurut Daniel (1989), analisis deskriptif berkaitan dengan kegiatan pencatatan 

dan peringkasan hasil-hasil pengamatan terhadap kejadian-kejadian atau karakteristik-

karakteristik manusia, tempat, dan sebagainya secara kuantitatif. Dalam penelitian ini 

analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik obyek penelitian, 

karakteristik responden (penerima kredit di KUD “Karangploso) dan menganalisis 

variabel yang dipergunakan oleh responden dalam pengambilan kreidt sapi perah. 

3.5.2. Analisa Kuantitatif 

 Untuk mempelajari bagaimana variasi dari beberapa variabel independen 

mempengaruhi variabel dependen dalam suatu fenomena yang kompleks. Analisa regresi 



ingin mempelajari bagaimana eratnya hubungan antara satu atau beberapa variabel 

independen dengan sebuah variabel dependen. Dalam analisa regresi, 4 usaha pokok akan 

dilaksanakan, yaitu : a). Mengadakan estimasi terhadap parameter berdasarkan data 

empiris, b). Menguji berapa besar variasi variabel dependen dapat diterangkan oleh 

variasi variabel independen, c). Menguji apakah estimasi parameter tersebut siginifikan 

atau tidak, dan d). Melihat apakah tanda dan magnitud dari estimasi parameter cocok 

dengan teori (Nazir, 2003). 

 Jika parameter dari suatu hubungan fungsional antara variabel dependen dengan 

lebih dari satu variabel ingin diestimasikan, maka analisa regresi yang dikerjakan 

berkenaan dengan regresi berganda. Regresi berganda mempunyai kaedah yang sama 

seperti regresi sederhana. Rumus-rumus yang digunakan pun tidak lain dari 

pengembangan dari rumus-rumus yang digunakan dalam regresi sederhana. Secara 

matematis model regresi berganda adalah sebagai berikut : 

Y = a 0+ a1X1 + a2X2 + a3X3+e 

Keterangan : 

Y = variabel dependen 

X1 = variabel Capital (modal sendiri) 

X2 =variabel Collateral(jaminan yang diberikan, nilai jaminan dan pengecekan jaminan) 

X3 = variabel Condition(pendapatan perperiode, pendapatan diluar usaha sapi perah) 

a 0 = intercept 

a 1 = estimator dari parameter atau koefisien regresi. 

 

 



3.6 Batasan Istilah 

1. Penilaian 5C merupakan bentuk identifikasi calon anggota kelompok peternak 

oleh Bank Mandiri untuk mencoba mengetahui keadaan peternak dan keluarga 

pengambil kredit. 

2. Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) adalah  merupakan kredit yang 

diberikan KUD Karangploso dalam rangka upaya peningkatan produksi dan 

produktivitas usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan 

perkebunan yang menghasilkan pangan nabati dan/atau hewani. 

3. Sapi perah adalah ternak dan bibit sapi yang dipelihara oleh peternak di kawasan 

KUD Karangploso dengan tujuan utama untuk menghasilkan susu. 

4. Character adalah Kreditur (bank) mencari data tentang sifat-sifat pribadi, watak 

dan kejujurannya dari peternak dalam memenuhi kewajiban-kewajiban 

finansialnya 

5. Capital adalah kemampuan peternak baik kemampuan dalam manajemen maupun 

keahlian dalam bidang usahanya. 

6. Capital adalah posisi finansial peternak secara keseluruhan yang ditujukan oleh 

rasio finansialnya dan penekanan pada “tangible net worth” nya. 

7. Collateral (jaminan) adalah keyakinan debitur(KUD Karangploso dan peternak) 

atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan perjanjian yang 

diperjanjikan. 

8. Condition of economy adalah kondisi ekonomi secara umum serta kondisi pada 

sektor usaha si pemohon kredit (Peternak) 



9. Personality adalah menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya 

sehari-hari maupun masa lalu penerima kredit (anggota KUD Karangploso) 

10. Party adalah  mengklarifikasikan nasabah ke dalam klarifikasi tertentu atau 

golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas atau karakternya. 

11. Purpose yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, 

termasuk kredit yang diinginkan nasabah 

12. Prospect adalah untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang 

menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau 

sebaliknya 

13. Payment merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang 

telah diambil atau dari mana saja dana untuk pengembalian kredit 

14. Profitability yaitu untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam 

mencari keuntungan 

15. Protection adalah bagaimana menjaga agar usaha sapi perah dan jaminan 

mendapatkan perlindungan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian 

4.1.1 Lokasi KUD ”Karangploso” 

 Koperasi Unit Desa ”Karangploso” terletak di Desa Ngijo tepatnya di Kecamatan 

Karangploso, Kabupaten Malang, Jawa Timur yang berjarak kurang lebih 30 km dari 

kota Malang. Lokasi ini didukung oleh keadaan geografis wilayah Karangploso yang 

memiliki ketinggian 521-813 m diatas permukaan laut dengan temperatur 24-28 ºC. Rata-

rata curah hujan 245-250 (mm/tahun). Kondisi yang dimiliki tersebut membuat wilayah 

Koperasi Unit Desa ”Karangploso” cocok untuk pengembangan usaha ternak sapi perah. 

Menurut Sarwiyono (1990), menyatakan bahwa tempat yang sesuai untuk usaha sapi 

perah. 

 Wilayah Kecamatan Karangploso merupakan daerah peternakan sapi perah, 

pertanian, perkebunan, industri dan obyek-obyek wisata. Batas wilayah Kecamatan 

Karangploso yaitu ; Batas Utara: Wilayah Kecamatan Lawang, Batas Selatan: Wilayah 

Dau, Batas Barat: Wilayah Kecamatan Batu, dan Batas Timur: Wilayah Kecamatan 

Singosari. KUD Karangploso merupakan daerah pertanian, kerajinan dan peternakan sapi 

perah dengan produksi susu sebesar 7500 liter/hari dan populasi ternak sebanyak 2117 

ekor. 

 

 

 



4.1.2 Sejarah dan Perkembangan KUD ”Karangploso” 

 KUD ”Karangploso” diawali dengan didirikannya Badan Usaha Unit Desa 

(BUUD) ”Karangploso” pada tanggal 1 Februari 1973. Pada tanggal 16 Februari 1981 

BUUD berubah menjadi KUD ”Karangploso” dan telah berbadan hukum No. 4817 

A/BH/II/81. Pada tanggal 18 Februari 1981 KUD ”Karangploso” ditetapkan sebagai 

KUD Model berdasarkan SK Menkop 1335/KP/II/81. Perkembangan selanjutnya 

ditetapkan menjadi KUD Mandiri berdasarkan SK Menkop No. 181/Kpts/III/90, dengan 

jumlah  sebanyak 1008 orang dan mempunyai tiga usaha yang meliputi unit penggilingan 

padi (RMU), unit pengadaan pakan, dan unit sapi perah. 

 Tahun 1988 unit usaha di KUD ”Karangploso” semakin berkembang menjadi 

sepuluh unit usaha yaitu : 1) unit sapi perah, 2) unit simpan pinjam, 3) unit RMU, 4) unit 

jasa, 5) unit pertanian, 6) unit toko, 7) unit kompos, 8) unit akluntansi, 9) unit rumah 

tangga, dan 10) unit PMT. Selanjutnya tahun 1998 KUD ”Karangploso” mengadakan 

efisiensi pada unit usaha yang terdiri dari : 1) unit sapi perah, 2) unit simpan pinjam, 3) 

unit pertanian, 4) unit waserda, 5) unit listrik, dan 6) unit RMU. Unit-unit di KUD 

Karangploso : 

1. Unit Simpan Pinjam  

 Pengelolaan unit masing-masing menggunakan sistem otonom. Produk layanan 

dengan pola umum, pola sapi perah, pola pasar dan pola bayar panen. Pemasaran berbasis 

anggota aktif. Modal sendiri masih kecil dan kurangnya tenaga marketing. 

2. Unit Sapi Perah 

 Kegiatan Unit Sapi Perah / persusuan merupakan usaha unggulan dengan omzet 

terbesar. Merupakan usaha resiko tinggi hubungannya dengan sifat produk dan 



pemasaran. Komitmen anggota cukup tinggi demi kelangsungan usaha anggota dan 

ketahanan anggota.  

3. Unit Pertanian 

 Mengembangkan usaha anggota Tebu Rakyat dengan pelayanan pupuk, tebang, 

kredit dan pencairan nota gula. Penebusan dan penyaluran pupuk bersubsidi 

mempertahankan harga eceran tertinggi (HET). Menghimpun simpanan wajib anggota 

Tebu Rakyat. 

4. Unit RMU (Penggilingan) 

 Unit ini membantu peternak dalam usaha penggilingan padi. Ada 3 alat yang 

digunakan dalam penggilingan yang terdapat di KUD yaitu a) RMU A dengan kapasitas 

kecil untuk melayani jasa penggilingan perorangan dengan volume sedikit, b) RMU B 

dengan kapasitas besar guna melayani jasa penggilingan gabah volume besar yaitu 

minimal 5 ton, dan c) operasional RMU B dan proses jagung kerjasama unit RMU 

dengan unit pertanian.  

 Tahun 2002 KUD ”Karangploso” kembali mengadakan penggabungan unit usaha. 

Unit wartel dan listrik dijadikan satu unit jasa, sedangkan unit waserda bergabung pada 

unit pertanian. Penggabungan tersebut bertujuan untuk mengefisiensikan sektor tenaga 

kerja sehingga unit usaha semakin sempit dan menjadi lima unit.  

 

4.2 Kredit Sapi Perah di KUD Karangploso 

Kredit di KUD Karangploso berlangsung sejak tahun 2008 dan berlangsung 

selama 5 tahun yang dikenal dengan nama ” Kredit Ketahanan Pangan-Energi” (KKP-E), 

kredit ini merupakan kredit terbaru dan sampai sekarang masih berlangsung. KUD 



memberikan kredit kepada peternak sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan 

jumlah produksi susu sekaligus upaya untuk meningkatkan pendapatan peternak pada 

akhirnya kesejahteraan peternak dapat meningkat. Kredit ini berupa bantuan dana 

sejumlah Rp. 25.000.000 bagi setiap penerima kredit. Pembayaran kredit KKP-E 

dilakukan melalui potongan setoran susu sapi perah setiap 10 hari sekali, sedangkan 

untuk besarnya bunga yaitu 7%. Besarnya bunga per orang yaitu Rp. 187.500/orang atau 

Rp. 62.500/10 hari dan jaminan dari kredit ini yaitu akta tanah.  

 

4.2.1 Sistem Penyaluran Kredit Sapi Perah 

 Sistem penyaluran kredit sapi perah adalah suatu sistem untuk meyalurkan kredit 

sapi perah dari KUD kepada peternak, dimana KUD sebagai penyalur dari Bank Mandiri. 

Secara garis besar dalam pengambilan kredit sapi perah melalui KUD Karangploso 

mempunyai tahapan yang dapat dilihat pada gambar 2 sebagai berikut. 

 

Gambar 2. Sistem Penyaluran Kredit Sapi Perah 
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Keterangan Gambar 2:  

1 Kelompok Tani menyusun RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) 

dibantu oleh Petugas Dinas Teknis setempat /PPL 

2 Dinas Teknis/ PPL terkait mensahkan RDKK 

3 RDKK yang sudah disahkan diajukan langsung ke Bank Pelaksana 

4 Bank pelaksana meneliti kelengkapan dokumen RDKK, dan apabila dinilai layak 

kemudian bank menandatangani akad kredit dengan Kelompok tani, selanjutnya 

menyalurkan KKP-E kepada Kelompok Tani 

5 Kelompok Tani meneruskan KKP-E kepada petani anggota kelompok 

6 Petani mengembalikan kredit kepada kelompok tani 

7 Kelompok tani mengembalikan KKP-E langsung kepada Bank Pelaksana sesuai 

jadwal yang disepakati dalam akad kredit. 

Syarat-syarat calon penerima kredit yaitu:1) Petani mempunyai identitas diri; 2). 

Petani menjadi anggota Kelompok Tani; 3). Menggarap sendiri lahannya (petani, 

pemilik, penggarap) atau menggarap lahan orang lain(petani penggarap); 4). Apabila 

menggarap lahan orang lain diperlukan surat kuasa/ keterangan dari pemilik lahan yang 

diketahui oleh Kepala Desa; 5). Luas lahan petani yang dibiayai maksimum 4 (empat) Ha 

dan tidak melebihi plafon kredit Rp.25 juta perpetani; 6). Petani peserta paling kurang 

berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah; dan 7). Bersedia mengikuti 

petunjuk dinas teknis atau penyuluh pertanian dan mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai 

peserta KKP-E. 

 Pihak KUD akan memberikan sanksi terhadap penunggakan angsuran yaitu 

dengan cara menahan jaminan kredit atau dengan pengambilan ternak kredit yang 



diberikan. Sanksi ini dilakukan agar peternak dapat mempertanggung jawabkan 

kewajiban yang harus dipenuhi dalam pengambilan kredit. Kredit ini juga ada kelebihan 

dan kekurangan. Kelebihan nya yaitu : kredit lunak dengan bunga 7% setahun tanpa 

tambahan apapun dan bunga turun setiap tahun. Sedangkan kekurangan nya yaitu : tidak 

adanya birokrasi yang berbelit dan Bank hanya mengetahui KUD sebagai penanggung 

jawab kredit.  

 

4.2.2 Kendala yang Dihadapi KUD Karangploso dalam Penyaluran Kredit 

 Permasalahan yang dihadapi oleh KUD dalam penyaluran kredit yaitu tidak 

dilakukannya uji kelayakan secara informal pada peternak calon penerima kredit sebelum 

penyaluran kredit. Uji kelayakan informal adalah uji yang meliputi 5C ( Character, 

Capacity, Capital, Collateral dan Condition of economy) dan 7P (Personality, Party, 

Purpose, Payment, Prospect, Profitability dan Protection). Kendala lain yang dihadapi 

oleh KUD dalam menyalurkan kredit yaitu faktor jaminan, karena selama ini KUD hanya 

menaruh kepercayaan saja kepada peternak sehingga bila KUD kesulitan membayar 

cicilan kepada Bank Mandiri (selaku yang bertindak sebagai pemberi kredit). 

Kredit bermasalah apabila sapi perah peternak (sapi kreditan) mati. Bila terjadi 

demikian peternak dapat mencicil dengan penjualan pedet dan ada juga yang melakukan 

tanggung renteng serta tetap dari potongan setoran susu yang dibayarkan setiap 10 hari 

sekali. Selain itu, kredit dapat juga menambah masalah bilamana dalam penggunaan 

kredit tersebut terdapat penyimpangan artinya kredit bukan untuk menambah populasi 

ternak sapi perah tetapi malah digunakan untuk keperluan lain diluar pembelian sapi 

perah misalnya untuk kebutuhan rumah tangga atau untuk biaya sekolah anak. 



4.3 Identifikasi Profil Peternak  

 Suyatno, et al (1992) menyatakan bahwa ada beberapa hal yang diperhitungkan 

petani dalam memutuskan apakah ia akan meminjam kredit untuk keperluan produksi 

atau tidak. Hal-hal yang termasuk dalam perhitungan peternak yaitu : 1). 

Memperhitungkan besarnya hasil yang diperoleh, 2). Memperhitungkan berapa besar 

produk waktu panen, 3). Biaya kredit, 4). Sanksi bila tidak melunasi kredit, 5). 

Kemudahan dalam memperoleh kredit dan 6). Dapat meminjam pada waktunya.  

 Karakteristik peternak merupakan cerminan dari keadaan internal rumah tangga. 

Karakteristik rumah tangga peternak meliputi umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, 

jenis pekerjaan, jumlah anggota keluarga, jumlah kepemilikan lahan, jumlah kepemilikan 

ternak dan lama menjadi anggota KUD, lama beternak, berapa kali mendapat kredit, 

tujuan dan kegunaan mengambil kredit bagi peternak. Menurut Kotler (1983) yang 

menyatakan bahwa karakteristik individu merupakan sifat-sifat yang ditampilkan 

seseorang berhubungan dengan semua aspek kehidupan dan lingkungannya. Karakteristik 

tersebut antara lain umur, jenis kelamin, posisi, jabatan, masa kerja, pendidikan dan 

keahlian. Karakteristik demografi meliputi umur, jenis kelamin, ukuran keluarga, daur 

kehidupan keluarga, penghasilan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, kebangsaan dan 

tingkat sosial.  

 

4.3.1 Jenis Kelamin 

 Tabel 1 menunjukkan bahwa sebanyak 100 persen (25 orang) responden berjenis 

kelamin laki-laki. Hal ini terjadi karena usaha ternak sapi perah merupakan pekerjaan 



utama peternak sapi perah terutama laki-laki. Gambaran mengenai jenis kelamin 

responden dapat dilihat pada tabel 1  berikut : 

Tabel 1.  Jenis Kelamin 
No Jenis kelamin Banyaknya responden (orang) Persentase (%) 

1. Laki-laki 25 100 

2. Perempuan - 0 

Jumlah 25 100 

(Sumber: data primer diolah, 2010) 
 
 
4.3.2 Umur 

 Umur merupakan faktor penting bagi seseorang dalam pengambilan keputusan 

terhadap suatu inovasi ataupun produk baru yang ditawarkan. Umur adalah usia peternak 

yang dihitung sejak peternakan dilahirkan sampai penelitian dilaksanakan dihitung 

dengan tahun. Kegiatan usaha peternakan masih mengandalkan faktor tenaga kerja 

manusia maka faktor umur sangat berpengaruh terhadap produktifitas peternak. 

Gambaran mengenai umur responden sebagai penerima kredit dapat dilihat pada gambar 

3 berikut ini : 

Gambar 3. Tingkatan Umur 

 
(Sumber : data primer diolah, 2010) 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden dengan umur 29-40 tahun 

sebanyak 48 persen (12 orang) adalah kelompok responden terbanyak sedangkan 

kelompok umur 41-52 tahun sebanyak 40 persen (10 orang). Kedua kelompok umur ini 

dapat dikatakan sebagai umur produktif. Peternak produktif biasanya mempunyai 

keinginan, kemauan, dan kemampuan yang besar dalam rangka meningktkan usahanya 

sebagai usaha untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. 

 

4.3.3 Tingkat pendidikan  

 Pendidikan merupakan sarana untuk meningkatkan sumber daya manusia yang 

dimiliki oleh peternak. Menurut Prayino dan Santoso (1996) bahwa peranan pendidikan 

di kalangan peternak menanamkan tata nilai baru yang diharapkan dapat merubah 

perilaku masyarakat untuk bergerak ke arah lebih maju. Gambaran mengenai tingkat 

pendidikan responden dapat dilihat pada gambar 4 berikut ini  

Gambar 4. Tingkat Pendidikan  
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 (Sumber : data primer diolah, 2010) 
 
 Gambar 4 menunjukkan bahwa responden sebanyak 88 persen (22 orang) 

berpendidikan SD dan SLTP sebanyak 4 persen (1 orang) serta SLTA sebanyak 8 persen 

(2 orang). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar peternak berpendidikan masih 



rendah yaitu sebanyak 88 persen (22 orang). Rogers dan Shoemaker (1971) menyatakan 

bahwa proses pengambilan keputusan terhadap suatu inovasi dipengaruhi oleh tingkat 

pendidikan dan pengetahuan, semakin banyak ilmu yang dimiliki maka semakin tinggi 

pula kreativitas dan penalaran yang dimiliki.  

 

4.3.4 Jenis Pekerjaan 

 Jenis pekerjaan responden yaitu sebagaian besar peternak sapi perah. Hal ini 

dikarenakan tidak mempunyai lahan sawah sendiri. Gambaran mengenai jenis pekerjaan 

responden dapat dilihat pada gambar 5  berikut ini : 

Gambar 5. Jenis Pekerjaan  

 
(Sumber : data primer, diolah 2010) 
 
 Gambar 5 menunjukkan bahwa responden sebanyak 44 persen (11 orang) bekerja 

sebagai petani dan sebanyak 40 persen (10 orang) bekerja sebagai peternak sapi perah. 

Hal ini menunjukkan bahwa beternak sapi perah bukan pekerjaan utama yang dilakukan 

tetapi hanya untuk pekerjaan sampingan terbukti hanya 40 persen (10 orang) yang 

menggunakan beternak sapi perah sebagai pekerjaan utama.  
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4.3.5 Jumlah Anggota Keluarga 

 Jumlah anggota keluarga adalah semua orang dalam keluarga peternak sapi perah 

yang kebutuhan hidupnya masih menjadi tanggungan individu kepala keluarga peternak 

sapi perah dihitung dalam satuan orang. Anggota keluarga juga dimanfaatkan sebagai 

tenaga kerja rumah tangga, dapat juga sebaga tenaga kerja upahan yang berstatus tidak 

bersekolah. Pemanfaatan anggota keluarga diharapkan mampu ikut mengurangi beban 

ekonomi rumah tangga. Gambaran mengenai jumlah anggota keluarga responden dapat 

dilihat pada gambar  6 berikut ini : 

Gambar 6 Jumlah Anggota Keluarga 

 
 (Sumber : data primer, diolah 2010) 
 Gambar 6 menunjukkan bahwa responden sebanyak 52 persen (13 orang) 

mempunyai anggota keluarga sebanyak 1-3 orang, sedangkan sebanyak 48 persen (12 

orang) mempunyai anggota keluarga sebanyak 4-6 orang. Besarnya jumlah anggota ini 

disebabkan karena anggota keluarga peternak terdiri dari rumah tangga inti (ayah, ibu dan 

anak). Anggota keluarga juga berpengaruh terhadap pengambilan keputusan, misalnya 

dalam memutuskan perlu/tidaknya mengambil kredit sapi perah dari KUD. Sesuai dengan 

pendapat Soekartawi (1988) yang menyatakan bahwa anggota keluarga sering dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk menerima suatu 

inovasi. 
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4.3.6 Jumlah kepemilikan Lahan 

 Penguasaan lahan adalah jumlah luas lahan yang digarap oleh peternak sapi perah 

yang merupakan milik sendiri yaitu tegal, kebun dan sawah yang dihitung dalam satuan 

hektar. Lahan di Indonesia umumnya dapat dibagi menjadi 3 kelompok rumah tangga 

menurut luas usaha taninya yaitu : 

1. Usaha tani luas : luas lahan di atas 2 hektar 

2. Usaha tani sedang : luas lahan 0,5-2 hektar 

3. Usaha tani sempit : luas lahan di bawah 0,5 hektar (Hernanto, 1992). 

Gambaran mengenai luas lahan dapat dilihat pada gambar 7 berikut ini :   

Gambar 7 Jumlah Kepemilikan Lahan 

 
(Sumber: data primer diolah, 2010) 
 
 Gambar 7 memperlihatkan bahwa jumlah kepemilikan lahan peternak termasuk 

lahan sedang. Kepemilikan lahan peternak sedang ini disebabkan karena pekerjaan 

peternak tidak hanya sebagai peternak tetapi juga sebagai petani. Ini terbukti dengan luas 

lahan peternak yang  termasuk usaha tani sedang sebesar 0,36-1 ha sebanyak 40% atau 10 

orang. 
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4.3.7 Jumlah Penguasaan Ternak 

 Penguasaan ternak adalah jumlah ternak sapi perah yang diusahakan atau 

dipelihara oleh peternak sapi perah yang di dapat dari kredit. Dapat dilihat pada gambar 8 

sebagai berikut : 

Gambar 8. Rataan Pengguasaan Ternak 

 

(Sumber : data primer diolah,2010) 

  Gambar 8 memperlihatkan bahwa jumlah penguasaan ternak sapi perah laktasi 

merupakan proporsi yang paling besar yaitu sebanyak 40% (rata-rata 4 ekor) sedangkan 

untuk sapi kering dan sapi jantan masing-masing sebesar 20% (rata-rata 2 ekor). Jumlah 

kepemilikan/penguasaan ternak dengan rata-rata 10 ekor (100%) sapi perah menunjukkan 

bahwa usaha sapi perah tersebut termasuk usaha peternakan rakyat. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Anonymous (1982) yang menyatakan bahwa peternakan rakyat mempunyai 

ciri-ciri antara lain jumlah keseluruhan ternak kurang dari 20 ekor sapi perah campuran, 

kandang relatif masih sangat sederhana, dengan biaya yang murah dan pakan berasal dari 

limbah hasil usaha tani/tanam-tanaman sekitar rumah atau tegalan yang dikuasai. 

4.3.8 Motif Peternak 

 Peternak sapi perah dalam mengambil kredit memiliki berbagai motif. Motif 

tersebut yaitu untuk menambah modal usaha, pengembangan usaha, dan untuk 
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menambah pendapatan/penghasilan. Gambaran mengenai motif pengambilan kredit dapat 

dilihat pada gambar 9 berikut ini :  

Gambar 9. Motif Peternak 

 
(sumber: data primer diolah, 2010) 
 

Gambar 9 menunjukkan bahwa sebanyak 52 % (13 orang) peternak mempunyai 

motif menambah modal usaha, sedangkan sebanyak 28% (7 orang) dan 20% (5 orang) 

peternak memliki motif untuk pengembangan usaha dan penambahan 

pendapatan/penghasilan. Ini menunjukkan bahwa peternak dalam mengambil kredit yaitu 

untuk menambah modal usaha. 

 

4.4 Analisa Hasil Penelitian 

4.4.1 Analisa dan Prinsip Perkreditan 

 Analisa dan prinsip perkreditan digunakan bertujuan untuk memperoleh portfolio 

kredit yang : 

a. Kredit yang sehat dan lancar 

b. Investasi dana yang menguntungkan 

c. Penyediaan kredit yang sesuai dengan kebutuhan pasar 
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Prinsip perkreditan terdiri dari 5C yaitu character, capacity, capital, collateral dan 

condition of economy. Sedangkan analisa kredit sendiri terdiri dari 7P yaitu personality, 

party, purpose, prospect, payment, profitability dan protection. 

 Analisa ini juga dapat digunakan untuk uji kelayakan informal secara kualitatif 

bagi calon peternak penerima kredit dan evaluasi penyaluran kredit serta alternatif solusi 

yang dapat digunakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 2. Matrix Evaluasi Kredit 

No  Criteria  Kelebihan (+) Kekurangan (-) Alternatif solusi 
1. Character  

Pengalaman beternak  
Lama menjadi anggota 
 

 
Rata-rata peternak lama 
menjalankan usaha sapi 
perah (9-16 tahun) 

 
Masih ada beberapa peternak 
yang belum mengerti tata cara 
beternak yang baik dan benar 

 
Pendampingan terhadap 
kegiatan usaha peternak 

2. Capacity  
Kemampuan membayar 
Produksi susu 
Pembelian pakan 
Keuntungan perperiode 

 
Lebih  efisien dalam 
mengelola usaha sapi 
perah 

 
Pembayaran angsuran kredit 
terkadang tidak tepat waktu 

 
Penyediaan fasilitas yang 
memadai 

3. Capital  
Modal yang dimiliki 
peternak 

 
Mengurangi kerugian 
peternak 

 
Pengembangan usaha 
terhambat 

 
Pemberian bunga kredit 
yang relatif rendah 

4. Collateral 
Jaminan 

 
Praktis dan mudah di 
uangkan. 

 
Status dan kelengkapan 
dokumen jaminan tidak begitu 
diperhatikan oleh KUD 

 
Status dan kelengkapan 
dokumen jaminan tidak 
begitu diperhatikan oleh 
KUD 

5. Condition of economy 
Pendapatan perperiode 
Pemasaran 

 
Pemasaran difasilitasi 
oleh KUD dengan begitu 
dapat menambah 
pendapatan 

 
Termasuk usaha yang 
ketidakpastian (uncertainly) 

 
Penyuluhan dan seleksi 
terhadap calon penerima 
kredit 

6. Personality  
Sikap  
Tingkah laku 

 
Jujur  
Dapat dipercaya 

 
Belum begitu mampu dalam 
mengelola usaha  

 
Pendampingan terhadap 
kegiatan usaha peternak 

7. Party  
Termasuk golongan 
ekonomi lemah 

 
Mengurangi kerugian 
peternak 

 
Modal yang dimiliki relatif 
kecil 

 
Pemberian kredit dengan 
bunga rendah 

8. Purpose 
Pengembangan usaha sapi 
perah  
 

 
Skala usaha meningkat 

 
Kredit digunakan untuk 
kebutuhan rumah tangga 

 
Pemibinaan pada 
penggunaan kredit agar 
sesuai dengan tujuannya 

9. Prospect  
Usaha 
menguntungkan/tidak 
 

 
Pertumbuhan usaha 
mengalami peningkatan 

 
Termasuk usaha yang tidak 
ada kepastian (uncertainly) 

 
Penyuluhan dan seleksi 
terhadap calon penerima 
kredit 

10. Payment  
Pengembalian setiap 10 
hari sekali 
 

 
Langsung dipotong dari 
pendapatan 

 
Sapi tidak berproduksi 
peternak tidak bisa 
mengembalikan kredit 

 
Penjualan pedet  

11. Profitability  
Kemampuan peternak 
dalam mencari 
keuntungan 

 
Mampu mencari laba 
dari usaha lain 

 
Keuntungan usaha sapi perah 
ditentukan dari faktor internal 
dan eksternal peternak 

 
Peningkatan peran peternak 
sebagai salah satu penentu 
kebijakan perekonomian 

12. Protection  
Perlindungan atau jaminan 
usaha  
 

 
Mudah diuangkan dan 
praktis 

 
Status dan kelengkapan 
dokumen jaminan tidak begitu 
diperhatikan oleh KUD 

 
Status dan kelengkapan 
dokumen jaminan tidak 
begitu diperhatikan oleh 
KUD 

Sumber : data primer, diolah 



 Pada tabel 2 memperlihatkan bahwa evaluasi kredit secara kualitatif dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

1. Penyaluran kredit diikuti dengan fasilitas pendampingan terhadap kegiatan usaha 

peternak agar penggunaan kredit sesuai dengan tujuan yaitu untuk meningkatkan usaha 

peternakan sapi perah. 

2. Penyaluran kredit diikuti dengan penyediaan fasilitas yang memadai untuk lebih 

mempermudah peternak dalam mengelola  usaha sapi perah. 

3. Penyaluran kredit dengan bunga relatif rendah. 

4. Penyaluran kredit dengan memperhatikan status keabsahan atas jaminan yang 

diberikan oleh peternak, ini dilakukan agar peternak tidak melakukan kecurangan dalam 

penyerahan dokumen sebagai jaminan kredit. 

5. Penyaluran kredit diikuti dengan penyuluhamn dan seleksi terhadap calon penerima 

kredit. Ini disebabkan karena usaha di bidang peternakan termasuk usaha yang bersifat 

tidak pasti . 

 Indikator keberhasilan kredit yaitu : 

1. Meningkatnya produksi susu 

2. Meningkatnya populasi ternak sapi perah 

3. Meningkatnya pendapatan peternak 

4. Meningkatnya kesejahteraan peternak 

5. Meningkatnya skala usaha peternak 

 

 

 



4.4.2 Analisa Deskriptif Evaluasi Kredit 

 Perkreditan yang ada dalam permohonan kredit adalah harus terpenuhinya 

beberapa prinsip perkreditan yang terdiri dari  5 C yaitu Character, Capacity, Capital, 

Collateral dan Condition of economy dan analisa perkreditan 7 P yaitu personality, party, 

purpose, prospect, payment, profitability dan protection.  

 

4.4.2.1 Penilaian Kredit  

4.4.2.1.1 Character 

 Merupakan data tentang sifat-sifat pribadi, watak dan kejujurannya dari peternak 

dalam memenuhi kewajiban-kewajiban finansialnya. Character dapat dilihat dari lama 

beternak, lama menjadi anggota koperasi, menjadi pengurus desa, dan pernah bermasalah 

dengan pihak berwajib. Ringkasan data tentang beberapa rincian character penerima 

kredit dapat dilihat pada gambar 10 sebagai berikut : 

Gambar 10. Lama Beternak dan Lama Menjadi Anggota Koperasi 

Gambar 10.1 Lama Beternak 

 
(Sumber: data primer diolah, 2010) 
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Gambar 10.2 Lama Menjadi Anggota Koperasi 

 
(Sumber: data primer diolah, 2010) 
 Gambar 10 menunjukkan bahwa sebanyak 40 % (10 orang) peternak telah 

memulai beternak dan menjadi anggota koperasi antara 9-16 tahun. Ini membuktikan 

bahwa peternak pada saat memulai beternak langsung sudah menjadi anggota koperasi. 

Semakin lama peternak menjadi anggota koperasi maka semakin paham tentang 

bagaimana seharusnya sikap mereka terhadap hak dan kewajiban mereka terhadap 

koperasi. Subyakto dan Cahyono (1983) menyebutkan bahwa anggota koperasi belajar 

memahami manfaat koperasi sedikit demi sedikit. Seiring dengan lamanya waktu dan 

secara langsung mulai merasakan manfaat koperasi maka anggota akan semakin dapat 

memanfaatkan koperasi. 

 Peternak penerima kredit sebagian besar tidak pernah bermasalah dengan KUD 

dalam hal apapun dan tidak pernah berurusan atau bermasalah dengan hukum. Ini 

menunjukkan bahwa semua peternak penerima kredit bisa atau dapat di percaya penuh 

oleh KUD dan Bank selaku pemberi kredit. 

4.4.2.1.2 Capacity  

 Kemampuan  peternak baik kemampuan dalam manajemen maupun keahlian 

dalam bidang usahanya. Capacity (kemampuan peternak) dapat dilihat dari hasil produksi 
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c. 17-25

d. 26-32

e. 33-41



susu perhari, pembelian konsentart dan keuntungan perperiode. Pada gambar 10 

menunjukkan beberapa ringkasan yang menggambarkan tentang capacity. Dalam hal 

kapasitas membayar angsuran kredit sebagian peternak mampu dalam membayar 

angsuran kredit sebesar Rp. 187.500.  

Gambar 11 menunjukkan bahwa produksi susu sebesar antara 20 - ≥ 25 liter per 

hari. Ini menunjukkan bahwa produksi susu di wilayah KUD sudah bagus ddan peternak 

sudah mengetahui cara penanganan ternak sapi perah dengan baik dan benar walaupun 

mungkin ada beberapa peternak yang belum begitu mengetahui cara penanganan ternak 

sapi perah yang baik. Hasil produksi susu peternak cukup meningkat per periode nya. 

Dapat dilihat juga beberapa ringkasan lain tentang capacity pada gambar 11. 

Gambar 11. Produksi Susu, Pembelian Pakan dan Keuntungan Perperiode 

Gambar 11.1 Produksi susu  

 
Sumber: data primer,diolah 

Gambar 11.2 Pembelian Pakan 

 

(Sumber: data primer diolah, 2010) 
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Gambar 11.3 Keuntungan Peternak Perperiode 
 

 

(Sumber: data primer diolah, 2010) 
 Pembelian pakan juga mempengaruhi penghasilan peternak. Tetapi disini 

peternak diuntungkan dengan dapat mengangsur yang di bayar pada saat bayaran susu 

tiap 10 hari sekali. Pakan juga sangat berpengaruh terhadap hasil produksi susu, 

pemberian pakan yang pas dan bagus akan dapat menambah hasil produksi susu. 

Peralatan yang ada dikandang dan kebersihan kandang juga berpengaruh pada hasil 

produksi susu.  

 Keuntungan yang didapat oleh peternak digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari dan biaya anak sekolah. Pada gambar 11 menunjukkan bahwa keuntungan 

peternak perperiode sebesar ≤ Rp. 100.000. Ini dikarenakan tidak seimbangnya antara 

harga pakan dan harga susu di pasaran. Saat ini harga pakan lebih besar dari pada harga 

susu, karena itu peternak banyak yang merasa rugi dan beberapa yang belum mencapai 

keuntungan maksimal. 

 

4.4.2.1.3 Capital 

Posisi financial peternak secara keseluruhan yang ditujukan oleh rasio 

finansialnya dan penekanan pada “tangible net worth” nya. Indikator capital yang 

36%
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digunakan dapat dilihat dari asal modal peternak yang digunakan untuk menambah 

pengembangan usaha sapi perah. Peternak memakai modal sendiri dalam pengembangan 

usaha selain dari kredit. Dalam hal ini modal dari kredit dengan modal yang dikeluarkan 

oleh peternak sendiri cukup imbang jumlahnya. Kredit KKP-E ini juga membantu 

peternak dalam usahanya, karena dapat menambah ternak dan menambah penghasilan 

peternak. Ada beberapa peternak yang merasa rugi dan ada yang sudah balik modal pada 

kredit ini.  Gambaran tentang modal peternak dapat dilihat pada gambar 12 sebagai 

berikut : 

Gambar 12. Modal peternak  

 
(Sumber: data primer diolah, 2010) 
 

 Pada gambar 12 menunjukkan bahwa peternak mendapatkan tambahan modal 

sendiri dalam pengembangan usaha sapi perah nya dari jenis pekerjaan yaitu sebanyak 

40% dari usaha petani tetapi kebanyakan dari peternak tersebut tidak menggunakan 

tambahan modal dari pekerjaan lainnya sebanyak 44% (11 orang). 

4.4.2.1.4 Collateral 

 Collateral atau jaminan sangat penting dalam pengambilan suatu kredit. Jaminan 

dari penerima kredit di KUD dengan 13 kelompok tiap 1 kelompok menyerahkan 

jaminan yang rata-rata memberikan surat-surat tanah (letter C). Tetapi pihak KUD 
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menyerahkan jaminan ke pihak Bank Mandiri selaku pemberi kredit hanya dengan 

beberapa jaminan yang diberikan oleh peternak. Peternak setuju dengan adanya jaminan 

tersebut, ini dapat digunakan untuk keamanan dan syarat dalam mengambil kredit. Pihak 

KUD atau pihak Bank akan mensita jaminan sebagai konsekuesi karena peternak tidak 

dapat membayar atau menunggak angsuran. 

 Petugas KUD juga melakukan pengecekan atas jaminan yang diberikan oleh 

peternak. Ini dilakukan untuk melihat apakah jaminan itu benar-benar ada dan sah atau 

tidak, agar tidak adanya kecurangan yang dilakukan oleh peternak selaku pihak penerima 

kredit. Pengecekan ini juga sangat disetujui oleh peternak, agar tidak adanya kesalah 

fahaman antara peternak dengan pihak KUD atau pihak Bank.  Nilai jaminan dan nilai 

kredit tidak sepadan karena nilai jaminan melebihi nilai kredit. Gambaran mengenai 

jaminan peternak dapat dilihat pada gambar 13 sebagai berikut :   

Gambar 13. Jaminan Peternak  

 
(Sumber: data primer diolah, 2010) 
 

4.4.2.1.5 Condition Of Economy 

Kondisi ekonomi secara umum serta kondisi pada sektor usaha si peminta kredit 

(Peternak). Usaha peternak saat ini baik atau stabil ini terlihat pada gambar 14 

menunjukkan bahwa pendapatan peternak per periode sebesar Rp.1.000.000-1.500.000 
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(68 %). Kondisi ini belum begitu menguntungkan untuk peternak karena pendapatan pada 

usaha sapi perah tidak mencukupi dalam pengembangan usaha sapi perah ataupun dalam 

pemenuhan kebutuhan sehari-hari. 

Gambar 14.  Pendapatan Per Periode dan Pendapatan Diluar Usaha Sapi Perah   

Gambar 14.1 Pendapatan Per Periode 

 
(Sumber: data primer diolah, 2010) 
Gambar 14.2 Pendapatan Diluar Usaha Sapi Perah 
 

 
Sumber : data primer, diolah 
 
 Gambar 14 juga menunjukkan pendapatan peternak diluar usaha ternak sapi perah 

yaitu sebesar ≤ Rp. 100.000. Ini disebabkan peternak tidak hanya bekerja sebagai 

peternak tetapi juga bekerja diluar usaha sapi perah dapat dilihat pada gambar 14 yang 

menunjukkan bahwa usaha sapi perah hanya digunakan sebagai pekerjaan sampingan. 
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4.4.2.2  Analisa Perkreditan 

4.4.2.2.1 Personality 

 Penyuluhan yang dilakukan oleh KUD Karangploso tidak selalu diikuti oleh 

semua anggota koperasi. Penyuluhan dilakukan hanya di hadiri oleh ketua kelompok baru 

setelah itu ketua kelompok menjelaskan kepada anggota kelompok hal-hal yang terdapat 

pada penyuluhan tersebut. Ini dikarenakan lebih efisien dibanding dengan memberikan 

penyuluhan kepada semua anggota koperasi tetapi tidak dapat dimengerti sama sekali 

oleh anggota kelompok.  

 

4.4.2.2.2 Party 

Party yaitu mengklarifikasikan nasabah ke dalam klarifikasi tertentu atau 

golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas atau karakternya. Sehingga 

nasabah dapat digolongkan kedalam golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas 

yang berbeda. Dalam kredit KKP-E ini tidak terdapat perlakuan khusus yang ditunjukkan 

oleh pengurus koperasi kepada anggota penerima kredit. Ini di lakukan agar tidak ada 

kesalah fahaman antar anggota penerima kredit. 

 Banyaknya kredit sapi perah yang diberikan oleh KUD ”Karangploso” sedikit 

banyak membantu peternak dalam memperbesar usaha ternak sapi perah. Kredit sapi 

perah diberikan oleh KUD kepada peternak diharapkan dapat digunakan sebagai modal 

usaha dalam pengembangan usaha sapi perah. Gambaran mengenai berapa kali kredit 

sapi perah tersebut dapat diperoleh peternak dapat dilihat pada gambar 15 berikut ini :   

 

 



Gambar 15. Jumlah Kredit yang Diperoleh Peternak  

 
(sumber: data primer diolah, 2010) 
 
 Gambar 15 menunjukkan bahwa sebanyak 52% (13 orang) peternak memperoleh 

kredit sapi perah sebanyak 1 kali yaitu hanya kredit KKP-E. Sedangkan sebanyak 48% 

(12 orang) peternak memperoleh kredit sebanyak 2 kali yaitu kredit KKP-E dan kredit 

BOGASARI tahun 2003. Ini menunjukkan bahwa kurang antusias nya peternak terhadap 

adanya kredit yang  diberikan oleh KUD. Rendahnya antusias peternak dalam kredit sapi 

perah tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu kredit sapi perah diberikan tidak pada 

waktunya dan sebagian peternak tidak mampu membayar angsuran karena keberatan atas 

besarnya bunga serta banyak peternak yang tidak memenuhi syarat sebagai calon 

penerima kredit sapi perah tersebut.  

 

4.4.2.2.3 Purpose 

Purpose yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, 

termasuk kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan dapat bermacam-macam. 

Tujuan peternak mengambil kredit yaitu untuk mengembangkan usaha sapi perah, modal 

usaha sapi perah, menambah populasi ternak sapi perah, biaya anak sekolah dan 
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memenuhi kebutuhan rumah tangga. Gambaran mengenai tujuan peternak mengambil 

kredit dapat dilihat pada gambar 16  berikut ini :  

Gambar  16. Tujuan Peternak 

 
(sumber : data primer diolah, 2010) 
 
 Gambar 16 menunjukkan bahwa sebanyak 40% (10 orang) peternak 

menggunakan kredit untuk mengembangkan usaha sapi perah. Sedangkan sebanyak 8% 

(2 orang) peternak menggunakan kredit ini untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ini 

menunjukkan bahwa kredit tidak hanya digunakan oleh peternak untuk pengembangan 

usaha sapi perah tetapi juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan 

biaya anak sekolah. 

 

4.4.2.2.4 Prospect 

Prospect adalah untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang 

menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. 

Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tidak mempunyai 

prospek, bukan hanya bank yang rugi tetapi juga nasabah. Usaha sapi perah merupakan 

prospek yang bagus pada masa depan dengan didukungnya lancarnya pemasaran hasil 

produksi dipasaran dan prospek susu yang bagus dipasaran.  
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4.4.2.2.5 Payment 

Payment merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang 

telah diambil atau dari mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak 

penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya rugi 

akan dapat ditutup oleh sektor lainnya. Pembayaran angsuran kredit KKP-E tersebut 

terbilang lancar, terbukti dengan tidak adanya penunggakan yang terjadi.  

 

4.4.2.2.6 Profitability 

Profitability yaitu untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam 

mencari keuntungan. Profitability diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama 

atau akan semakin meningkat, apalagi dengan adanya tambahan kredit yang akan 

diperolehnya. Ada beberapa peternak yang sudah mendapatkan keuntungan yang sudah 

balik modal, tetapi ada juga yang mengalami kerugian. Ini disebabkan karena dalam 

pengelolaan sapi perah juga terdapat perbedaan perlakuan.  

 

4.4.2.2.7 Protection 

Protection adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan 

perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan sosial 

(Kashmir, 2002). Dalam hal jaminan peternak menerima konsekuensi jika peternak tidak 

dapat membayar angsuran atau menunggak yaitu dengan menyerahkan jaminan. 

 

 



4.4.3 Evaluasi Kredit Dalam Pengajuan Dan Pengembalian Kredit Sapi Perah 

4.4.3.1 Hasil Analisa Regresi Linear Berganda 

 Untuk mempelajari bagaimana variasi dari beberapa variabel independen 

mempengaruhi variabel dependen dalam suatu fenomena yang kompleks. Analisa regresi 

ingin mempelajari bagaimana eratnya hubungan antara satu atau beberapa variabel 

independen dengan sebuah variabel dependen. Dalam analisa regresi, 4 usaha pokok akan 

dilaksanakan, yaitu : a). Mengadakan estimasi terhadap parameter berdasarkan data 

empiris, b). Menguji berapa besar variasi variabel dependen dapat diterangkan oleh 

variasi variabel independen, c). Menguji apakah estimasi parameter tersebut siginifikan 

atau tidak, dan d). Melihat apakah tanda dan magnitud dari estimasi parameter cocok 

dengan teori (Nazir, 2003). 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan linier antara dua atau lebih 

variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam analisis ini dapat diketahui 

apakah variabel dependen dan independen berhubungan positif atau negatif dan untuk 

memprediksi nilai variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami 

kenaikan atau penurunan (Priyatno, 2008). Hasil analisis regresi linier berganda dapat 

diketahui besarnya nilai korelasi berganda (R), nilai determinasi (R2), nilai uji F, nilai uji 

t dan besarnya koefisien regresi masing-masing faktor. 

Penelitian ini menggunakan 5 item sebagai variabel independen, karena terdapat 

dua item yang dinyatakan tidak valid maka item tersebut dikeluarkan sehingga masih 

terdapat 3 item. Hasil regresi pengembalian kredit peternak terhadap KUD Karangploso 

dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut : 

 



Tabel 3.  Hasil Analisa Regresi Pengembalian Hutang Peternak 
Keterangan  Estimasi 

Constanta .432 

Capital  -.021**  

Collateral -.022* 

Condition  .013* 

R² .321 

F 3,311 

(sumber : data primer diolah,2010) 

*  P ≤ 0,1  ; ** P ≤ 0,05  

 Hasil analisa regresi dependen (y) pengembalian hutang diregresikan dengan 

independent yang terdiri dari 12 variabel independent, hanya 3 variabel independent yang 

signifikan yaitu Capital, Collateral dan Condition dengan R2 sebesar 32,1%. Sedangkan 

besarnya nilai determinasi (R2) adalah 0,321 atau sebesar 32,1%. Nilai ini menunjukkan 

bahwa variabel-variabel independen memberikan pengaruh sebesar 32,1% terhadap 

pengembalian hutang, sedangkan 67,9% dipengaruhi variabel lain yang tidak masuk 

dalam penelitian ini. 

 Besarnya korelasi ganda (R) adalah 0,567. Menurut Sugiyono (2007) pedoman 

untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi adalah sebagai berikut. 

0,00 – 0,199 = sangat rendah 

0,20 – 0,399 = rendah 

0,40 – 0,599 = cukup 

0,60 – 0,799 = kuat 

0,80 – 1,00 = sangat kuat 



Nilai Std. Error of the Estimate menunjukkan bahwa jika nilai lebih kecil dari 

standar deviasi Y, maka model regresi semakin baik dalam memprediksi nilai Y. Nilai 

Std. Error of the Estimate adalah 0,46 lebih kecil dari standar deviasi Y sebesar 2,242, 

maka model regresi semakin baik dalam  memprediksi nilai Y. Hasil regresi 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 5. 

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen secara 

bersama-sama terhadap variabel dependen. Nilai F (.040) secara bersama-sama 3 variabel 

itu berpengaruh  sig terhadap pengembalian kredit. Karena 0,040 lebih kecil dari 0,05. 

Untuk selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 5. 

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen 

terhadap variabel dependen. Hasil uji t menggunakan program SPSS ditunjukkan dalam 

tabel 3. 

Berdasarkan tabel 3 signifikansi t capital sebesar 0.021 nilai ini lebih kecil dari 

0,05 karena itu variabel capital berpengaruh signifikan terhadap pengembalian. 

Signifikan t collateral sebesar 0,060 nilai ini lebih kecil dari 0,1 karena itu variabel 

collateral cukup signifikan. Signifikan t condition sebesar 0,85 nilai ini lebih kecil dari 

0,1 karena itu variabel condition berpengaruh cukup signifikan terhadap pengembalian 

kredit. 

Tabel 3 juga menunjukkan besarnya koefisien regresi tiap variabel. Sehingga 

model persamaan regresi yang terbentuk adalah sebagai berikut. 

Y = 0,432 - 0,021 (Capital) - 0,22 (Collateral) + 0,013 (Condition) 

Faktor yang memepengaruhi secara signifikan adalah capacity, collateral dan condition.  

 



4.4.3.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi secara signifikan 

4.4.3.2.1 Capital  

Capital adalah jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. 

Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon 

nasabah dalam menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin dalam 

memberikan kredit. Modal sendiri juga diperlukan bank sebagai alat kesungguhan dan 

tangung jawab nasabah dalam menjalankan usahanya karena ikut menanngung resiko 

terhadap gagalnya usaha.dalam praktik, kemampuan capital ini dimanifestasikan dalam 

bentuk kewajiban untuk menyediakan self-financing, yang sebaiknya jumlahnya lebih 

besar daripada kredit yang dimintakan kepada bank. 

Capital (modal) berpengaruh negatif dan signifikan (P<0,05) sebesar -0,021 

terhadap persentase pengembalian hutang. Hal ini berarti bahwa peningkatan jumlah 

capital (modal) akan menurunkan sebesar 2,1 % jumlah persentase pengembalian hutang. 

Pada uraian diatas dapat dijelaskan bahwa jika jumlah modal peternak meningkat 

maka dalam hal pengembalian hutang atau dalam membayar angsuran kredit peternak 

semakin mudah atau cepat. Artinya bahwa peternak akan semakin sering atau dapat 

membayar angsuran kredit langsung 2 bulan bukan Cuma perbulan saja. Dengan 

demikian persentase pengembalian hutang juga akan semakin sedikit jumlahnya dan 

peternak tidak harus melunasi tepat waktu yaitu selama 5 tahun tersebut.  

Capital (modal) juga berpengaruh penting dalam hal kemampuan peternak dalam 

membayar angsuran. Jika terdapat modal sendiri selain dari usaha sapi perah, maka 

peternak dapat dengan rajin membayar angsuran tanpa adanya penunggakan angsuran 

yang sering terjadi. Sebagai contoh : seorang peternak memiliki modal sendiri dari usaha 



pertanian sebesar sekitar 1-3 juta. Peternak tersebut tidak kesulitan dalam membayar 

angsuran yang dibayar perbulan dengan bunga yang rendah. Tetapi sebaliknya peternak 

yang tidak mempunyai modal sendiri, maka peternak akan kesulitan membayar angsuran 

selain dengan memenuhi kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan rumah tangga. 

 

4.4.3.2.2 Collateral 

 Collateral adalah barang-barang yang diserahkan nasabah sebagai agunan 

terhadap kredit yang diterimanya. Collateral tersebut harus dinilai oleh bank untuk 

mengetahui sejauh mana resiko kewajiban finansial nasabah kepada bank. Pada 

hakikatnya bentuk collateral tidak hanya berbentuk kebendaan tetapi juga collateral yang 

tidak berwujud seperti jaminan pribadi (borgtocht), letter of guarantee, letter of comfort, 

rekomendasi dan avalis. 

Collateral (jaminan) berpengaruh negatif dan signifikan (P<0,1) sebesar -0,22 

terhadap persentase pengembalian hutang. Hal ini berarti bahwa peningkatan jumlah 

jaminan akan menurunkan jumlah persentase pengembalian hutang sebesar 22%. 

 Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa jika jumlah jaminan yang diberikan 

oleh peternak bernilai tinggi atau melebihi jumlah kredit yang diberikan, maka peternak 

akan berusaha dalam membayar angsuran agar tidak terjadi penunggakan karena pihak 

KUD memberikan konsekuensi dengan penyitaan jaminan jika terjadi penunggakan. 

Jaminan diperlukan agar tidak terjadi penyelewengan dan hal-hal yang tidak diinginkan, 

seperti kredit macet. Bentuk jaminan ada beberapa macam yaitu dapat berupa akta tanah, 

surat-surat penting yang memiliki kelengkapan dokumen yang sah. 

 



4.4.3.2.3 Condition Of economy  

Condition of economy yaitu situasi dan kondisi politik , sosial, ekonomi , budaya 

yeng mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat yang kemungkinannya 

memengaruhi kelancaran perusahaan calon debitur. Untuk mendapat gambaran mengenai 

hal tersebut, perlu diadakan penelitian mengenai hal-hal antara lain: 

a. Keadaan konjungtur 

b. Peraturan-peraturan pemerintah 

c. Situasi, politik dan perekonomian dunia 

d. Keadaan lain yang memengaruhi pemasaran 

Condition of economy berpengaruh positif dan signifikan (P<0,1) terhadap 

persentase pengembalian hutang. Hal ini berarti bahwa penurunan jumlah condition of 

economy (kondisi ekonomi)  akan meningkatkan jumlah persentase pengembalian hutang 

kredit sebesar 1,3%. 

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa kondisi ekonomi peternak yang paling 

berpengaruh terhadap persentase pengembalian hutang yang artinya jika kondisi ekonomi 

peternak atau dapat dikatakan pendapatan peternak menurun, maka persentase 

pengembalian hutang akan semakin naik. Terbukti dengan pada saat kondisi ekonomi 

peternak menurun, peternak akan kesulitan dalam membayar angsuran kredit dengan 

begitu persentase pengembalian hutang akan semakin meningkat atau semakin lama masa 

nya sekitar tepat 5 tahun. Kondisi ekonomi peternak menurun diperparah dengan harga-

harga dipasaran naik turun tidak menentu, seperti harga pakan dan harga susu dipasaran 

serta turunnya jumlah hasil produksi susu dengan adanya ternak yang bunting. 

 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah: 

1. Penilaian 5C terhadap mekanisme pengajuan dan pengembalian kredit KKP-E ini 

sebagai berikut :  

a. Character 

Lama beternak, lama menjadi anggota koperasi, menjadi pengurus desa, pernah 

bermasalah dengan koperasi dan pernah bermasalah dengan pihak berwajib. 

b. Capacity 

Hasil produksi susu perhari, pembelian konsentrat, kemampuan membayar 

angsuran, tenaga kerja dan keuntungan perperiode. 

c. Capital  

Asal modal sendiri yang digunakan, jumlah modal sendiri. 

d. Collateral 

Jaminan peternak, nilai jaminan dan pengecekan jaminan 

e. Condition of economy 

Kondisi usaha sapi perah saat ini, pendapatan perperiode, pendapatan diluar usaha 

sapi perah dan kelancaran pemasaran hasil produksi dipasaran. 

2. Karakteristik 5C yaitu Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition of 

economy, hanya tiga variabel mempengaruhi secara signifikan yang digunakan Bank 



sebagai syarat-syarat pengajuan kredit KKP-E yaitu Capital, Collateral  dan 

Condition  

5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan diatas, maka disarankan adalah diharapkan KUD 

Karangploso dapat terus mengembangkan kredit KKP-E untuk membantu peternak dalam 

pengembangan usaha sapi perah. 
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lampiran 1. Lokasi Wilayah KUD “Karangploso”
 
 

 
 
 
 
 

ampiran 1. Lokasi Wilayah KUD “Karangploso”  

 



Lampiran 2. Struktur Organisasi KUD “Karangploso” 
 

STRUKTUR ORGANISASI KUD Karangploso 
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- Kusyanto  

Sekretaris : 
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Bendahara : 
- H. Abd Rochman 

Manager : 
- Ir. Agung Rino Sabntigi 
Wakil Manager : 
- Ir. Edy Priyo Susetyo 

Pelayanan Kepada Kelompok dan Anggota 

Unit Makanan 
Ternak : 
- Ir. Eko 
Sugianto 

Unit Jasa : 
- Pudji Rahayu 

Unit Simpan 
Pinjam : 
- Hj. Nasifah 

Unit Sapi Perah : 
-Ir. Edy Susetyo 

Unit Pertanian : 
- Wasiah Rubianik 

Unit RMU : 
- Hariadi 

Unit Waserda : 
- Roikhak 

Bagian Administrasi : 
- Hari Sanoso 
Bagian Keuangan : 
- Pudji Rahayu  

Pengawas  

Koordonator : 
- Ridwan Zein 
Anggota : 
- Subari 
Anggota : 
- Suyono 



Lampiran 3. Hasil Kuisioner Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penilaian Kredit  

No.  
Resp  

Pertanyaan  Total  
Character  Capacity  Capital  Collateral  Condition  
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 2 2 1 5 5 2 4 1 1 2 1 1 2 3 4 2 3 5 3 4 3 4 1 4 4 69 
2 1 1 1 5 5 4 4 1 1 1 1 1 2 3 4 2 3 5 3 4 3 2 1 3 4 65 
3 3 3 1 5 5 3 5 1 1 1 1 3 5 4 4 1 3 5 3 4 3 2 1 4 4 69 
4 4 4 1 1 5 3 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 3 1 1 4 4 3 2 4 4 77 
5 2 2 1 5 5 3 2 1 1 1 1 1 2 3 4 2 3 5 3 4 3 3 1 3 4 66 
6 2 2 1 5 5 4 5 3 1 2 2 2 3 4 4 5 3 1 3 4 4 3 2 3 4 76 
7 3 3 1 5 5 3 3 5 1 1 1 1 3 4 4 1 3 1 4 4 4 3 1 4 4 72 
8 2 2 1 5 5 4 5 2 1 1 2 2 3 4 3 2 4 5 3 3 4 2 1 3 4 74 
9 2 2 1 5 5 3 5 3 1 4 3 3 4 5 4 2 4 5 2 4 4 5 1 4 4 87 
10 2 2 1 5 5 1 5 2 1 1 1 1 1 3 4 3 4 5 1 4 4 2 3 4 4 65 
11 5 5 1 5 5 1 5 3 1 4 2 2 3 4 5 1 4 1 2 5 4 5 1 4 3 83 
12 1 1 1 5 5 4 3 1 1 1 1 1 1 3 4 2 4 5 4 4 4 3 1 3 4 64 
13 2 2 1 5 5 3 5 1 1 2 1 1 1 4 5 2 4 5 2 5 4 4 1 4 4 73 
14 5 5 1 1 5 2 3 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 5 1 2 4 2 1 4 3 61 
15 1 1 1 5 5 4 5 2 1 2 3 3 3 4 4 2 4 5 2 4 4 4 1 4 4 81 
16 2 2 1 5 5 2 4 3 1 2 1 2 3 4 3 4 3 5 3 3 4 3 4 3 4 74 
17 3 3 1 5 5 2 3 3 1 1 1 3 3 3 5 2 3 1 3 5 4 3 1 4 4 71 
18 1 1 1 5 5 3 5 1 1 1 3 1 2 3 2 3 3 1 3 2 4 2 1 4 4 64 
19 2 2 1 5 5 2 5 5 1 4 2 2 2 4 2 1 2 5 3 2 3 2 2 4 4 76 
20 5 5 1 5 5 4 2 2 1 1 1 3 1 4 4 2 4 5 4 4 3 4 2 4 4 79 
21 3 3 1 5 5 3 2 2 1 2 1 3 1 3 4 2 4 5 2 4 3 4 4 4 3 74 
22 2 2 1 5 5 1 3 1 1 1 2 1 3 3 4 2 4 5 3 4 2 3 1 4 4 67 
23 2 2 1 5 5 1 4 1 1 2 3 1 2 3 4 2 2 5 1 4 2 3 1 3 4 64 
24 2 2 1 1 5 1 3 1 1 2 3 1 3 3 4 2 2 5 3 4 2 3 4 3 4 64 
25 3 3 1 5 5 2 3 2 1 2 2 1 3 3 4 2 2 5 3 4 2 3 1 4 3 70 



Lampiran 4. Hasil Kuisioner Faktor-Faktor Dalam Ana lisa Keredit 

No. 
resp 

Pertanyaan  Tota
l  Personality  Party  Prospect  Purpose  Payment  Profitability  Protection  

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  
1 1 1 5 1 3 3 2 4 1 2 4 3 4 3 3 3 5 4 5 4 4 4 1 3 3 3 3 1 2 3 5 2 3 2 4 104 
2 1 1 1 5 5 4 4 1 1 1 1 1 2 3 4 2 3 5 3 4 3 2 1 3 4 3 5 1 1 1 1 1 1 2 3 84 
3 3 3 1 5 5 3 5 1 1 1 1 3 5 4 4 1 3 5 3 4 3 2 1 4 4 3 5 1 3 3 3 1 3 5 4 106 
4 4 4 1 1 5 3 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 3 1 1 4 4 3 2 4 4 3 1 2 2 4 4 1 2 3 3 99 
5 2 2 1 5 5 3 2 1 1 1 1 1 2 3 4 2 3 5 3 4 3 3 1 3 4 3 5 1 1 2 2 1 1 2 3 86 
6 2 2 1 5 5 4 5 3 1 2 2 2 3 4 4 5 3 1 3 4 4 3 2 3 4 3 1 2 2 2 2 1 2 3 4 99 
7 3 3 1 5 5 3 3 5 1 1 1 1 3 4 4 1 3 1 4 4 4 3 1 4 4 3 1 1 1 3 3 1 1 3 4 93 
8 2 2 1 5 5 4 5 2 1 1 2 2 3 4 3 2 4 5 3 3 4 2 1 3 4 4 5 2 2 2 2 1 2 3 4 100 
9 2 2 1 5 5 3 5 3 1 4 3 3 4 5 4 2 4 5 2 4 4 5 1 4 4 4 5 3 3 2 2 1 3 4 5 117 
10 2 2 1 5 5 1 5 2 1 1 1 1 1 3 4 3 4 5 1 4 4 2 3 4 4 4 5 1 1 2 2 1 1 1 3 90 
11 5 5 1 5 5 1 5 3 1 4 2 2 3 4 5 1 4 1 2 5 4 5 1 4 3 4 1 2 2 5 5 1 2 3 4 110 
12 1 1 1 5 5 4 3 1 1 1 1 1 1 3 4 2 4 5 4 4 4 3 1 3 4 4 5 1 1 1 1 1 1 1 3 86 
13 2 2 1 5 5 3 5 1 1 2 1 1 1 4 5 2 4 5 2 5 4 4 1 4 4 4 5 1 1 2 2 1 1 1 4 96 
14 5 5 1 1 5 2 3 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 5 1 2 4 2 1 4 3 2 5 1 1 5 5 1 1 1 3 84 
15 1 1 1 5 5 4 5 2 1 2 3 3 3 4 4 2 4 5 2 4 4 4 1 4 4 4 5 3 3 1 1 1 3 3 4 106 
16 2 2 1 5 5 2 4 3 1 2 1 2 3 4 3 4 3 5 3 3 4 3 4 3 4 3 5 1 2 2 2 1 2 3 4 101 
17 3 3 1 5 5 2 3 3 1 1 1 3 3 3 5 2 3 1 3 5 4 3 1 4 4 3 1 1 3 3 3 1 3 3 3 96 
18 1 1 1 5 5 3 5 1 1 1 3 1 2 3 2 3 3 1 3 2 4 2 1 4 4 3 1 3 1 1 1 1 1 2 3 76 
19 2 2 1 5 5 2 5 5 1 4 2 2 2 4 2 1 2 5 3 2 3 2 2 4 4 2 5 2 2 2 2 1 2 2 4 96 
20 5 5 1 5 5 4 2 2 1 1 1 3 1 4 4 2 4 5 4 4 3 4 2 4 4 4 5 1 3 5 5 1 3 1 4 112 
21 3 3 1 5 5 3 2 2 1 2 1 3 1 3 4 2 4 5 2 4 3 4 4 4 3 4 5 1 3 3 3 1 3 1 3 101 
22 2 2 1 5 5 1 3 1 1 1 2 1 3 3 4 2 4 5 3 4 2 3 1 4 4 4 5 2 1 2 2 1 1 3 3 91 
23 2 2 1 5 5 1 4 1 1 2 3 1 2 3 4 2 2 5 1 4 2 3 1 3 4 2 5 3 1 2 2 1 1 2 3 86 
24 2 2 1 1 5 1 3 1 1 2 3 1 3 3 4 2 2 5 3 4 2 3 4 3 4 2 5 3 1 2 2 1 1 3 3 88 
25 3 3 1 5 5 2 3 2 1 2 2 1 3 3 4 2 2 5 3 4 2 3 1 4 3 2 5 2 1 3 3 1 1 3 3 93 



Lampiran 5. Hasil Analisa Regresi 
  

Model Summary 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,647(a) ,418 -,164 ,02966 
2 ,647(b) ,418 -,075 ,02850 
3 ,646(c) ,418 ,002 ,02747 
4 ,645(d) ,417 ,067 ,02657 
5 ,643(e) ,413 ,120 ,02580 
6 ,633(f) ,400 ,154 ,02530 
7 ,626(g) ,392 ,189 ,02476 
8 ,620(h) ,385 ,223 ,02424 
9 ,587(i) ,345 ,214 ,02438 
10 ,567(j) ,321 ,224 ,02422 

a  Predictors: (Constant), protection, collateral, condition, profitability, prospect, personality, capital, purpose, 
payment, party, character, capacity 
b  Predictors: (Constant), protection, collateral, condition, profitability, prospect, capital, purpose, payment, 
party, character, capacity 
c  Predictors: (Constant), protection, collateral, condition, profitability, prospect, capital, purpose, payment, 
party, capacity 
d  Predictors: (Constant), protection, collateral, condition, profitability, prospect, capital, payment, party, 
capacity 
e  Predictors: (Constant), protection, collateral, condition, prospect, capital, payment, party, capacity 
f  Predictors: (Constant), collateral, condition, prospect, capital, payment, party, capacity 
g  Predictors: (Constant), collateral, condition, prospect, capital, payment, capacity 
h  Predictors: (Constant), collateral, condition, capital, payment, capacity 
i  Predictors: (Constant), collateral, condition, capital, payment 
j  Predictors: (Constant), collateral, condition, capital 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ANOVA(k) 
 

Model   Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression ,008 12 ,001 ,719 ,712(a) 
  Residual ,011 12 ,001     
  Total ,018 24       
2 Regression ,008 11 ,001 ,849 ,603(b) 
  Residual ,011 13 ,001     
  Total ,018 24       
3 Regression ,008 10 ,001 1,004 ,484(c) 
  Residual ,011 14 ,001     
  Total ,018 24       
4 Regression ,008 9 ,001 1,190 ,368(d) 
  Residual ,011 15 ,001     
  Total ,018 24       
5 Regression ,007 8 ,001 1,407 ,266(e) 
  Residual ,011 16 ,001     
  Total ,018 24       
6 Regression ,007 7 ,001 1,622 ,196(f) 
  Residual ,011 17 ,001     
  Total ,018 24       
7 Regression ,007 6 ,001 1,931 ,131(g) 
  Residual ,011 18 ,001     
  Total ,018 24       
8 Regression ,007 5 ,001 2,378 ,078(h) 
  Residual ,011 19 ,001     
  Total ,018 24       
9 Regression ,006 4 ,002 2,632 ,065(i) 
  Residual ,012 20 ,001     
  Total ,018 24       
10 Regression ,006 3 ,002 3,311 ,040(j) 
  Residual ,012 21 ,001     
  Total ,018 24       

a  Predictors: (Constant), protection, collateral, condition, profitability, prospect, personality, capital, purpose, 
payment, party, character, capacity 
b  Predictors: (Constant), protection, collateral, condition, profitability, prospect, capital, purpose, payment, 
party, character, capacity 
c  Predictors: (Constant), protection, collateral, condition, profitability, prospect, capital, purpose, payment, 
party, capacity 
d  Predictors: (Constant), protection, collateral, condition, profitability, prospect, capital, payment, party, 
capacity 
e  Predictors: (Constant), protection, collateral, condition, prospect, capital, payment, party, capacity 
f  Predictors: (Constant), collateral, condition, prospect, capital, payment, party, capacity 
g  Predictors: (Constant), collateral, condition, prospect, capital, payment, capacity 
h  Predictors: (Constant), collateral, condition, capital, payment, capacity 
i  Predictors: (Constant), collateral, condition, capital, payment 
j  Predictors: (Constant), collateral, condition, capital 
k  Dependent Variable: pengembalian 
 



 Coefficients(a) 

 

Model   Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. 
    B Std. Error Beta     

1 (Constant) ,362 ,125   2,890 ,014 

  character -,010 ,131 -,173 -,077 ,940 

  capacity ,052 ,175 1,196 ,295 ,773 

  capital -,031 ,020 -,710 -1,554 ,146 

  collateral -,021 ,018 -,345 -1,132 ,280 

  condition ,010 ,011 ,277 ,989 ,342 

  personality -,001 ,013 -,026 -,060 ,953 

  party ,004 ,012 ,163 ,332 ,746 

  purpose ,002 ,010 ,060 ,156 ,878 

  prospect ,022 ,132 ,350 ,164 ,872 

  payment ,004 ,013 ,183 ,340 ,739 

  profitability            -,042 ,177 -,958 -,235 ,818 

  protection ,003 ,011 ,135 ,257 ,801 

2 (Constant) ,361 ,120   3,019 ,010 

  character -,012 ,123 -,200 -,094 ,926 

  capacity ,052 ,168 1,206 ,310 ,762 

  capital -,031 ,016 -,695 -1,857 ,086 

  collateral -,021 ,016 -,353 -1,329 ,207 

  condition ,010 ,009 ,270 1,114 ,286 

  party ,005 ,010 ,177 ,430 ,674 

  purpose ,001 ,008 ,047 ,155 ,879 

  prospect ,023 ,125 ,374 ,185 ,856 

  payment ,004 ,011 ,170 ,360 ,725 

  profitability -,043 ,170 -,981 -,251 ,805 

  protection ,003 ,009 ,152 ,358 ,726 

3 (Constant) ,355 ,094   3,763 ,002 

  capacity ,050 ,161 1,162 ,312 ,760 

  capital -,031 ,015 -,706 -2,042 ,060 

  collateral -,020 ,013 -,340 -1,570 ,139 

  condition ,010 ,009 ,272 1,170 ,262 

  party ,005 ,007 ,203 ,695 ,498 

  purpose ,001 ,007 ,045 ,155 ,879 

  prospect ,012 ,016 ,186 ,729 ,478 

  payment ,005 ,009 ,198 ,560 ,584 

  profitability -,041 ,163 -,938 -,251 ,805 

  protection ,004 ,008 ,166 ,431 ,673 



4 (Constant) ,357 ,090   3,947 ,001 

  capacity ,056 ,152 1,287 ,366 ,720 

  capital -,031 ,015 -,698 -2,111 ,052 

  collateral -,021 ,012 -,346 -1,681 ,113 

  condition ,010 ,008 ,273 1,214 ,243 

  party ,005 ,007 ,208 ,737 ,473 

  prospect ,011 ,015 ,182 ,742 ,469 

  payment ,005 ,008 ,194 ,571 ,576 

  profitability -,046 ,154 -1,061 -,301 ,768 

  protection ,004 ,007 ,198 ,626 ,541 

5 (Constant) ,358 ,088   4,094 ,001 

  capacity ,010 ,010 ,232 ,963 ,350 

  capital -,032 ,014 -,719 -2,289 ,036 

  collateral -,021 ,012 -,345 -1,728 ,103 

  condition ,011 ,008 ,298 1,474 ,160 

  party ,005 ,007 ,193 ,716 ,484 

  prospect ,010 ,014 ,168 ,718 ,483 

  payment ,005 ,008 ,218 ,678 ,508 

  protection ,004 ,006 ,175 ,587 ,565 

6 (Constant) ,386 ,073   5,314 ,000 

  capacity ,010 ,010 ,232 ,979 ,341 

  capital -,033 ,013 -,762 -2,549 ,021 

  collateral -,021 ,012 -,353 -1,804 ,089 

  condition ,012 ,007 ,310 1,574 ,134 

  party ,003 ,006 ,115 ,500 ,623 

  prospect ,007 ,013 ,107 ,521 ,609 

  payment ,008 ,006 ,317 1,179 ,255 

7 (Constant) ,403 ,062   6,474 ,000 

  capacity ,011 ,010 ,252 1,101 ,286 

  capital -,034 ,013 -,781 -2,688 ,015 

  collateral -,021 ,011 -,354 -1,849 ,081 

  condition ,012 ,007 ,311 1,614 ,124 

  prospect ,005 ,012 ,088 ,444 ,662 

  payment ,007 ,006 ,269 1,094 ,288 

8 (Constant) ,420 ,048   8,740 ,000 

  capacity ,011 ,010 ,249 1,112 ,280 

  capital -,034 ,012 -,765 -2,711 ,014 

  collateral -,022 ,011 -,371 -2,024 ,057 

  condition ,012 ,007 ,316 1,679 ,110 

  payment ,007 ,006 ,281 1,172 ,256 



9 (Constant) ,434 ,047   9,298 ,000 

  capital -,026 ,010 -,588 -2,510 ,021 

  collateral -,022 ,011 -,376 -2,040 ,055 

  condition ,012 ,007 ,330 1,746 ,096 

  payment ,005 ,006 ,194 ,851 ,405 

10 (Constant) ,432 ,046   9,324 ,000 

  capital -,021 ,008 -,472 -2,492 ,021 

  collateral -,022 ,011 -,363 -1,989 ,060 

  condition ,013 ,007 ,339 1,809 ,085 

a  Dependent Variable: pengembalian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Excluded Variables(j) 

 

Model   Beta In t Sig. 
Partial 

Correlation 
Collinearity 
Statistics 

            Tolerance 
2 personality -,026(a) -,060 ,953 -,017 ,257 
3 personality -,033(b) -,080 ,937 -,022 ,268 
  character -,200(b) -,094 ,926 -,026 ,010 
4 personality ,007(c) ,021 ,984 ,006 ,400 
  character -,181(c) -,089 ,931 -,024 ,010 
  purpose ,045(c) ,155 ,879 ,041 ,497 
5 personality ,013(d) ,042 ,967 ,011 ,402 
  character -,101(d) -,051 ,960 -,013 ,010 
  purpose ,060(d) ,220 ,829 ,057 ,521 
  profitability -1,061(d) -,301 ,768 -,077 ,003 
6 personality -,048(e) -,169 ,868 -,042 ,461 
  character -,491(e) -,279 ,784 -,070 ,012 
  purpose ,113(e) ,489 ,632 ,121 ,694 
  profitability -,533(e) -,159 ,876 -,040 ,003 
  protection ,175(e) ,587 ,565 ,145 ,413 
7 personality -,096(f) -,400 ,694 -,097 ,616 
  character -,722(f) -,534 ,601 -,128 ,019 
  purpose ,083(f) ,375 ,712 ,091 ,729 
  profitability -,431(f) -,132 ,897 -,032 ,003 
  protection ,070(f) ,275 ,787 ,067 ,545 
  party ,115(f) ,500 ,623 ,120 ,665 
8 personality -,061(g) -,269 ,791 -,063 ,668 
  character ,071(g) ,356 ,726 ,084 ,854 
  purpose ,045(g) ,222 ,827 ,052 ,812 
  profitability -,312(g) -,098 ,923 -,023 ,003 
  protection ,029(g) ,121 ,905 ,028 ,610 
  party ,093(g) ,419 ,680 ,098 ,689 
  prospect ,088(g) ,444 ,662 ,104 ,869 
9 personality ,032(h) ,153 ,880 ,035 ,775 
  character ,063(h) ,316 ,756 ,072 ,855 
  purpose ,054(h) ,263 ,795 ,060 ,813 
  profitability ,247(h) 1,101 ,285 ,245 ,645 
  protection ,010(h) ,042 ,967 ,010 ,613 
  party ,130(h) ,596 ,558 ,135 ,709 
  prospect ,081(h) ,410 ,686 ,094 ,870 
  capacity ,249(h) 1,112 ,280 ,247 ,648 
10 personality ,063(i) ,310 ,760 ,069 ,804 
  character ,065(i) ,327 ,747 ,073 ,855 
  purpose ,102(i) ,530 ,602 ,118 ,914 
  profitability ,159(i) ,745 ,465 ,164 ,726 
  protection ,101(i) ,539 ,596 ,120 ,957 
  party ,036(i) ,183 ,857 ,041 ,866 
  prospect ,100(i) ,513 ,613 ,114 ,883 
  capacity ,163(i) ,765 ,453 ,169 ,725 
  payment ,194(i) ,851 ,405 ,187 ,632 



a  Predictors in the Model: (Constant), protection, collateral, condition, profitability, prospect, capital, 

purpose, payment, party, character, capacity 

b  Predictors in the Model: (Constant), protection, collateral, condition, profitability, prospect, capital, 

purpose, payment, party, capacity 

c  Predictors in the Model: (Constant), protection, collateral, condition, profitability, prospect, capital, 

payment, party, capacity 

d  Predictors in the Model: (Constant), protection, collateral, condition, prospect, capital, payment, party, 

capacity 

e  Predictors in the Model: (Constant), collateral, condition, prospect, capital, payment, party, capacity 

f  Predictors in the Model: (Constant), collateral, condition, prospect, capital, payment, capacity 

g  Predictors in the Model: (Constant), collateral, condition, capital, payment, capacity 

h  Predictors in the Model: (Constant), collateral, condition, capital, payment 

i  Predictors in the Model: (Constant), collateral, condition, capital 

j  Dependent Variable: pengembalian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 6. KUISIONER RESPONDEN 

 
I. Idensitas Responden 

1. Nama                                             :  
2. Umur                                              : tahun 
3. Pendidikan                                    : SD/ SMP/ SMA /SMK/ S1/ lainnya 
4. Alamat                                           :  
5. Jumlah anggota keluarga               : orang 
Yang terdiri dari :  
a. Nama : a. Nama : 
b. Umur : b. Umur : 
c. Pendidikan : SD/ SMP/ SMA /SMK/ S1/ 
lainnya 

C.Pendidikan : SD/ SMP/ SMA /SMK/ 
S1/ lainnya 

a. Nama :  a. Nama : 
b. Umur : b. Umur : 
c. Pendidikan : SD/ SMP/ SMA /SMK/ S1/ 
lainnya 

c. Pendidikan : SD/ SMP/ SMA /SMK/ 
S1/ lainnya 

6. a. Saat ini jadi pengurus KUD       :  
    b. berapa lama                                :  
    c. no. Kepengurusan                      :  
 

II. Penguasaan Aset  

II. 1 Usaha lain Non Sapi Perah 
1.a.  Lahan sawah :  Ha 
   b. Lahan kebun : Ha  
   c. Lahan tegalan : Ha  
2. Toko :  
3. Warung :  
II.2 Usaha Sapi Perah  
1. Jumlah populasi :  Ekor 
2. Jumlah betina produktif :  Ekor 
3. Jumlah pejantan :  Ekor 
4. Jumlah pedet : Ekor 
5. Jumlah ternak afkir: Ekor  
II.3 Kondisi Rumah    
1. Dinding rumah  a. Batu bata b. Bambu 
2. Lantai Rumah  a. Keramik b. Tanah 
3. Luas Rumah  Ha  
4. Kendaraan/transportasi  a. sepeda pancal b. sepeda motor  c. mobil  
 
 
 
 



Petunjuk Pengisian   

 Isilah pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan memberikan tanda ( √ ) pada salah satu 

jawaban yang  anda anggap paling tepat. 

 

III. Faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian kred it 
 
No  Pertanyaan  Skor  

1 2 3 4 5 
A. Character       
1.  Berapa lama bapak 

beternak 
1-8 

tahun 
9-16 
tahun 

17-25 
tahun 

26-32 
tahun 

33-41 
tahun 

2.  Berapa lama bapak 
menjadi anggota KUD 

1-8 
tahun 

9-16 
tahun 

17-25 
tahun 

26-32 
tahun 

33-41 
tahun 

3.  Apakah bapak menjadi 
pengurus desa 

Tidak  RT RW Kepala 
dusun 

Kepala 
desa 

4.  Apakah bapak pernah 
bermasalah dengan 
KUD 

Sering  Selalu  Jarang  Pernah  Tidak 
pernah 

5.  Apakah bapak pernah 
berurusan dengan 
polisi 

Sering  Selalu  Jarang  Pernah  Tidak 
pernah 

B. Capacity 
1.  Apakah hasil usaha 

bapak mampu untuk 
membayar angsuran 

Tidak 
mampu 

Kurang 
mampu 

Cukup 
mampu 

Mampu  Sangat 
mampu 

2.  Berapa liter hasil 
produksi susu per hari 

1-3 
liter 

4-6 
liter 

7-10  
liter 

11-13 
 liter 

14-16 
 liter 

3.  Berapa kilo bapak 
membeli konsentrat 

50-200 
kg 

250-400 
kg 

450-600 
kg 

650-800 
kg 

≥ 850 kg 

4.  Apakah bapak 
mempunyai tenaga 
kerja?berapa org? 

1-2 
orang 

3-4 
orang 

5-6  
orang 

7-8  
orang 

9-10 
orang 

5.  Berapa keuntungan 
bapak per periode 

≤ 
100.000 

100.001-
500.000 

500.001-
1.000.000 

1.000.001-
1.500.000 

1.500.001-
2.000.000 

C. Capital 
1.  Dari mana saja modal 

sendiri yang digunakan 
Tidak 
ada 

Petani  Wirausaha 
/ toko   

PNS Pegawai 
swasta 

2.  Berapa modal sendiri 
yang digunakan 

Tidak 
ada 

1-3 juta  4-6 juta 7-10 juta 11-13 juta  

3.  Apakah imbang antara 
jumlah modal dengan 
jumlah kredit 

Tidak 
imbang 

Kurang 
imbang 

Cukup 
imbang 

Imbang  Sangat 
imbang 



4.  Apakah adanya kredit 
ini membantu bapak 
dalam segi dana? 

Tidak  Kurang  Cukup  Membantu  Sangat 
membantu 

5.  Menurut 
bapak,perlukah 
pemerintah 
memberikan kredit ini 
melalui KUD? 

Tidak 
perlu 

Kurang 
perlu 

Cukup 
perlu 

Perlu  Sangat 
perlu 

D. Collateral 
1.  Apa jaminan bapak 

dalam mengambil 
kredit 

Tidak 
ada 

Akta 
tanah 

Sawah 
/ladang 

bangunan Surat-
surat 
penting 

2.  Apakah bapak setuju 
adanya jaminan 
tersebut 

Tidak 
setuju 

Kurang 
setuju 

Cukup 
setuju 

Setuju  Sangat 
setuju 

3.  Berapa nilai jaminan 
bapak 

Tidak 
ada 

5-10 juta 11-15  juta 16-20 juta 21-25 juta 

4. Menurut bapak, 
sepadankah nilai 
jaminan dengan nilai 
kredit yg diberikan? 

Tidak 
sepadan 

Kurang 
sepadan  

Cukup 
sepadan 

Sepadan  Sangat 
sepadan 

5. Menurut bapak, 
setujukah jika ada 
petugas KUD 
melakukan pengecekan 
jaminan? 

Tidak 
setuju 

Kurang 
setuju 

Cukup 
setuju 

Setuju  Sangat 
setuju 

E. Condition Of Economy 
1. Bagaimana kondisi 

usaha bapak saat ini 
Tidak 
baik 

Kurang 
baik 

Cukup 
baik 

Baik  Sangat 
baik 

2.  Berapa pendapatan 
bapak per periode 

≤ 
100.000 

100.001-
500.000 

500.001- 
1.000.000 

1.000.001 
-
1.500.000  

1.500.001 
-2.000.000 

3.  Berapa hasil 
pendapatan diluar 
usaha sapi perah 

≤ 
100.000 

100.001-
500.000 

500.001- 
1.000.000 

1.000.001 
-
1.500.000 

1.500.001 
-2.000.000 

4.  Bagaimana kelancaran 
pemasaran hasil 
produksi 

Tidak 
lancar 

Kurang 
lancar 

Cukup 
lancar 

lancar Sangat 
lancar 

5.  Apakah situasi politik 
dan perekonomian saat 
ini mempengaruhi 
pendapatan 

Tidak   Kurang  Cukup  Pengaruh  Sangat  

 
 
 



Petunjuk Pengisian  

 Isilah pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan memberikan tanda ( √ ) pada salah satu 

jawaban yang  anda anggap paling tepat. 

 

IV. Faktor- Faktor dalam Analisa Kredit  
 
No. Pertanyaan  Skor  

1 2 3 4 5 
A. Personality   
1.  Apakah bapak sering 

mengikuti penyuluhan 
yang dilakukan oleh 
KUD 

Tidak 
pernah 

Pernah  Jarang  Selalu  Sering  

2.  Berapa kali bapak 
mengikuti penyuluhan 

≤ 1 kali  2-3 kali 4-5 kali 6-7 kali ≥ 8 kali 

3.  Berapa lama bapak 
menetap diwilayah ini  

≤ 5 
tahun  

5 – 10 
tahun 

11-15 
tahun  

16-20 
 tahun 

≥ 25 tahun 

4.  Apakah bapak pernah 
mengikuti penyuluhan 
yang selain dari KUD 

Tidak 
pernah  

Pernah  Jarang  Sering  Selalu  

5.  Bagaimana tanggapan 
bapak terhadap 
penyuluhan yang 
dilakukan oleh KUD 
atau penyuluhan yang 
lain 

Tidak 
bagus 

Kurang 
bagus 

Cukup 
bagus 

Bagus  Sangat 
bagus 

B. Party 
1.  Apakah bapak sering 

mengambil kredit di 
KUD? 

Tidak 
pernah 

Pernah  Jarang  Sering  Selalu  

2. Berapa kali bapak 
mengambil kredit di 
KUD? 

≤ 1 kali 2-3 kali  4- 5 kali 6-7 kali  ≥ 8 kali 

3. Menurut bapak, 
perlukah peternak 
mengambil kredit di 
KUD? 

Tidak 
perlu  

Kurang 
perlu 

Cukup 
perlu 

Perlu  Sangat perlu 

4. Menurut bapak, apakah 
dalam pengambilan 
dan pengembalian ada 
perlakuan berbeda? 

Tidak 
ada 

Ada  Jarang ada Sering ada Selalu ada 

5. Berapa kali bapak 
menunggak angsuran 
kredit? 

≤ 1 kali 2-4 kali 5-7 kali 8-10 kali  ≥ 11 kali 



C. Purpose 
1.  Apa tujuan bapak 

mengambil kredit ini? 
Konsum
tif  

Investasi  Barang 
modal 
usaha 

Modal 
usaha sapi 
perah 

Pengem-
bangan 
usaha sapi 
perah 

2.  Apakah kredit ini 
sesuai dengan apa yang 
bapak inginkan? 

Tidak 
sesuai 

Kurang 
sesuai 

Cukup 
sesuai 

Sesuai  Sangat 
sesuai  

3.  
 

Menurut bapak,sebagai 
peternak sapi perah 
perlukah kredit ini? 

Tidak 
perlu 

Kurang 
perlu 

Cukup 
perlu 

Perlu  Sangat perlu 

4. Menurut bapak, 
perlukah penyuluhan 
yang dilakukan oleh 
KUD?  

Tidak 
perlu 

Kurang 
perlu 

Cukup 
perlu  

Perlu  Sangat perlu 

5. Apakah bapak sudah 
mengetahui tujuan 
adanya kredit ini? 

Tidak 
tau sama 
sekali 

Belum 
tau 

Hanya 
sekilas 

Sudah tau Sangat tau 

D. Prospect 
1. Apakah usaha bapak 

sudah mencapai 
keuntungan maksimal?  

Belum  Kurang  Cukup  Maksimal  Sangat 
maksimal 

2. Menurut bapak,apakah 
prospek usaha sapi 
perah dimasa depan? 

Tidak 
terlalu 
bagus 

Kurang 
bagus  

Cukup 
bagus 

Bagus  Sangat 
bagus 

3.  Apakah peralatan disini 
sudah memadai? 

Belum  Kurang  Cukup  Memadai  Sangat 
memadai  

4.  Menurut bapak, 
prospek susu dipasaran 
sudah bagus?  

Tidak 
bagus 

Kurang 
bagus  

Cukup 
bagus  

Bagus  Sangat 
bagus  

5. Apakah pemasaran 
hasil produksi terbilang 
lancar dipasaran? 

Tidak 
lancar 

Kurang 
lancar 

Cukup 
lancar 

Lancar  Sangat 
lancar 

E. Payment 
1. Apakah bapak lancar 

dalam membayar 
anggsuran kredit? 

Tidak 
lancar  

Kurang 
lancar 

Cukup 
lncar 

Lancar  Sangat 
lancar 

2. Apakah bapak sering 
menunggak anggsuran? 

Sering  Selalu  Jarang  Pernah  Tidak 
pernah 
menunggak 

3. Pendapatan diluar 
usaha sapi perah? 

Tidak 
ada  

Petani  Toko / 
wirausaha 

PNS  Pegawai  



4.  Apakah bapak sering 
mendapatkan teguran 
karena menunggak 
angsuran?   

Selalu  Sering  Jarang  Pernah  Tidak 
pernah 

5.  Apakah bapak selalu 
membayar angsuran 
tepat waktu yang 
ditentukan? 

Tidak 
pernah 

Pernah  Jarang  Sering  Selalu  

F. Profitability 
1.  Apakah hasil produksi 

perperiode meningkat? 
Tidak  Kurang  Cukup  Meningkat  Sangat 

meningkat 

2. Apakah nilai angsuran 
membebani/ 
mempengaruhi? 

Sangat 
berpeng
aruh 

Berpe- 
ngaruh 

Cukup 
berpenga- 
ruh 

Kurang 
berpe- 
ngaruh 

Tidak 
berpengaruh 

3. Apakah keuntungan 
hasil produksi melebihi 
modal kredit? 

Merugi  Belum  Mencapai 
½ 

Sudah 
balik 
modal  

Melebihi 
modal 

4. Apakah setiap 
menggunakan kredit di 
KUD selalu 
memperoleh laba? 

Tidak 
pernah 

Jarang  Balik 
modal  

Sering 
dapat 

Selalu dapat 

5. Apakah dengan adanya 
kredit kesejahteraan 
peternak meningkat? 

Tidak 
naik 

Kurang 
naik 

Cukup 
naik 

Meningkat  Sangat 
meningkat 

G. Protection 
1.  Apakah dalam kredit 

diperlukan jaminan? 
Tidak 
perlu 

Kurang 
perlu 

Cukup 
perlu  

Perlu  Sangat perlu 

2. Apakah bapak yakin 
bisa mengembalikan 
angsuran tepat waktu? 

Tidak 
yakin 

Kurang 
yakin 

Cukup 
yakin 

Yakin  Sangat 
yakin 

3. Apakah bapak siap 
mendapatkan 
konsekuensi jika 
menunggak angsuran? 

Tidak 
siap  

Kurang 
siap 

Cukup 
siap 

Siap  Sangat siap 

4. Menurut bapak, 
sepadankah nilai 
jaminan dengan nilai 
kredit yg diberikan? 

Tidak 
sepadan 

Kurang 
sepadan 

Cukup 
sepadan 

Sepadan  Sangat 
sepadan 

5. Menurut bapak, 
setujukah jika ada 
petugas KUD 
melakukan pengecekan 
jaminan? 

Tidak 
setuju 

Kurang 
setuju 

Cukup 
setuju 

Setuju  Sangat 
setuju 

 
 


