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Analisis Peluang Tingkat Collectability Kredit Modal Kerja: Studi Kasus 
Pada Bank Kredit Kelurahan Ketapang, Kec. Kademangan, Probolinggo: Studi 
Kasus Di Bkk Ketapang, Kec. Kademangan Probolinggo   (Bagus Dimaz AN, 
2013) 
 
 
 
 

Abstract 

 

 
The purpose of this research is investigated and examined the influence 

of rate of interest, job, and state of the job and time of credit toward amount of 
credit at BKK  Ketapang  Kecamatan  Kademangan  Probolinggo.  The Hypotesis 
that formulated in this research is there is influence rate of interest, job, state of 
the job and time of credit toward amount of credit at BKK  Ketapang  Kecamatan  
Kademangan  Probolinggo. 

This research is empirical survey at BKK  Ketapang  Kecamatan  
Kademangan  Probolinggo.  Data that used in this research is secondary and 
primery data. Data have been collected from BKK  Ketapang  Kecamatan  
Kademangan  Probolinggo  in  2012. The data have been colleted in this 
research as 100 respondents. The analisys that used is logistic regression. The 
result of logistic regression show that rate of interest, job, state of the job and 
time of credit have significant influence  toward amount of credit at BKK  
Ketapang  Kecamatan  Kademangan  Probolinggo as simultance.  

 

 

Keyword: rate of interest, job, state of the job, time of credit, amount of credit 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pelaksanaan pembangunan dimaksudkan dapat meningkatkan 

pendapatan  nasional sekaligus harus menjamin pembagian yang merata bagi 

seluruh masyarakat. Hal ini bukan hanya dalam meningkatkan produksi tetapi 

juga untuk mencegah melebarnya jurang pemisah antara kaya dan miskin 

sehingga tercipta masyarakat yang adil dan makmur, sesuai dengan tujuan 

pembangunan di Indonesia. 

Undang - Undang No. 7/1992 menyebutkan bahwa bank adalah badan 

usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan 

menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak. Untuk memperlancar operasinya, bank mendirikan cabang di daerah 

dengan tujuan memberikan pelayanan jasa bank kepada masyarakat terutama 

pada golongan ekonomi lemah. Dengan adanya pemberian kredit tersebut dapat 

menguntungkan semua pihak diantaranya pemerintah yaitu tercapainya salah 

satu tujuan pembangunan nasional dalam bentuk kesejahteraan umum. Bagi 

bank, dengan adanya cabang tersebut akan memperbesar dan memperluas 

pemberian kredit khususnya kepada pedagang kecil. Bagi masyarakat, dengan 

adanya cabang bank tersebut akan lebih mudah mendapatkan pelayanan kredit. 

BKK yaitu Badan Kredit Kelurahan yang berada di tingkat kelurahan. 

Adapun pengertian BKK menurut PERDA propinsi Daerah Tingkat I Jawa 

Tengah No. 11 tahun 1981 pasal 3, yaitu BKK merupakan badan usaha daerah 
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yang mempertanggungjawabkan pengelolaan dalam wilayah kabupaten atau 

kota masing-masing diserahkan kepada bupati / walikota.  

Prosedur permohonan kredit di BKK (Bank Kredit Kelurahan) sangat 

sederhana, dengan persyaratan yang ringan dan suku bunga yang relatif kecil 

dibanding dengan suku bunga yang ada pada bank lain. Namun dibalik 

kemudahan pemberian kredit tersebut ternyata Indonesia mengalami 

permasalahan dalam dunia perbankan. Bank Indonesia (BI) mencatat hingga 

akhir Februari 2012 jumlah kredit macet perbankan mencapai Rp 51,42 triliun. 

Jumlah ini naik 4% atau Rp 2,06 triliun dibandingkan akhir Februari 2011 sebesar 

Rp 49,36 triliun. Demikian terungkap dari data statistik perbankan yang dikutip 

detik Finance dari Bank Indonesia (BI), Senin (16/4/2012) . Dari persentasenya, 

lebih rendah dari Februari 2011. Di mana mencapai 2,33% di Februari 2012 lebih 

rendah pada bulan Februari 2011 yang mencapai 2,78%. Jumlah kredit yang 

disalurkan oleh perbankan di Indonesia hingga Februari 2012 juga mengalami 

kenaikan hingga mencapai Rp 2.203 triliun. Kredit ini naik dibandingkan pada 

bulan Februari 2011 Rp 1.773 triliun. Jumlah kredit hingga Februari 2012 

didominasi oleh kredit rupiah Rp 1.844 triliun, kemudian kredit valas Rp 358,6 

triliun. Dari total kredit tersebut, sebanyak Rp 2.203 triliun masuk kategori lancar. 

Sementara Rp 8,772 triliun masuk kategori kurang lancar, lalu Rp 7,577 triliun 

masuk kategori diragukan, dan Rp 35,073 triliun masuk kategori macet. 

Sedangkan jenis kredit macetnya, BI merilis paling banyak dari jenis kredit modal 

kerja yang mencapai Rp 29,97 triliun sedangkan kredit investasi Rp 9,99 triliun 

dan kredit konsumsi Rp 11,45 triliun. 

Non performing loan (NPL) yaitu angka kredit macet yang dibukukan 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di kawasan Solo, sejauh ini terbilang cukup 
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tinggi. Bank Indonesia (BI) Solo mencatat, pada Oktober 2012 kredit bermasalah 

BPR konvensional tembus di angka 6,95 persen. Capaian ini jelas melebihi batas 

toleransi yang dipatok bank sentral sebesar lima persen. Salah satu faktor yang 

ditengarai menjadi pemicu tingginya kredit macet BPR, menurut Deputi Kepala 

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo, Suryono, adalah sumberdaya manusia. 

Dalam hal ini pihak account officer (AO). Dalam menjalankan tugasnya, banyak 

di antara AO yang kurang tepat dalam menaksir kelayakan calon penerima 

kredit. Sebagai penyalur kredit, BKK dituntut berhati-hati dalam menaksir 

jaminan. Apabila sampai terjadi kesalahan otomatis lembaga bersangkutan yang 

akan menanggung kerugian. Oleh sebab itu, penaksir harus bisa memprediksi 

dua sampai tiga tahun ke depan.Terlepas dari itu, tingginya angka kredit macet 

BKK konvensional bisa jadi akibat kurang pekanya AO dalam menangkap 

karakter calon penerima kredit. Termasuk kondisi ekonomi dan kemampuan 

membayar  angsuran. 

Untuk dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya golongan 

ekonomi lemah, dalam hal ini pengusaha kecil, pemerintah dan juga kalangan 

swasta perlu memberikan perhatian lebih. Misalnya dengan memberikan 

pembinaan dan bantuan sesuai kebutuhan agar mereka dapat meningkatkan 

kemampuan usaha dan pemasarannya. Sejalan dengan hal itu perlu disediakan 

secara memadai berbagai kemudahan dan bantuan seperti kredit dan 

permodalan mengingat pengusaha kecil mempunyai kelemahan dalam hal 

menyediakan modal. Permodalan merupakan salah satu kunci yang dihadapi 

dalam upaya pemberdayaan pengembangan usaha dan perekonomian 

masyarakat terutama usaha perekonomian dalam skala menengah dan kecil, 

sehingga bantuan permodalan dan akses kredit dirasakan sangat membantu 
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bagi masyarakat dan pemerintah terutama dalam hal pengembangan 

perekonomian di Indonesia. 

Sehubungan dengan upaya pengerahan dana, pemerintah menegaskan 

bahwa perbankan dan lembaga keuangan lainnya perlu ditingkatkan terutama 

dalam penyaluran dana masyarakat melalui perkreditan. Hal seperti ini  

diarahkan untuk mendorong dan menaikkan kemampuan berusaha para 

pengusaha kecil yaitu dengan mengusahakan penyediaan kredit yang memadai, 

dan prosedur yang mudah dan sederhana bagi para pelaku usaha baik usaha 

dengan skala besar, menengah maupun kecil. Di sinilah peranan penting dari 

Lembaga Keuangan yang dapat membantu para pengusaha tersebut.  

Salah satu bank atau lembaga keuangan yang turut membantu para 

pelaku usaha dan masyarakat dalam hal pemberian kredit atau penyaluran dana 

pihak ketiga adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Perkreditan Rakyat 

dalam hal penyaluran kredit diberikan pada usaha dengan skala menengah 

maupun kecil. Dikarenakan posisi Bank Perkreditan Rakyat yang belum cukup 

luas atau keterbatasan jaringan kantor sehingga belum semua Bank Perkreditan 

Rakyat mampu berada di luar wilayah kecamatan atau kelurahan, yang turut 

menyebabkan penyaluran dana yang dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat 

sebagian besar terkonsentrasi pada Usaha Kecil Menengah. 

Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat yang semakin pesat, tidak lepas 

dari peran pemerintah ataupun Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Indoneia. 

Sebelumnya Bank Indonesia atau pemerintah telah mengeluarkan semacam 

peraturan mengenai pendirian BPR di Indonesia yaitu Undang -Undang No. 14 

tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan, ketentuan mengenai BPR 

tercantum dalam pasal 41 Bab IX tentang ketentuan peralihan. Dalam ayat (2) 
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dari pasal tersebut ditetapkan bahwa pengaturan mengenai status dan tugas 

Bank Perkreditan Rakyat ditetapkan dengan undang-undang. 

Untuk mengatur Bank Perkreditan Rakyat pada saat itu telah ditetapkan 

bebarapa ketentuan oleh Menteri Keuangan dan direksi Bank Indonesia yang 

berisi : 

1. Bank Perkreditan Rakyat tidak diperkenankan ikut serta dalam lalu lintas giral. 

2. Bank Perkreditam Rakyat diperkenankan menerima simpanan dalam bentuk 

deposito dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan. 

3. Bank Perkreditan Rakyat tidak diperkenankan memberi pinjaman tanpa 

jaminan dari para nasabah. 

4. Bank Perkreditan Rakyat tidak diperkenankan melakukan praktek-praktek 

yang biasa dilakukan oleh rumah-rumah gadai. 

5. Dalam menetapkan suku bunga supaya berpedoman kepada suku bunga 

yang berlaku pada umumnya. 

Selain itu tugas Bank Perkreditan Rakyat diarahkan untuk menunjang 

pertumbuhan dan moderinisasi ekonomi pedesaan serta untuk mengurangi 

praktek ijon dan para pelepas uang. Untuk menjalankan usahanya, Bank 

Perkreditan Rakyat dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam  bentuk giro, 

deposito berjangka dan tabungan serta memberikan kredit bagi pengusaha kecil 

atau masyarakat pedesaan.  

Usaha Bank Perkreditan Rakyat juga diatur di dalam pasal 13 Undang –

Undang Nomor 7 tahun 1992 yang meliputi: 

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito 

berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. 

2. Memberikan kredit. 
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3. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai 

dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. 

4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI) deposito 

berjangka, sertifikat deposito, dan / atau tabungan pada bank lain. (Soeharto, 

1996 : 247).   

Tabel 1.1:     DPK Perbankan Nasional Periode 2005 - 2009 (posisi 
Desember) 

Jenis Bank 
DPK 

2005 2006 2007 2008 2009 

Bank Umum 
(Commercial 
Bank) 

       

dalam miliar 
rupiah   1.127.937  1.287.102  1.510.834   1.753.292   1.973.042 

dalam 
persentase   97,51%   97,25%   97,16%   96,79%   96,21% 

Bank Syariah 
(Sharia Bank) 

     

dalam miliar 
rupiah   15.581 20.672 25.473 36.852 52.271 

dalam 
persentase    

1,35% 1,56% 1,64% 2,03% 2,55% 

BPR (Rural 
Bank)          

     

dalam miliar 
rupiah    13.178 15.771 18.719 21.339 25.552 

dalam 
persentase   

1,14% 1,19% 1,20% 1,18% 1,25% 

Perbankan 
Nasional    

1.156.696  1.323.545  1.555.026   1.811.483   2.050.865 

Sumber : Data Bank Indonesia (Statistik Perbankan Indonesia)  

Pembentukan Undang – Undang tersebut sangat berpengaruh terhadap 

perkembangan Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia, hal seperti itu dapat dilihat 

pada tabel 1.1 tentang DPK perbankan nasional, khususnya pada kolom Bank 

Perkreditan Rakyat di Indonesia. Pada tabel di atas menjelaskan bahwa 

perkembangan Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia mengalami peningkatan 
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pada setiap tahunnya. Tabel di atas menjelaskan bahwa pada tahun 2005 

kondisi DPK Bank Perkreditan Rakyat dalam satuan persentase sebesar 1,14%; 

pada tahun 2006 sebesar 1,19%; pada tahun 2007 sebesar 1,20%; pada tahun 

2008 sebesar 1,18%; dan sedangkan pada tahun 2009 sebesar 1,25%. Sehingga 

usaha Bank Perkreditan Rakyat terus mengalami peningkatan, hal tersebut 

mengindikasikan bahwa Bank Perkreditan Rakyat memang dibutuhkan oleh 

masyarakat luas dan para pelaku usaha untuk membantu peningkatan usahanya. 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Indonesia telah bergerak di daerah 

pedesaan. Bank Perkreditan Rakyat yang dapat bergerak di daerah pedesaan 

atau kelurahan adalah Bank Kredit Kelurahan (BKK). Bank Kredit Kelurahan 

dalam menyalurkan dananya tetap menggunakan beberapa prosedur - prosedur 

yang ada. Masyarakat pedesaan atau kelurahan sangat memerlukan bantuan 

modal dalam mengembangkan usahanya, supaya usahanya dapat berjalan 

lancar sebagaimana mestinya. Dari sini dapat dilihat bahwa Bank Kredit 

Kelurahan sangat diperlukan di lingkungan masyarakat pedesaan atau kelurahan 

sendiri. Dalam penyaluran kreditnya, setiap aparat Bank Kredit Kelurahan 

dituntut untuk memiliki kemampuan analisis kredit yang baik.  

Tabel 1.2:     Jumlah Pendapatan Nasabah BKK Pada Tahun 2011 
No. Jumlah Pendapatan (dalam Rp) Jumlah Nasabah 
1. < 1.000.000 24 orang 
2. 1.000.000 – 2.000.000 18 orang 
3. 2.000.000 – 3.000.000 1 orang 
4. 3.000.000 – 4.000.000 1 orang 
5. > 4.000.000 4 orang 

Sumber : Data BKK Ketapang, Kecamatan Kademangan, Probolinggo tahun 2011. 

Berdasarkan tabel 1.2. dapat dijelaskan bahwa 24 orang atau 50% 

nasabah memiliki pendapatan kurang dari Rp 1.000.000,- Hal ini memberikan 
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makna bahwa sebagian besar nasabah memiliki pendapatan yang tergolong 

rendah, oleh karena itu keberadaan Bank Kredit Kelurahan Ketapang, 

Kecamatan Kademangan, Probolinggo menjadi penting mengingat masyarakat 

pedesaan atau kelurahan di lingkungan Bank Kredit Kelurahan Ketapang, 

Kecamatan Kademangan, Probolinggo sangatlah memerlukan bantuan modal 

dalam pengembangan usahanya agar lebih baik. 

Tabel 1.3:     Jangka Waktu Pengembalian Oleh Nasabah BKK Pad a Tahun 
2011 

No. Jangka Waktu (dalam bulan) Jumlah Nasabah 
1. 3 bulan 24 orang 
2. 6 bulan 17 orang 
3. 9 bulan - 
4. 12 bulan 5 orang 

Sumber : Data BKK Ketapang, Kecamatan Kademangan, Probolinggo tahun 2011. 

Dari tabel 1.3 dapat dijelaskan bahwa jangka waktu pengembalian kredit 

modal kerja oleh nasabah Bank Kredit Kelurahan Ketapang, Kecamatan 

Kademangan, Probolinggo pada tahun 2011 sebanyak 24 orang atau 50% 

nasabah mengambil jangka waktu kredit selama 3 bulan. Hal ini memberikan 

makna bahwa sebagian besar nasabah memilih jangka waktu pengembalian 

kredit lebih cepat yakni 3 bulan, yang berarti bahwa nasabah memiliki komitmen 

atau kemauan yang tinggi untuk menyelesaikan pembayaran kredit modal kerja 

yang diberikan oleh Bank Kredit Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, 

Probolinggo. 
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Tabel 1.4:     Suku Bunga Kredit Yang Diberikan Untuk Nasabah  BKK Pada 
Tahun 2011 

No. Suku Bunga (dalam %) Jumlah Nasabah 
1. 2 % 7 orang 
2. 2,25 % 7 orang 
3. 2, 50 % - 
4. 2,75 % - 
5. 3 % 2 orang 
6. 3,25 % 25 orang 
7.  3,5 % 5 orang 

Sumber : Data BKK Ketapang, Kecamatan Kademangan, Probolinggo tahun 2011. 

Dari tabel 1.4. dapat dijelaskan 25 orang atau 51% nasabah memilih suku 

bunga kredit sebesar 3,25%. Hal ini memberikan makna bahwa masyarakat 

pedesaan atau kelurahan di lingkungan Bank Kredit Kelurahan Ketapang, Kec, 

Kademangan, Probolinggo masih menganggap bahwa bunga kredit yang 

dibebankan oleh Bank Kredit Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, 

Probolinggo masih cukup rendah jika dibandingkan dengan bunga kredit yang 

dibebankan oleh lembaga keuangan yang lainnya. 

Tabel 1.5:     Jenis Pekerjaan Nasabah BKK Pada Tahun 2011 

No. 
Jenis Pekerjaan (dalam rasio 1 dan 0) 

Pegawai Negeri  Non Pegawai Negeri 
1. 23 orang  25 orang 

Sumber : Data BKK Ketapang, Kecamatan Kademangan, Probolinggo tahun 2011. 

Berdasarkan tabel 1.5. bahwa sebagian besar nasabah yakni 25 orang 

atau 51,02% nasabah yang datang di Bank Kredit Kelurahan Ketapang, Kec, 

Kademangan, Probolinggo memiliki pekerjaan non pegawai negeri seperti petani, 

pedagang, dan lain–lain. Dan 23 orang atau 48,94% diminati oleh nasabah yang 

memiliki jenis pekerjaan pegawai negeri.  
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Tabel 1.6:     Perkembangan Nilai Kredit BKK Ketapang Selama  Kurun 
Waktu Lima Tahun (Tahun 2007 - 2011) 

Tahun 
Kredit Nasabah 

Nilai Kredit Pertumbuhan 
(%) 

Jumlah 
Nasabah 

Pertumbuhan 
(%) 

2007 248.484.000 19 % 47 orang 4,2 % 
2008 422.100.000 41 % 50 orang 6 % 
2009 479.010.000 11 % 51 orang 1,9 % 
2010 500.800.000 4,3 % 52 orang 1,9 % 
2011 517.250.000 3,1 % 54 orang 3,7 % 

Sumber : Data BKK Ketapang, Probolinggo tahun 2007 – 2011. 

Dapat kita lihat pada tabel 1.6. tentang perkembangan nilai kredit di Bank 

Kredit Kelurahan Ketapang, Kec Kademangan, Probolinggo selama kurun waktu 

lima tahun. Tabel tersebut menjelaskan tentang dua sisi yaitu perkembangan 

nilai kredit dan jumlah nasabahnya. Pada tahun 2007 jumlah kredit yang 

disalurkan kepada masyarakat sebesar 248.484.000, pada tahun 2008 sebesar 

422.100.000. Dan pada tahun 2011 jumlah yang disalurkan sebesar 

517.250.000. Sedangkan pada sisi nasabah juga mengalai peningkatan pada 

setiap tahunnya. Dimulai pada tahun 2007 sebanyak 47 orang, pada tahun 2008 

sebanyak 50 orang. Dengan demikian pada kedua sisi tersebut baik pada 

penyaluran kreditnya dan jumlah nasabahnya, selalu mengalami peningkatan 

pada setiap tahunnya. 

Namun demikian dalam hal pemberian kredit Bank Kredit Kelurahan tetap 

berpedoman pada ketetapan dan peraturan yang berlaku dimana hal tersebut 

dilakukan untuk menghindari kredit macet, penunggakan pembayaran, kesalahan 

administrasi dan lain-lain yang pada akhirnya akan mengganggu kinerja Bank 

Kredit Kelurahan secara khusus. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan 

tersebut, Bank Indonesia telah membuat suatu aturan tentang kredit baik itu 
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prinsip pemberian kredit, kriteria penerima kredit, jangka waktu pengembalian 

kredit dan lain–lain. 

Sebagai salah satu lembaga keuangan yang bergerak di kelurahan, Bank 

Kredit Kelurahan juga tidak lepas dari masalah kedit macet, penunggakan 

pembayaran kredit, dan sebagainya yang juga terjadi di bank umum, hal tersebut 

dapat terjadi karena beberapa faktor misalnya kurang memahami dan 

melaksanakan peraturan perkreditan dari Bank Indonesia, terlalu tingginya suku 

bunga kredit yang diberikan oleh pemerintah, kinerja perusahaan pemohon kredit 

yang kurang baik sehingga terjadi kemacetan pembayaran kredit, penyaluran 

kredit yang tidak sesuai atau tidak pada tempatnya. 

Dalam dunia perbankan kredit dapat dikategorikan ke dalam kredit 

bermasalah bilamana : 

1. Terjadi keterlambatan pembayaran bunga dan/atau kredit induk lebih dari 90 

hari semenjak tanggal jatuh temponya. 

2. Tidak dilunasi sama sekali. 

3. Diperlukan negoisasi kembali atas syarat pembayaran kembali kredit dan 

bunga yang tercantum dalam perjanjian kredit. 

Bank Indonesia (BI) membagi kredit bermasalah di Indonesia menjadi tiga 

golongan, yaitu kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet. 

Pembagian kredit bermasalah menjadi tiga golongan tersebut, didasarkan pada 

derajat kolektibilitas, yaitu ketepatan pengembalian kredit atau angsuran kredit. 

Berdasarkan alasan diatas penulis mengkaji dan menganalisis sejauh mana 

suatu lembaga keuangan berperan serta dalam menyalurkan kreditnya untuk 

meningkatkan .produktifitas masyarakat dan konsistensi masyarakat dalam 

pengembalian kredit terhadap kredit yang telah diambilnya. Mengingat kegiatan 
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lembaga keuangan atau perbankan yang begitu kompleks serta keterbatasan 

waktu, tenaga dan pengetahuan maka penelitian hanya dibatasi pada kredit 

modal kerja pada BKK Ketapang Probolinggo dalam memperkecil kegagalan 

penyaluran kreditnya kepada para nasabah terutama untuk pengusaha kecil 

maupun menengah. Adapun judul yang diambil penulis dalam penelitian ini 

adalah “Analisis Peluang Tingkat Collectability Kredit Mod al Kerja: Studi 

Kasus Pada Bank Kredit Kelurahan Ketapang, Kecamata n Kademangan, 

Probolinggo”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, 

maka penelitian dibatasi pada peluang pengembalian kredit modal kerja di Bank 

Kredit Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, Probolinggo. Oleh sebab 

itu permasalahan yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh jumlah pendapatan (X1) terhadap peluang collectability 

kredit modal kerja (Y) di BKK Ketapang, Kecamatan Kademangan, 

Probolinggo? 

2. Bagaimana pengaruh jangka waktu (X2) terhadap peluang collectability kredit 

modal (Y)  kerja di BKK Ketapang, Kecamatan Kademangan, Probolinggo? 

3. Bagaimana pengaruh suku bunga kredit (X3) terhadap peluang collectability 

kredit modal kerja (Y) di BKK Ketapang, Kecamatan Kademangan, 

Probolinggo? 

4. Bagaimana pengaruh jenis pekerjaan (D1) nasabah terhadap peluang 

collectability kredit modal kerja di BKK Ketapang, Kecamatan Kademangan, 

Probolinggo? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Mengingat pentingnya pemberian kredit dan masalah pengembalian kredit 

terhadap prospek perbankan di masa depan termasuk prospek kinerja dari Bank 

Kredit Kelurahan sendiri, maka tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh jumlah pendapatan nasabah 

(X1) terhadap peluang collectability kredit modal kerja (Y) di Bank Kredit 

Kelurahan (BKK) Ketapang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo? 

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh jangka waktu (X2) terhadap 

peluang collectability kredit modal kerja (Y) di Bank Kredit Kelurahan (BKK) 

Ketapang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo? 

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh suku bunga kredit (X3) terhadap 

peluang collectability kredit modal kerja (Y) di Bank Kredit Kelurahan (BKK) 

Ketapang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo? 

4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh jenis pekerjaan nasabah (D1) 

terhadap peluang collectability kredit modal kerja (Y) di Bank Kredit Kelurahan 

(BKK) Ketapang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo? 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diharapkan dalam penelitian ini dapat diperoleh  

sebagai berikut : 

1. Sebagai bahan pertimbangan pemberian kredit modal kerja terhadap nasabah 

termasuk dalam hal pengembalian kredit modal kerja. 

2. Sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan kebijaksanaan kredit 

bagi masyarakat dan pelaku usaha terutama usaha kecil dan menengah. 
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3. Sebagai sumber informasi dengan data dan analisis yang lebih komprehensif 

pada penelitian lainnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Kredit 

Black’s Law Dictionary memberi pengertian bahwa kredit adalah:“The 

ability of a businessman to borrow money, or to obtain goods on time, in 

consequence of the favorable opinion held by the particular lender, as to his 

solvency and reliability.” Artinya : “Kemampuan seorang pelaku usaha untuk 

meminjamkan uang, atau memperoleh barang-barang secara tepat waktu, 

sebagai akibat dari argumentasi yang tepat dari pemberi pinjaman, seperti halnya 

keandalan dan kemampuan membayarnya”. 

Sedangkan pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 

10 Tahun 1998: Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-

meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam 

untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian 

bunga. 

Sampai saat ini pendapatan bunga sebagai hasil dari pemberian kredit, 

masih merupakan kontribusi terbesar untuk pendapatan bank secara 

keseluruhan, baik bank di Indonesia maupun kebanyakan bank-bank di dunia. 

Berdasarkan statistik Bank Indonesia bulan Juni 1992, 80% dari total aset 

perbankan Indonesia adalah berupa kredit yang disalurkan baik kepada sektor 

perdagangan maupun industri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

penyaluran kredit merupakan kegiatan utama suatu bank. Di lain pihak, 

penyaluran kredit mengandung resiko bisnis terbesar dalam dunia perbankan. 
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Oleh karena itu, pengelolaan kredit merupakan kegiatan yang sangat penting 

untuk diperhatikan oleh setiap bank.   

Dewasa ini kredit merupakan perkataan yang tidak asing lagi bagi 

masyarakat kita, tidak saja dikenal oleh masyarakat perkotaan tetapi juga 

masyarakat desa. Apalagi dengan semakin meningkatnya program kredit 

khususnya di pedesaan yang diberikan dalam rangka meningkatan produksi 

berbagai komoditi yang diberikan secara massal. Kata kredit tersebut sudah 

sangat populer. Populernya istilah kredit dikalangan masyarakat disebabkan 

karena manusia adalah Homo Economicus dan setiap manusia selalu berusaha 

untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan manusia beraneka ragam sesuai 

dengan harkatnya selalu meningkat, sedangkan kemampuan untuk mencapai 

sesuatu yang diinginkannya terbatas. Hal ini menyebabkan manusia memerlukan 

bantuan untuk memenuhi hasrat dan cita-citanya. Dalam hal ini, untuk 

meningkatkan usaha daya guna suatu barang, maka memerlukan bantuan dalam 

bentuk permodalan. Bantuan dari bank dalam bentuk tambahan modal inilah 

yang sering disebut dengan kredit (Suyatno, 2003 : 13).   

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani credere yang berarti 

kepercayaan / truth atau faith ( Suyatno, 2003, 11). Oleh karena itu dasar kredit 

adalah kepercayaan seseorang atau badan yang memberikan kredit bahwa 

penerima kredit pada masa yang akan datang sanggup memenuhi segala 

sesuatu yang telah dijanjikan. Apa yang dijanjikan itu dapat berupa barang / uang 

atau jasa. Kredit dalam arti ekonomi adalah penundaan pembayaran dari prestasi 

yang diberikan sekarang baik dalam bentuk uang, barang atau jasa. Dengan 

demikian kredit dapat pula berarti bahwa pihak pertama memberikan sesuatu 

baik itu barang uang atau jasa kepada pihak lain, sedangkan pengembaliaannya 
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akan diterima kemudian dalam jangka waktu tertentu. 

Pengertian kredit menurut Undang - Undang Perbankan No. 10 Tahun 

1998 Bab I Pasal 17 ayat 11, 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 pemberian 

bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. 

Pemberian kredit adalah tulang punggung kegiatan perbankan. Bila kita 

perhatikan neraca bank, akan terlihat bahwa sisi aktiva bank akan didominasi 

oleh besarnya jumlah kredit. Demikian juga bila kita mengamati sisi pendapatan 

bank akan kita temui bahwa pendapatan terbesar bank adalah dari pendapatan 

bunga dan proporsi kredit. Dari keterangan tersebut, terlihat bahwa aktivitas bank 

yang terbanyak akan berkaitan erat secara langsung maupun tidak lansung 

dengan kegiatan perkreditan. Melalui pemberian kredit, akan banyak usaha 

pembayaran nasabah melalui rekeningnya, dan juga penyetoran-penyetoran 

nasabah. Transaksi pembayaran antar nasabah juga akan menggunakan jasa 

perbankan, demikian juga kegiatan keuangan lainnya seperti L/C, inkaso, dan 

sebagainya (Sinungan, 2003 : 161).  

2.1.1 Unsur-unsur Kredit 

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga didasarkan atas 

kepercayaan. Dengan ini suatu lembaga kredit dapat memberikan kreditnya 

apabila yakin bahwa si penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang 

diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat yang telah disetujui oleh 

kedua belah pihak. Tanpa keyakinan tersebut, suatu lembaga kredit tidak 

akan meneruskan simpanan masyarakat yang diterimanya. 
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur yang terdapat 

dalam kredit adalah : 

1. Kepercayaan: Suatu keyakinan dari pemberi kredit bahwa prestasi yang 

diberikan baik dalam bentuk uang, barang atau jasa, akan benar-benar 

diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan 

datang.  

2. Waktu: Suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan 

kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam 

unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai Agio dari uang yaitu uang 

yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima 

pada masa yang akan datang. 

3. Degree of Risk: Suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat 

dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi 

dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama 

kredit yang diberikan semakin tinggi pula tingkat resikonya, karena sejauh 

kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, maka masih selalu 

terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah 

yang menyebabkan timbulnya unsur resiko. Dengan adanya unsur resiko 

inilah maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit. 

4. Prestasi: Suatu obyek kredit yang diberikan tidak saja dalam bentuk uang, 

tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan 

modern sekarang ini didasarkan pada uang, maka transaksi-transaksi 

kredit yang menyangkut uang yang sering digunakan dalam praktek 

perkreditan. 
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2.1.2 Tujuan Kredit 

Pada dasarnya aktivitas usaha lembaga kredit seperti Bank Umum, 

Bank Perkreditan Rakyat dan Koperasi Simpan Pinjam menyalurkan atau 

meminjamkan dananya kepada masyarakat atau pihak-pihak yang 

membutuhkan bantuan dana. Apa tujuan pemberian kredit itu? Tujuan 

pemberian kredit adalah untuk memperoleh suatu keuntungan, oleh karena 

itu lembaga kredit hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada 

nasabahnya, dalam bentuk kredit, jika merasa yakin bahwa nasabah yang 

akan menerima kredit itu mampu dan mau mengembalikan kredit yang telah 

diterimanya.  

Dari faktor kemampuan dan kemauan tersebut, terdapat unsur 

keamanan (safety), dan sekaligus juga unsur keuntungan (profitability) dari 

suatu kredit. Keamanan atau safety yang dimaksud adalah prestasi yang 

diberikan dalam bentuk uang, barang, atau jasa benar terjamin 

pengembaliannya, sehingga keuntungan atau profitability yang diharapkan 

itu menjadi kenyataan. Keuntungan atau profitability merupakan tujuan dari 

pemberian kredit yang diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima, dan 

karena Pancasila adalah sebagai dasar dan falsafah negara kita, maka 

tujuan kredit tidak semata-mata untuk mencari keuntungan, melainkan 

disesuaikan dengan tujuan negara yaitu mencapai masyarakat adil dan 

makmur berdasarkan Pancasila. Dengan demikian maka tujuan kredit yang 

diberikan oleh suatu bank khususnya bank pemerintah yang akan 

mengembangkan tugas sebagai agent of development adalah untuk 

menyukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan, 

meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna 
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menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat serta untuk memperoleh laba 

agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin dan dapat memperluas 

usahanya. Dari tujuan tersebut adanya kepentingan yang seimbang antara 

kepentingan pemerintah, kepentingan masyarakat, kepentingan pemilik 

modal. 

Pemberian kredit dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, 

maka bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada 

nasabahnya dalam bentuk kredit, jika bank merasa yakin bahwa nasabah 

yang akan menerima kredit itu mampu dan mau mengembalikan kredit yang 

telah diterimanya. Dari faktor kemampuan  dan kemauan tersebut dapat 

disimpulkan dua unsur yang saling berkaitan, kedua unsur itu adalah 

(Suyatno, 2003 : 15) : 

1. Safety  (keamanan): Prestasi yang diberikan dalam bentuk uang, barang 

dan jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya, sehingga keuntungan 

(profitability) yang diharapkan itu dapat menjadi kenyataan. 

2. Profitability (keuntungan): Tujuan dari pemberian kredit yang terjelma 

dalam bentuk bunga yang diterima. 

2.1.3 Fungsi Kredit 

Dalam kehidupan perekonomian modern, bank memegang peranan 

yang sangat penting. Oleh karena itu, bank selalu diikut sertakan dalam 

penentuan kebijakan di bidang moneter, pengawasan devisa, pencatatan 

efek dan lain-lain. Hal ini disebabkan usaha pokok bank adalah memberikan 

kredit, dan kredit yang diberikan oleh bank mempunyai pengaruh yang 

sangat luas dalam segala bidang kehidupan, khususnya di bidang ekonomi. 
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Fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan 

antara lain sebagai berikut (Suyatno, 2003 : 16-18) 

1. Kredit dapat meningkatkan utility (daya guna) dari modal uang 

Para pemilik modal atau uang yang secara langsung 

meminjamkan uangnya kepada para pengusaha yang memerlukan, untuk 

meningkatkan produksi atau untuk meningkatkan usahanya. Pada 

asasnya melalui kredit terdapat suatu usaha peningkatan produktivitas 

secara menyeluruh.  

2. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas kredit  

Uang yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan 

pembayaran baru seperti cek, giro, bilyet dan wesel, sehingga apabila 

pembayaran-pembayaran dilakukan dengan cek, giro, bilyet dan wesel 

maka dapat meningkatkan peredaran uang giral. Di samping itu, kredit 

perbankan yang di tarik secara tunai dapat pula meningkatkan peredaran 

uang kartal, sehingga arus lalu lintas dapat berkembang pula. 

3. Kredit dapat meningkatkan daya guna dan peredaran barang 

Dengan adanya kredit, pengusaha dapat mengolah barang 

mentah menjadi barang yang produktif, sehingga daya guna barang 

tersebut menjadi meningkat. Di samping itu, kredit dapat pula 

meningkatkan peredaran barang, baik melalui penjualan secara kredit 

maupun dengan membeli barang-barang dari satu tempat dan 

penjualannya ke tempat lain. Pembelian tersebut uangnya dari kredit. Hal 

ini juga berarti bahwa kredit tersebut dapat pula meningkatkan manfaat 

suatu barang. 
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4. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi  

Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah 

stabilitas pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha antara lain untuk: 

a. Mengendalikan inflasi. 

b. Peningkatan ekspor. 

c. Rehabilitasi prasarana. 

d. Pemenuhan kebutuhan pokok-pokok rakyat. 

5. Kredit dapat meningkatkan kegiatan berusaha 

Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu 

meningkat, akan tetapi peningkatan tidaklah selalu diimbangi dengan 

peningkatan kemampuan. Karena manusia selalu berusaha dengan 

segala daya untuk memenuhi kekurangmampuannya. 

6. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan 

Dengan bantuan kredit dari bank, para pengusaha dapat 

memperluas usahanya dan mendirikan proyek-proyek baru. Peningkatan 

usaha dan pendirian proyek baru akan membutuhkan tenaga kerja untuk 

melaksanakan proyek-proyek tersebut. Dengan demikian mereka akan 

memperoleh pendapatan. Apabila perluasan usaha serta pendirian 

proyek-proyek baru telah selesai, maka untuk mengelolanya diperlukan 

pada tenaga kerja. Dengan tertampungnya tenaga-tenaga tersebut, maka 

pemerataan pendapatan akan meningkat. 

7. Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan Internasional 

Bank-bank besar yang mempunyai jaringan usaha dapat 

memberikan bantuan dalam bentuk kredit, baik secara langsung maupun 

tidak langsung kepada perusahaan di dalam negeri. Begitu juga negara-
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negara yang telah maju yang mempunyai cadangan devisa dan tabungan 

yang tinggi, dapat memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk kredit 

kepada negara-negara yang sedang berkembang untuk membangun. 

Bantuan dalam bentuk kredit ini tidak saja dapat mempererat hubungan 

ekonomi antar negara yang bersangkutan tetapi juga dapat meningkatkan 

hubungan internasional. 

2.1.4 Macam dan Jenis Kredit 

Pada dasarnya kredit hanya satu macam saja bila dilihat dari 

pengertian yang terkandung di dalamnya. Untuk membedakan kredit 

menurut faktor-faktor dana unsur-unsur yang ada dalam pengertiannya maka 

diadakan pembedaan-pembedaan sebagai berikut (Suyatno, 2003:25) : 

1. Kredit menurut sifat penggunaannya  

a. Kredit Konsumtif 

Yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar 

jalannya proses konsumtif, artinya uang kredit akan habis terpakai untuk 

memenuhi kebutuhan peminjam. 

b. Kredit Produktif 

Yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar 

jalannya proses produktif, artinya uang kredit digunakan untuk 

meningkatkan usaha baik usaha-usaha produksi, perdagangan 

maupun investasi. 

2. Kredit Menurut Keperluannya 

a. Kredit Produksi 
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Yaitu kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan 

produksi baik peningkatan kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi 

maupun peningkatan kualitas hasil produksi.  

b. Kredit Perdagangan 

Yaitu kredit yang digunakan untuk keperluan yang berkaitan 

dengan perdagangan, baik perdagangan dalam negeri maupun 

perdagangan luar negeri (ekspor-impor). 

 c. Kredit Investasi 

Yaitu kredit yang digunakan untuk keperluan investasi atau 

penanaman modal. Penambahan modal disini berupa perbaikan 

ataupun pertambahan barang modal berupa fasilitas-fasilitasnya. 

3. Kredit Menurut Jangka Waktunya 

a. Kredit Jangka Pendek (Short term loan) 

Yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum satu tahun. 

Dilihat dari segi perusahaan, kredit jangka pendek dapat berbentuk 

dianyaranya: 

1. Kredit Rekening Koran 

Yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya 

dengan batas plafon tertentu, perusahaan mengambilnya tidak 

sekaligus melainkan sebagian demi sebagian sesuai dengan 

kebutuhannya. 

2. Kredit Penjualan 

Yaitu kredit yang diberikan oleh penjual kepada pembeli, 

penjual menyerahkan barangnya lebih dahulu, baru kemudian 

menerima pembayarannya dari pembeli. 
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3. Kredit Pembelian 

Yaitu kredit yang diberikan pembeli kepada penjual. Pembeli 

menyerahkan uang terlebih dahulu sebagai pembayaran terhadap 

barang-barang yang dibelinya, baru kemudian menerima barang-

barang yang dibelinya. 

4. Kredit Wesel 

Kredit ini terjadi apabila sesuatu perusahaan mengeluarkan 

surat Pengakuan Utang yang berisikan kesanggupan untuk 

membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak tertentu dan pada 

saat tertentu, dan setelah ditanda tangani, surat wesel dapat dijual 

atau diuangkan kepada bank. 

5. Kredit Eksploitasi 

Yaitu kredit yang diberikan oleh bank untuk membiayai 

current operation suatu perusahaan. 

b. Kredit Jangka Menengah (Medium Term Loan) 

Yaitu kredit yang berjangka waktu antara satu sampai tiga 

tahun dalam jangka waktu pengembaliannya. 

c. Kredit Jangka Panjang (Long Term Loan) 

Yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun dalam 

jangka waktu pengembaliannya. 

4. Kredit Menurut Jaminannya 

1. Kredit tanpa jaminan (Unsecured loans) 

Yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan, yang dimaksud 

jaminan pemberian kredit ini adalah yakinan bank atas kesanggupan 

debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. 
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2. Kredit dengan agunan (Secured loans) 

Yaitu kredit yang diberikan kepada debitur dengan 

menyerahkan agunannya. Yang dimaksud dengan agunan adalah 

jaminan material, surat berharga, garansi resiko, yang disediakan oleh 

debitur untuk menanggung pembayaran kembali suatu kredit apabila 

debitur tidak dapat melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. 

2.1.5 Pemberian Kredit 

Bank sebagai lembaga keuangan perantara (intermediary institution) 

di bidang keuangan, memiliki suatu sifat atau karakteristik yang khas. 

Eksistensi lembaga keuangan dalam kemasyarakatan terwujud dan 

terpelihara karena adanya unsur kepercayaan. Usaha jasa keuangan yang 

dilakukan bank, pada dasarnya merupakan realisasi dari pemberian 

kepercayaan oleh masyarakat kepada lembaga itu. Kedudukan bank 

ditengah masyarakat menjadi jelas dengan adanya ikatan kontraktual antara 

bank dan nasabahnya yang notabene adalah anggota masyarakat. Ikatan 

kontraktual itu terdiri dari dari dua jenis, tetapi satu sama lain tidak dapat 

dipisahkan. Pertama, ikatan bank dengan penanaman dana (deposan) atau 

nasabah pasivanya. Kedua, ikatan bank dengan pemakai dana (debitur) atau 

nasabah aktivanya.  

Dapat dikatakan bank merupakan lembaga peminjam dana milik 

nasabah pasivanya, serta meminjamkan kembali dana tersebut kepada 

nasabah aktivanya. Dalam hal ini, bank mendapat kepercayaan untuk 

mengelola, menghimpunnya, serta menyalurkannya kembali dalam bentuk 

kredit dan jasa keuangan lainnya. 
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Maju mundurnya usaha sebuah bank, tergantung pada kepercayaan 

tersebut. Jadi disini bank bertindak sebagai agen kepercayaan (agen of 

trust). Pudarnya kepercayaan masyarakat bisa menimbulkan krisis pada 

sebuah bank. Lebih jauh, hal itu dapat berakibat buruk pada sistem 

perbankan keseluruhan. Apabila krisis yang terjadi pada sebuah bank tidak 

segera diatasi, tidak tertutup timbulnya “efek domino” yaitu meluasnya rasa 

ketidakpercayaan masyarakat. 

Telah diuraikan di atas bahwa kredit adalah kepercayaan dan hal itu 

timbul bila ada pendekatan antara pemberi dan penerima kredit. Untuk 

menimbulkan kepercayaan, maka pemberi kredit (bank) perlu meneliti telebih 

dahulu apa, bagaimana, dan siapa calon peminjam. Dalam pemberian kredit 

kepada calon nasabah dikenal adanya prinsip 5 C dan 4 P yaitu (Sinungan, 

2003: 83 – 87) : 

A. Prinsip 5 C 

1. Character 

Adalah keadaan watak dan sifat dari calon nasabah baik dalam 

kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha.  

2. Capacity  

Adalah kemampuan yang dimiliki calon nasabah untuk 

membuat rencana dan mewujudkan rencana itu menjadi kenyataan 

termasuk dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang 

diharapkan. 

3. Capital 

Adalah dana yang dimiliki calon nasabah untuk menjalankan 

dan memelihara kelangsungan usahanya. 
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4. Collateral 

Adalah barang-barang yang diserahkan calon nasabah sebagai 

jaminan terhadap kredit yang akan diterimanya. 

5. Condition 

Adalah keadaan sosial ekonomi suatu saat yang dapat 

mempengaruhi maju mundurnya usaha calon nasabah. 

B. Prinsip 4 P 

1. Personality 

Bank mencari data tentang kepribadian si peminjam seperti 

riwayat hidupnya (kelahiran, pendidikan, pengalaman usaha dan 

sebagainya). 

2. Purpose 

Mencari data tentang tujuan atau keperluan penggunaan kredit 

apakah tujuan penggunaan kredit itu sesuai dengan line of business 

kredit bank bersangkutan. 

3. Prospect 

Yang dimaksud dengan prospect adalah harapan di masa 

depan dari bidang usaha calon debitur. Ini dapat diketahui dari 

perkembangan usaha calon nasabah selama beberapa bulan atau 

tahun. 

4. Payment 

Bank ingin mengetahui bagaimana pembayaran kembali 

pinjaman yang akan diberikan. 
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2.2 Kredit Modal Kerja    

Salah satu usaha dari bank adalah memberikan fasilitas kredit kepada 

nasabah. Kredit modal kerja merupakan salah satu dari jenis kredit yang 

diberikan bank kepada nasabah. Kata kredit berasal dari bahasa latin yaitu 

“credere”, yang artinya percaya. Menurut Hasibuan (2003:87), “kredit adalah 

semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh 

peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati”. Berdasarkan 

pengertian-pengertian kredit diatas, dapat diketahui bahwa kredit mempunyai 

beberapa unsur, yaitu: 

a. persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam. 

b. aktivitas peminjaman uang atau  tagihan sebesar plafon yang disepakati. 

c. jangka waktu tertentu. 

d. pendapatan berupa bunga atau imbalan atau pembagian keuntungan. 

e. risiko dan  

f. jaminan dan atau agunan (jika ada). 

Pengelompokan jenis-jenis kredit menurut Kasmir (2002: 99-102) dapat 

dilihat dari : 

a. Jenis Kredit Berdasarkan Lembaga yang Menerima Kredit:  

1. Kredit untuk badan usaha pemerintah/daerah, yaitu kredit yang diberikan 

kepada  perusahaan/badan   usaha  yang    dimiliki   pemerintah.    

2. Kredit untuk badan usaha swasta, yaitu kredit yang diberikan kepada 

perusahaan/badan usaha yang dimiliki swasta. 

3. Kredit perorangan, yaitu kredit yang diberikan bukan kepada perusahaan, 

tetapi kepada perorangan. 
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4. Kredit untuk bank koresponden, lembaga pembiayaan dan perusahaan 

asuransi. 

b. Jenis Kredit Berdasarkan Tujuan Penggunaannya: 

1. Kredit Modal Kerja (KMK), yaitu kredit untuk modal kerja perusahaan dalam 

rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan, seperti pembelian bahan 

baku, piutang, dan lain-lain. 

2. Kredit investasi, yaitu kredit (berjangka menengah atau panjang) yang 

diberikan kepada usaha-usaha guna merehabilitas, modernisasi, perluasan 

ataupun pendirian proyek baru, misalnya untuk pembelian mesin, 

bangunan dan tanah untuk pabrik. 

3. Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan bank kepada pihak 

ketiga/perorangan (termasuk  karyawan bank sendiri) untuk keperluan 

konsumsi berupa barang dan jasa dengan cara membeli, menyewa atau 

dengan cara lain.    

c. Jenis Kredit Berdasarkan Sektor Ekonomi 

Kredit menurut sektor ekonomi didasari atas kebutuhan untuk 

menentukan kebijakan pengarahan kredit bamk secara kualitatif yang 

dititikberatkan pada sektor ekonomi yang diutamakan dalam pembiayaan 

dengan kredit bank itu. Sektor ekonomi yang dimaksud antara lain adalah 

sektor pertanian, pertambangan, perindustrian, konstruksi, jasa sosial, jasa 

dunia usaha dan lain-lain. 

d. Jenis Kredit Berdasarkan Sifat: 

1. Kredit atas dasar transaksi satu kali (eenmalig), yaitu kredit jangka pendek 

untuk pembiayaan suatu transaksi tertentu.  
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2. Kredit atas dasar transaksi berulang (revolving), yaitu kredit jangka pendek 

yang diberikan kepada nasabah untuk usaha yang merupakan suatu seri 

transaksi yang sejenis.  

3. Kredit atas dasar plafon terkait, yaitu kredit yang diberikan dengan jumlah 

dan jangka waktu tertentu dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai 

tambahan  modal kerja bagi suatu unit produksi atas dasar penilaian 

kapasitas produksi/kebutuhan modal kerja di mana maksimum kredit yang 

diberikan tidak terikat pada kapasitas produksi normal atau realisasi 

penjualan.  

4. Kredit atas dasar plafon terbuka, yaitu kredit untuk kebutuhan modal kerja 

di mana maksimum kredit yang diberikan tidak terikat pada kapasitas 

produksi normal atau realisasi penjualan.  

5. Kredit atas dasar penurunan plafon secara berangsur (aflopend plafond), 

yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah yang pelunasannya harus 

dilaksanakaan secara berangsur sesuai dengan jadwal pelunasan yang 

telah disetujui/ditentukan oleh bank. 

e. Jenis Kredit Berdasarkan Sumber Dana: 

1. Kredit dengan dana bank sendiri  

2. Kredit dengan dana bersama-sama dengan bank lain (sindikasi, 

konsorsium).  

3. Kredit dengan dana dari luar negeri. 

f. Jenis Kredit Berdasarkan Bentuk: 

1. Cash Loan, yaitu pinjaman uang tunai  yang diberikan oleh bank kepada 

nasabahnya sehingga dengan pemberian fasilitas ini, bank telah 
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menyediakan dana (fresh money) yang dapat digunakan oleh nasabah 

berdasarkan ketentuan yang ada dalam perjanjian kredit.  

2. Non Cash Loan, yaitu fasilitas yang diberikan bank kepada 

nasabahnya,tetapi atas fasilitas ini bank belum mau mengeluarkan uang 

tunai. 

g. Kredit Berdasarkan Wewenang Pemutusan 

Berdasarkan wewenang putusannya, kredit dibedakan atas wewenang 

kantor pusat dan wewenang kantor  cabang (kepala divisi dan direksi wilayah). 

h. Kredit Berdasarkan sifat Fasilitas: 

1. Commited Facility, yaitu suatu fasilitas yang secara hukum, bank 

diperjanjikan kecuali terjadi suatu peristiwa yang memberikan hak kepada 

bank untuk menarik kembali/menangguhkan fasilitas tersebut sesuai surat 

atau dokumen lainnya.  

2. Uncommited Facility, yaitu suatu fasilitas yang secara hukum, bank tidak 

mempunyai kewajiban untuk memenuhinya sesuai dengan yang telah 

diperjanjikan. 

i. Kredit Berdasarkan Akad: 

1. Pinjaman dengan akad kredit adalah pinjaman yang disertai dengan suatu 

perjanjian kredit tertulis antara bank dengan nasabah, yang antara lain 

mengatur besarnya plafon kredit, suku bunga, jangka waktu, jaminan, cara 

pelunasan dan sebagainya.  

2. Pinjaman tanpa akad kredit adalah pinjaman yang tidak disertai suatu 

perjanjian tertulis. 

Berdasarkan uraian diatas, maka kredit modal kerja merupakan salah 

satu jenis kredit yang diberikan bank kepada nasabahnya untuk membiayai 
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operasional perusahaan yang berhubungan dengan pengadaan barang maupun 

proses produksi sampai barang tersebut terjual. Prinsip dari modal kerja ini 

adalah penggunaan modal yang akan habis dalam satu siklus usaha yaitu 

dimulai dari perolehan uang tunai dari kredit bank kemudian digunakan untuk 

membeli barang dagangan atau bahan-bahan baku kemudian diproses menjadi 

barang jadi lalu dijual baik secara tunai atau kredit selanjutnya memperoleh uang 

tunai kembali. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, perusahaan 

membutuhkan dana yang cukup untuk menjamin kelangsungan operasinya 

tersebut.   

Untuk kredit modal kerja, bank menyediakan fasilitas kredit modal kerja 

bagi usaha skala kecil (plafon kredit sampai dengan Rp 500 juta) dan usaha 

skala menengah (plafon kredit di atas Rp 500 juta hingga Rp 5 miliar).   Kredit 

modal kerja yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan produksi baik 

peningkatan kuantitatif maupun kualitatif. Bentuk-bentuk dari kredit modal kerja 

antara lain:  

a. Kredit modal kerja untuk pedagang, antara lain:  

1. Kredit ekspor.  

2. Kredit pertokoan, dan sebagainya.  

b. Kredit modal kerja bidang industri, antara lain:  

1. Kredit modal kerja makanan/minuman dalam kemasan.  

2. Kredit modal kerja pabrik, tekstil, dan sebagainya. 

3. Kredit modal kerja untuk bidang perkebunan/pertanian, antara lain: 

1. Kredit untuk membeli pupuk  

2. Kredit untuk membeli obat-obatan anti hama, dan sebagainya. 

4. Kredit modal kerja untuk kontraktor bangunan. 
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5. Kredit modal kerja untuk perbengkelan pusat service. 

2.2.1 Jaminan Kredit Modal Kerja    

Bank dalam memberikan kredit kepada debitur tentu saja menghendaki 

jaminan atas kredit yang diberikan.  Namun sejalan dengan perkembangan 

perekonomian di Indonesia, saat ini sudah mulai banyak bank yang 

memberikan kredit tanpa jaminan (agunan). Kredit jenis ini dikabulkan oleh 

bank jika prospek usaha debitur sangat baik dan terkait dengan reputasi 

debitur tersebut. Sebenarnya penilaian tentang jaminan  fisik timbul apabila 

keadaan usaha debitur kurang baik/kuat. Namun, keyakinan bank akan 

muncul apabila debitur bersangkutan dapat menyediakan sejumlah jaminan 

fisik yang dapat menutupi jumlah pinjaman tersebut.  

Adapun bentuk-bentuk jaminan yang dapat diterima oleh bank sebagai 

jaminan kredit yang dapat diterima oleh bank sebagai jaminan kredit yang 

diberikan antara lain: 

1. Jaminan dengan barang-barang 

Jaminan berupa barang baik barang bergerak maupun barang 

tidak bergerak. Barang bergerak misalnya kendaraan, barang dagangan 

dan lain-lain, sedangkan barang tidak bergerak misalnya tanah, 

bangunan, dan sebagainya. 

2. Jaminan surat-surat berharga 

Jaminan ini berupa surat-surat berharga seperti surat deposito, 

wesel, sertifikat bank dan obligasi-obligasi pemerintah. 

3. Jaminan orang 

Jaminan yang diberikan oleh seseorang yang menyatakan 

kesanggupan untuk menanggung resiko apabila kredit  tersebut macet. 
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Dengan kata lain orang yang memberikan jaminan itulah yang akan 

menggantikan kredit yang tidak mampu dibayar oleh nasabah. Seseorang 

yang bertindak sebagai penjamin haruslah dikenal dengan baik oleh pihak 

bank, baik segi keberadaan usahanya maupun pribadinya. 

Adapun dalam penilaian jaminan hal-hal yang harus diperhatikan  

dalam peminjaman kreit modal kerja adalah : 

1. Jumlah dan nilainya 

Jumlah dan nilai jaminan harus dapat menjamin kepentingan 

bank bila terjadi suatu kemacetan kredit sehingga jaminan tersebut 

terpaksa dicairkan untuk diubah menjadi uang. Setiap bank 

menentukan sendiri nilai dari jaminan tersebut. Biasanya jaminan yang 

ada dinilai sedemikian rupa dan harus berada di atas jumlah kredit 

yang diberikan ditambah dengan suatu jumlah atau persentase 

tertentu. Untuk itu, sebaiknya nilai jaminan kredit adalah minimal 

sebesar 125% dari jumlah kredit, dan dapat pula jaminan  tersebut 

melebihi persentase di atas,misalnya 150% ke atas. 

2. Status kepemilikan   

Kepemilikan merupakan hal yang penting untuk dijadikan 

perhatian. Harus dengan jelas diketahui bahwa jaminan tersebut 

benar-benar milik si pemohon kredit. Bila jaminan bukan milik si 

pemohon kredit, maka harus ada surat kuasa di surat pernyataan dari 

si pemilik yang bersedia harta miliknya dijaminkan oleh si pemohon 

kredit kepada bank. 

3. Daya tahan dan marketability 



36 
 
 
 

 

Jaminan kredit berupa barang sesuai dengan umur dan 

teknisnya berbeda-beda dalam daya tahan dan  marketability.  

Marketability adalah kekuatan barang jaminan itu untuk dijual. Bila  

marketability lemah dan daya tahannya sedikit  maka nilainya akan 

turun terus-menerus. 

4. Cara-cara pengikatan 

Cara pengikatan barang-barang jaminan sangat penting untuk 

diperhatikan oleh pejabat-pejabat bank, artinya pengikatan itu harus 

kuat dan benar-benar dapat menjamin kepentingan bank, sesuai 

dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bagi barang-barang yang 

bergerak, pengikatan dilakukan dengan cara gadai (pandsovereen 

komst) sebagaimana diatur dalam buku II bab 20 kitab Undang-

Undang Hukum Perdata atau dengan cara penyerahan hak milik 

berdasarkan F.E.O (Fiduciare Eigendoms Overdracht) yang 

berdasarkan yurisprudensi pengikatnya dikategorikan sebagai gadai. 

Bagi barang-barang tidak bergerak, pengikat  jaminan dilakukan 

dengan akte hipotik, dimana tata cara dan prosedurnya diatur dalam 

buku II Bab 21 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perbankan 

Indonesia, lazim digunakan pengikatnya dengan cara F.E.O yaitu 

pengikatnya barang-barang tidak bergerak berdasarkan  kepercayaan. 

F.E.O disertai suatu daftar barang-barang yang diserahkan dan 

dengan suatu Surat Kuasa untuk menjual barang jaminan tersebut 

kepada pihak bank, dalam hal ini bank harus berhati-hati dan benar-

benar meyakini calon debitur, sehingga berhasil tidaknya bentuk 
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jaminan dengan cara F.E.O ini sepenuhnya tergantung dari niat baik 

dari nasabah itu sendiri.   

2.2.2 Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja 

Prosedur pemberian kredit merupakan tahapan-tahapan yang dilalui 

untuk memberikan kredit. Prosedur pemberian  kredit dan penilaian kredit 

oleh dunia perbankan secara umum sama, antara satu bank dengan bank 

lainnya memiliki prosedur yang tidak jauh berbeda. Hal yang menjadi 

perbedaan mungkin terletak pada bagaimana tujuan bank tersebut  serta 

persyaratan yang ditetapkan dengan pertimbangan masing-masing. Tujuan 

utama dari prosedur ini untuk mempermudah bank menilai kelayakan suatu 

permohonan kredit, sehingga dapat mencegah terjadinya kredit bermasalah. 

Secara garis besar prosedur pemberian kredit menyangkut permasalahan : 

1. Standar dokumentasi kredit.   

2. Perlindungan melalui program asuransi.   

3. Pengawasan kredit.   

4. Pedoman khusus penanganan kredit tertentu.  

Sebelum pihak bank memberikan fasilitas kredit kepada nasabah, 

bank harus merasa yakin terlebih dahulu bahwa kredit yang diberikan benar-

benar akan kembali. Oleh karena itu, bank memerlukan informasi tentang 

data-data yang dimiliki oleh calon penerima kredit. Data-data yang dimaksud 

penting bagi bank untuk menilai keadaan dan kemampuan nasabah, 

sehingga menumbuhkan kepercayaan bank akan memberikan kreditnya.   

Dari uraian tersebut, analisis  kelayakan kredit dimaksudkan untuk 

menentukan kelayakan pemberian kredit yang akan diberikan kepada 

pelanggan. Analisis kelayakan kredit dapat menentukan tingkat kepercayaan 
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kepada pelanggan dan dapat menghidari kemungkinan  terjadinya kerugian 

di masa yang akan datang akibat adanya kredit macet. Secara umum 

analisis kelayakan kredit dapat dilakukan dengan menggunakan analisa 

sebagai berikut: 

1. Rasio Lancar, rasio ini digunakan  untuk mengetahui kemampuan suatu 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek atau utang 

jangka pendek. Likuiditas perusahaan diketahui dengan cara 

membandingkan antara aktiva lancar (current assets) dengan hutang 

lancar (current liabilities). Rasio yang dikatakan baik atau sehat apabila 

hasil perbandingan yang diperoleh  AL:HL= 2:1, artinya satu rupiah 

hutang jangka pendek dijamin dengan dua rupiah aktiva lancar atau harta 

lancar. 

2. Rasio Solvabilitas, rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajibannya, baik jangka pendek maupun 

jangka panjang apabila perusahaan tersebut dibubarkan. Dengan kata 

lain, rasio ini menunjukan cukup tidaknya harta perusahaan untuk 

membayar hutang-hutangnya. Rasio ini dihitung dengan cara 

membandingkan antara Total Aktiva dengan Total Hutang (TA:TH), 

dikatakan baik apabila perbandingannya 1,5:1, minimal  1:1.  Apabila 

Total Aktivanya kurang dari 1, maka perusahaan tersebut dalam keadaan 

kurang solvable. 

3. Rasio Profitabilitas, rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan 

debitur dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Hal ini dapat 

dihitung dengan membandingkan laba bersih dengan penjualan yang 

dilakukan debitur. 
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4. Average Collecting Periode Ratio, rasio ini digunakan untuk menghitung 

berapa lama rata-rata piutang dapat diterima pembayarannya. Hal ini 

dapat diketahui dengan membandingkan jumlah piutang selama setahun 

dengan jumlah penjualan. Semakin pendek  waktu penerimaan piutang 

akan semakin baik, karena modal yang tertanam dalam piutang semakin 

kecil. Hal ini pun dapat juga dibandingkan dengan syarat pembayaran 

yang diberikan oleh pelanggan kepada konsumennya. Sehingga dapat 

diketahui konsumen pelanggan tersebut banyak yang lewat jatuh tempo 

atau tidak pembayarannya. 

5. Analisis Umur Piutang, analisis ini dapat digunakan untuk pelanggan lama 

dengan data yang telah tersedia di perusahaan. Data yang diperlukan 

dapat diambil dari data mutasi piutang yang ada di Kartu Piutang. Dalam 

analisis ini, piutang dipisahkan menjadi piutang yang belum menunggak 

dan piutang yang telah menunggak. Dengan demikian, akan diketahui 

tingkat  bonafiditas dan status kredit dari para debitur. Selanjutnya hasil 

analisis digunakan sebagai pedoman untuk menentukan pemberian kredit 

kepada pelanggan apabila pelanggan yang bersangkutan mengajukan 

permohonan kredit kembali. 

6. Inventory Turn Over Ratio, rasio ini digunakan untuk mengetahui tingkat 

perputaran mutasi barang pada suatu perusahaan. Semakin tinggi tingkat 

perputaran menunjukan keadaan yang semakin baik, karena berarti 

barang tersimpan di gudang akan semakin pendek waktunya. 

2.2.3 Pengawasan Pemberian Kredit 

Fungsi pengawasan sangat penting bagi setiap perusahaan, baik 

perusahaan berskala besar maupun perusahaan kecil. Pengawasan kredit 
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merupakan proses penilaian dan pemantauan kredit sejak analisis, bukanlah 

aktivitas untuk mencari kesalahan/penyimpangan debitur khususnya dalam 

menggunakan kredit, melainkan upaya menjaga agar apa yang dilaksanakan 

dapat berjalan sesuai dengan rencana kredit. Selain itu bahwa proses 

pengawasan kredit telah dimulai sejak dini (saat penilaian jaminan). 

Menurut Sinungan (2003:263), “pengamanan kredit merupakan suatu 

mata rantai kegiatan bank”. Langkah pengamanan ini dimulai sejak bank 

merencanakan untuk memberikan kredit. Dalam menyusun rencana dengan 

sekaligus perhitungan plafon, bank telah  memperhitungkan berbagai segi 

yang dapat dijangkau oleh kemampuan operasional. Mengatur alokasi kredit 

ke arah sektor-sektor yang bervariasi, pemberian kredit kepada nasabah 

serta jumlah plafon kredit yang akan diberikan dan sebagainya, merupakan 

langkah-langkah untuk menjaga keamanan kredit. 

Dalam usaha untuk mengamankan fasilitas kredit, bank berusaha 

untuk melakukan pengawasan atas perjalanan  kredit karena pengawasan 

merupakan salah satu fungsi manajemen yang penting dalam segala 

kegiatan usaha dan merupakan pengamanan terhadap kekayaan yang 

diberikan nasabah. Kegiatan pengawasan akan menjadi lebih penting karena 

kredit merupakan risk asset bagi bank. Pengawasan kredit yang dilakukan 

bank menurut tujuannya, yaitu: 

1. Preventif Control, yaitu pengawasan kredit yang dilakukan sebelum 

pencairan kredit yang bertujuan untuk mencegah kemungkinan terjadinya 

penyimpangan penggunaan kredit.  Misalnya melakukan survey ke 

lapangan untuk melihat usaha calon debitur dan wawancara mengenai 
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kelangsungan usaha yang sudah dijalankan serta mencari informasi dari 

pihak eksternal. 

2. Refresif Control, yaitu pengawasan kredit  yang dilakukan setelah 

pencairan dan saat penggunaan kredit dengan tujuan untuk mengatasi 

setiap penyimpangan yang terjadi. Misalnya melakukan kunjungan ke 

tempat usaha debitur, menganalisa perkembangan laporan keuangan 

debitur dan menganalisa kelemahan usaha debitur saat itu. 

Dalam melakukan pengawasan kredit, pejabat bank harus dapat 

menciptakan hubungan yang harmonis dengan para debitur yang dilandasi 

dengan pemikiran dan sikap saling menghormati, saling membutuhkan, dan 

memiliki ketergantungan antara satu sama  lain. Debitur membutuhkan kredit 

untuk peningkatan usahanya, demikian pula bank membutuhkan debitur 

untuk memutar uangnya. Secara rinci tujuan atau sasaran pengawasan 

kredit dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Agar penjagaan dan pengawasan dalam pengelolaan kekayaan bank di 

bidang perkreditan dapat dilakukan dengan baik yaitu untuk 

menghindarkan penyelewengan baik dari intern maupun ekstern bank.   

2. Untuk memastikan ketelitian dan kebenaran data administrasi di bidang 

perkreditan serta penyusunan dokumentasi perkreditan yang lebih baik.  

3. Untuk memajukan efisensi di dalam pengelolaan dan tata laksana usaha 

di bidang perkreditan dan mendorong  tercapainya rencana yang telah 

ditetapkan. 

4. Untuk menilai tingkat kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan 

dan penggarisan dalam manual perkreditan dalam pencapaian sasaran. 
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Unsur-unsur yang harus dimiliki suatu pengawasan yang baik adalah 

sebagai berikut: 

1. Suatu bagan organisasi yang memungkinkan pemisahan fungsi secara 

tepat. 

2. Sistem pemberian wewenang serta prosedur pencatatan yang layak agar 

tercapai pengawasan akuntansi yang cukup atas aktiva, utang, hasil dan 

biaya. 

3. Praktek yang sehat harus diikuti dalam melaksanakan tugas dan fungsi 

setiap bagian organisasi.  

4. Pegawai-pegawai yang kualitasnya seimbang dengan tanggung 

jawabnya. 

Agar dapat dilaksanakan dengan baik,  pengawasan hendaknya 

berpegang pada prinsip-prinsip pengawasan sebagai berikut: 

1. Pengawasan harus berorientasi pada tujuan organisasi (perusahaan).  

2. Pengawasan harus objektif dan jujur.  

3. Pengawasan harus berorientasi pada peraturan-peraturan yang telah 

ditentukan.  

4. Pengawasan harus menjamin daya  guna dan hasil guna pelaksanaan 

pekerjaan.  

5. Pengawasan harus berdasarkan standar yang objektif, teliti dan akurat.  

6. Pengawasan harus dilakukan secara berkesinambungan.  

7. Hasil pengawasan harus dapat memberikan umpan balik terhadap 

perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan pekerjaan, perencanaan dan 

kebijakan untuk waktu yang akan datang.  
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2.2.4 Prosedur Penyelesaian Kredit Macet  

Setelah realisasi kredit, maka nasabah akan mengembalikan sesuai 

dengan kesepakatan. Kredit yang diberikan tidak selamanya berjalan sesuai 

rencana yang diharapkan. Banyak hal yang dapat terjadi diluar kehendak 

pihak bank maupun debitur, baik karena kelalaian pihak bank dalam 

prosedur dan pengawasan pemberian kredit maupun kelalaian pihak debitur. 

Penunggakan pembayaran pokok kredit dan bunga kredit dapat terjadi 

karena: 

1. Dari Pihak Nasabah 

a. Adanya �unsur� kesengajaan, yaitu tidak adanya �unsur� kemauan 

untuk membayar.  

b. Adanya �unsur� ketidaksengajaan, yaitu debitur mau membayar 

tetapi tidak mampu.  

2. Dari Pihak perbankan  

Kelalaian karyawan bagian kredit dalam pemberian kredit kepada 

debitur dapat menyebabkan masalah pengembalian kredit dikemudian 

hari. Dalam melakukan analisisnya, pihak analis kurang teliti sehingga 

apa yang akan terjadi tidak dapat diperkirakan. Selain itu, kredit macet 

juga dapat diakibatkan karena adanya koli antara pihak analis kredit 

dengan pihak debitur sehingga analisis dilakukan secara subjektif. Dalam 

hubungannya dengan problem loans, perlu diketahui pengelompokan 

pinjaman berdasarkan tingkat collectability yang berlaku bagi perbankan 

di Indonesia, diantaranya: 
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1. Kredit Lancar  

Kredit�lancar�adalah kredit yang tidak mengalami penundaan 

pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunga.  

2. Kredit Dalam Perhatian Khusus  

Kredit Dalam Perhatian Khusus adalah kredit yang mengalami 

penundaan pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunga 

selama satu bulan dari waktu yang diperjanjikan.  

3. Kredit Kurang Lancar  

Kredit kurang lancar adalah kredit yang pengembalian pokok 

pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan 

selama tiga bulan dari waktu yang diperjanjikan.  

4. Kredit Diragukan  

Kredit diragukan yaitu kredit yang pengembalian pokok 

pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan 

selama enam bulan atau dua kali dari jadwal yang telah diperjanjikan.  

5. Kredit Macet  

Kredit macet adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman 

dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan lebih dari 

satu tahun sejak jatuh tempo menurut jadwal yang telah diperjanjikan.  

Pengelolaan kredit yang dikelompokkan sebagai kredit macet tidak 

mudah, sebab penanganan kredit macet sangat berbeda dengan proses 

analisis dan pemberian kredit kepada nasabah. Dalam menangani kredit 

bermasalah diperlukan kemampuan dan perhatian yang lebih, ketelitian 

dan perhatian yang bersifat khusus.  
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Fungsi pengelolaan kredit macet �hampir� sama pentingnya 

dengan fungsi-fungsi lain yang ada dalam aktivitas perbankan. Jika suatu 

kredit yang bermasalah tidak dikelola dengan baik, pengaruhnya akan 

cukup besar terhadap tingkat profit atau laba yang akan diperoleh serta 

akan menimbulkan kerugian bank akibat beban biaya yang ada. Selain 

itu, pengelolaan kredit macet harus dilakukan sebaik mungkin karena 

reputasi atau nama baik sebuah bank sering dikaitkan dengan tingkat 

atau besarnya jumlah kredit yang sedang bermasalah. Hal ini secara 

tidaklangsung akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat umum 

ataupun kalangan perbankan sendiri terhadap bank tersebut yang juga 

akan mempengaruhi aktivitas usaha secara keseluruhan.  

Berikut ini adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam prosedur 

penanganan kredit macet: 

1. Pengumpulan Informasi  

Beberapa informasi dasar yang diperlukan dalam pengelolaan 

kredit bermasalah adalah informasi-informasi mengenai: 

a. Hubungan antara bank dan debitur.  

Dengan mempelajari hubungan debitur selama ini dengan 

bank kita bisa memperoleh pandangan tentang potensi debitur 

bersangkutan untuk diajak bekerja sama guna mencari jalan 

penyelesaian atas kredit yang sedang bermasalah.  

b. Potensi manajemen.  

Gambaran mengenai potensi dan kemampuan manajemen 

debitur di masa mendatang dapat diperoleh dengan melihat 
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perkembangan usahanya serta kebijakan-kebijakan yang dilakukan 

debitur selama ini dalam mengelola usahanya.  

c. Laporan-laporan keuangan.  

Dengan menganalisis laporan keuangan debitur, maka kita 

akan dapat mengetahui perkembangan keuangan debitur dan 

penyebab utama terjadinya permasalahan.  

d. Kekuatan dan kelemahan bank dari segi hukum.  

Dengan melakukan tinjauan ulang terhadap dokumen-

dokumen perkreditan debitur, kita diharapkan dapat mengetahui 

kekuatan -kekuatan serta kelemahan-kelemahan yang ada dapat 

merugikan bank secara hukum.  

e. Kekuatan-kekuatan yang ada pada debitur.  

Pada kredit bermasalah, debitur sering mencari setiap 

kemungkinan yang �bisa menguntungkan sehingga dapat 

menyebabkan bank berada pada posisi yang sulit. Jika hal tersebut 

ditemui, pihak bank harus segera mengkonfirmasi kepada ahli 

�hukum atau pihak-pihak lain yang dapat membantu.  

f. Posisi kreditur-kreditur lainnya.  

Posisi kreditur-kreditur lainnya terhadap aset perusahaan 

perlu dipelajari sehingga kalau sewaktu-waktu diperlukan tindakan 

penjualan asset  untuk penyelesaian pinjaman debitur, bank tidak 

akan menemui kesulitan. Sumber-sumber informasi lainnya yang 

dapat digunakan adalah sebagai berikut:  

1. Industri atau pesaing-pesaing (competitors) debitur.  

2. Trade and other credits (suppliers) yang digunakan.  
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3. Nasabah-nasabah lainnya yang dikenal akan debitur 

bersangkutan.  

4. Instansi-instansi dan lembaga – lembaga lainnya.  

2. Analisa Permasalahan  

Apabila semua informasi yang diperlukan sudah dikumpulkan, 

sebelum suatu rencana optimal disusun, beberapa permasalahan 

pokok sudah harus diketahui. Kemudian pertimbangan harus dibuat 

mengenai dapat atau tidaknya permasalahan tersebut diselesaikan 

dengan tanpa melakukan aksi hukum yang dapat merusak hubungan 

dengan debitur. Aksi hukum dilakukan jika dari hasil analisis diketahui 

bahwa penyebab permasalahan karena adanya faktor�kecurangan 

dan tidak kooperatif oleh debitur atau kemungkinan penyelesaian dari 

hasil usahanya tidak dapat diharapkan.  

Hal penting yang perlu terjawab dalam analisis sehingga �bisa  

diketahui apakah hubungan (relationship) dengan debitur bisa 

dilanjutkan atau tidak adalah berdasarkan: 

a. Potensi kecakapan manajemen.  

b. Prospek kelangsungan hidup usaha debitur.  

c. Jumlah serta kualitas faktor produksi yang tersedia.  

d. Strategi yang akan dilakukan debitur untuk menyelesaikan masalah. 

3. Penyelesaian Kredit Macet  

Dalam praktek perbankan, proses perencanaan untuk 

mengatasi kredit bermasalah sering diistilahkan dengan game plan 

atau suatu rencana strategi yang dipilih untuk menyelesaikan 
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permasalahan bank dengan debitur. Dalam game plan terdapat 

beberapa tahapan, yaitu:  

a. Workout.  

Workout adalah upaya penyelamatan aktivitas usaha debitur 

yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:  

1. Rescheduling  

a. Memperpanjang jangka waktu kredit.  

b. Memperpanjang jangka waktu angsuran.  

2. Reconditioning  

a. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok.  

b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu.  

c. Penurunan suku bunga.  

d. Pembebasan bunga.  

3. Restructuring  

a. Dengan menambah jumlah kredit.  

b. Dengan menambah equity, yaitu dengan penyetoran uang 

tunai atau dengan tambahan dari pemilik.  

c. Kombinasi  

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis diatas, diantaranya 

rescheduling, reconditioning, restructuring. 

d. Collateral liquidation (pencairan jaminan).  

Dalam hal ini, bank sebagai kreditur memaksa untuk 

dilakukannya penjualan jaminan yang telah diserahkan debitur pada 

bank untuk penyelesaian kredit yang bermasalah.  
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e. Melakukan tuntutan hukum atau mengajukan pailit melalui 

lembaga peradilan.  

Cara ini biasanya dilakukan sebagai upaya terakhir jika 

upaya pertama dan kedua yang disebutkan diatas belum mencapai 

hasil yang maksimal bagi bank. Hal ini jarang dilakukan karena 

membutuhkan biaya dan waktu yang cukup lama, sedangkan 

hasilnya belum dapat diramalkan.  

2.3 Bank Kredit Kelurahan 

Bank Kredit Kelurahan (BKK) merupakan suatu lembaga kredit yang 

disponsori oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang beroperasi di daerah-daerah 

pedesaan di sekitar daerah kota yang dimulai sejak tahun 1897 dan kemudian 

dikembangkan lagi manajemennya pada tahun-tahun berikutnya.BKK  atau  Bank  

Kredit  Kelurahan  pada  awalnya  adalah  jelmaan  dari  BPR yaitu lembaga 

keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito 

berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu 

dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR.   

Status BPR diberikan kepada Bank kelurahan, Lumbung Desa, Bank 

Pasar, Bank Pegawai, Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa 

(BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), 

Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), 

dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan 

UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dengan memenuhi persyaratan tatacara 

yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan tersebut diberlakukan 

karena mengingat bahwa lembaga-lembaga tersebut telah berkembang dari 

lingkungan masyarakat Indonesia, serta masih diperlukan oleh masyarakat, 
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maka keberadaan lembaga dimaksud diakui. Oleh karena itu, UU Perbankan 

Nomor 7 Tahun 1992 memberikan kejelasan status lembaga-lembaga dimaksud. 

Untuk menjamin kesatuan can keseragaman dalam pembinaan dan 

pengawasan, maka persyaratan dan tatacara pemberian status lembaga-

lembaga dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.  

Dalam melaksanakan usahanya BKK berasaskan demokrasi ekonomi 

dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Demokrasi ekonomi adalah sistem 

ekonomi Indonesia yang dijalankan sesuai dengan pasal 33 UUD 1945 yang 

memiliki 8 ciri positif sebagai pendukung dan 3 ciri negatif yang harus dihindari 

(free fight liberalism, etatisme, dan monopoli). 

Fungsi BKK adalah untuk menghimpun dan penyalur dana masyarakat  

yang  memiiki  tujuan  menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam 

rangka meningkatkan pemerataan, penumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional 

ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Sedangkan, sasaran BKK 

adalah  melayani kebutuhan petani, peternak, nelayan, pedagang, pengusaha 

kecil, pegawai, dan pensiunan karena sasaran ini belum dapat terjangkau oleh 

bank umum dan untuk lebih mewujudkan pemerataan layanan perbankan, 

pemerataan kesempatan berusaha, pemerataan pendapatan, dan agar mereka 

tidak jatuh ke tangan para pelepas uang (rentenir dan pengijon). 

Usaha BKK meliputi usaha untuk menghimpun dan menyalurkan dana 

dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Keuntungan BKK diperoleh dari spread 

effect dan pendapatan bunga. Adapun usaha-usaha BKK adalah: Pertama:  

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito 

berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu,  

Kedua: memberikan kredit  kepada  nasabah  sesuai  perjanjian  dan  



51 
 
 
 

 

persyaratan  yang  berlaku  dan, Ketiga: menyediakan pembiayaan bagi nasabah 

berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam 

Peraturan Pemerintah.  Selain  itu  BKK  juga  merupakan  badan  usaha  yang   

menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito 

berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain. SBI adalah 

sertifikat yang ditawarkan Bank Indonesia kepada BPR apabila BPR mengalami 

over likuiditas. 

Usaha yang Tidak Boleh Dilakukan BKK   Ada beberapa jenis usaha 

seperti yang dilakukan bank umum tetapi tidak boleh dilakukan BKK. Usaha yang 

tidak boleh dilakukan BKK  adalah : 

1. Menerima simpanan berupa giro. 

2. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. 

3. Melakukan penyertaan modal dengan prinsip prudent banking dan concern 

terhadap layanan kebutuhan masyarakat menengah ke bawah. 

4. Melakukan usaha perasuransian. 

5. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud 

dalam usaha BKK. 

Dalam mengalokasikan kredit, ada beberapa hal yang harus diperhatikan 

oleh BKK, yaitu : 

1. Dalam memberikan kredit, BKK wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan 

dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan perjanjian.  

2. Dalam memberikan kredit, BKK wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia 

mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan, atau hal 

lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh BPR kepada peminjam atau 

sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan 
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dalam kelompok yang sama dengan BPR tersebut. Batas maksimum tersebut 

adalah tidak melebihi 30% dari modal yang sesuai dengan ketentuan yang 

ditetapkan Bank Indonesia. 

3. Dalam memberikan kredit, BKK wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia 

mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan, atau hal 

lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh BKK kepada pemegang saham 

(dan keluarga) yang memiliki 10% atau lebih dari modal disetor, anggota 

dewan komisaris (dan keluarga), anggota direksi (dan keluarga), pejabat BKK 

lainnya, serta perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat 

kepentingan pihak pemegang saham (dan keluarga) yang memiliki 10% atau 

lebih dari modal disetor, anggota dewan komisaris (dan keluarga), anggota 

direksi (dan keluarga), pejabat BPR lainnya. Batas maksimum tersebut tidak 

melebihi 10% dari modal yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank 

Indonesia. 

Lokasi Bank Kredit Ketapang (BKK) berada di jalan raya Soekarno-Hatta 

No. 79 Probolinggo, Jawa Timur. Latar belakang pembentukan Bank Kredit 

Kelurahan ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengembangkan usaha 

perbankan di daerah pedesaan, melainkan untuk pembangunan pedesaan. 

Untuk melaksanakan pembangunan daerah pedesaan ini, disadari oleh BRI dan 

Pemerintah Pusat waktu itu, salah satu hambatannya adalah kekurangan modal 

dan ketrampilan. Menurut persepsinya, khusus untuk masalah kekurangan modal 

ini bukan saja disebabkan karena sangat terbatasnya penyediaan modal tersebut 

kepada masyarakat secara merata. 

Akibatnya bagi petani pada saat-saat musim panen atau sesudahnya, 

maupun pada saat membutuhkan bahan pangan setelah setelah hasil panennya 



53 
 
 
 

 

habis, membutuhkan adanya pinjaman dana, namun seringkali mengalami 

berbagai macam kesulitan, hal ini sama juga dialami para pengusaha golongan 

ekonomi lemah di pedesaan, yang mempunyai maksud untuk mengembangkan 

usahanya. Adapun keterbatasan penyediaan dana murah, dan kurang dekatnya 

dana tersebut dengan masyarakat pedesaan mengakibatkan banyak penduduk 

desa yang membutuhkan bantuan modal.  

2.4 Permintaan kredit dan fungsi permintaan 

Salah satu ciri umum yang melekat dalam masyarakat pedesaan di 

Indonesia adalah permodalan lemah. Kekurangan modal ini sangat membatasi 

ruang gerak aktifitas usahanya, yang diharapkan untuk dapat meningkatkan 

pendapatannya. Dengan pemilikan dana yang terbatas sementara sumber dana 

dari luar yang diharapkan dapat mengatasi kekurangan modal ini tidak dapat 

mudah untuk diperoleh. Hal ini yang menyebabkan masyarakat desa mengalami 

“kehausan” akan permintaan kredit. 

Secara teoritis, untuk menganalisis permintaan kredit oleh individu 

biasanya menggunakan kerangka aliran Fisher (Fisherian Frame Work). 

Berdasarkan kerangka tersebut sering dianggap bahwa munculnya permintaan 

kredit berasal dari proses memaksimumkan fungsi utilitas individu berdasarkan 

preferensi mereka mengenai konsumsi sekarang dikurangi preferensi yang akan 

datang. Oleh karena itu permintaan kredit dapat diturunkan dengan anggapan 

bahwa individu memiliki suatu kekayaan dan perilaku mereka ditentukan oleh 

fungsi utilitasnya. 

Permintaan digunakan untuk menggambarkan keseluruhan dari 

hubungan antara harga dengan jumlah permintaan, sedangkan jumlah barang 

yang diminta yaitu banyaknya permintaan pada suatu tingkat harga tertentu. 
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Harga pendapatan, selera dan harapan merupakan variabel-variabel  penting 

dalam fungsi permintaan. Fungsi permintaan dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Q = f (harga, pendapatan, selera, harapan,………) 

Konsumen dianggap akan memilih kuantitas suatu barang yang dapat 

memaksimumkan kepuasan mereka (Arsyad, 1991: 22). Dalam hal ini fungsi 

permintaan menunjukkan hubungan antara kuantitas kredit yang diminta dengan 

tingkat pendapatan konsumen.  

2.5 Hubungan Antara Variabel Bebas Dengan Variabel Terikat 

Sebagaimana yang telah dijelaskan dimuka, variabel bebas yang diamati 

hanya terbatas atau dibatasi pada empat variabel, yang terdiri dari jumlah 

pendapatan nasabah, jangka waktu pengembalian, tingkat suku bunga kredit, 

dan jenis pekerjan nasabah. Sehingga hubungan antara variabel bebas dengan 

variabel terikatnya (tingkat collectabilitas kredit) akan diuraikan sebagai berikut: 

2.5.1 Hubungan Antara Jumlah Pendapatan Dengan Pelu ang 

Collectability  Kredit Modal Kerja 

Jumlah pendapatan merupakan faktor intern dari diri konsumen 

yang paling dominan dalam mempengaruhi permintaan kredit. 

Perubahan pendapatan akan menyebabkan kredit yang diminta akan 

mengalami perubahan yaitu terjadinya penurunan dalam jumlah 

pendapatan akan mempengaruhi peluang pengembalian kredit modal 

kerja, yaitu terjadinya ketidaklancaran dalam pengembalian kredit 

disebut dengan tunggakan (angsuran). Sementara itu jika terjadi 

tunggakan beberapa kali akan dimasukkan dalam kategori kredit 

macet, sebaliknya jika terjadi kenaikan pendapatan yang berarti bahwa 
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penggunaan kredit sesuai dengan tujuan dan manfaat kredit itu sendiri, 

maka akan menyebabkan pengembalian kredit akan menjadi lancar. 

Menurut Tantawi dkk. (2009), Faktor ekonomi seperti 

pendapatan berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian dana 

BPLM (Bantuan Pinjaman Langsung Masyarakat). Persamaan regresi 

pendapatan terhadap peluang collectabilitaBPLM adalah: Y = 1,242 + 

0,706 X + e (X = Pendapatan). Nilai koefisien determinasi sebesar 

yaitu 0,139 yang berarti bahwa pendapatan hanya berpengaruh 

sebesar 13,9 %. Pengujian dengan hipotesis t menunjukkan t hitung 

2,124 % > t tabel 1,70 % pada taraf kepercayaan 95 % yang 

memberikan keputusan Ho ditolak dan Hi diterima. Dengan demikian 

pendapatan berpengaruh nyata terhadap tingkat pengembalian dana 

BPLM petani kelapa Sawit. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan antara 

jumlah pendapatan yang diterima nasabah dengan peluang 

pengembalian kredit modal kerja adalah positif. Terjadinya kenaikan 

pendapatan nasabah akan diikuti oleh naiknya peluang pengembalian 

kredit modal kerja menjadi lancar dan juga sebaliknya. 

2.5.2 Hubungan Antara Jangka Waktu Pengembalian Den gan Peluang 

Collectability Kredit Modal Kerja 

Menurut Sutojo (2000:93) jangka waktu dan pembayaran 

kembali kredit dipengaruhi oleh banyak faktor, satu diantaranya adalah 

tujuan penggunan kredit itu. Bank atau lembaga keuangan dalam 

memberikan kredit kepada nasabahnya juga mempertimbbangkan 

faktor jangka waktu pengembalian. Jangka waktu pengembalian kredit 
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ditentukan oleh bank didasarkan pada seberapa besar nasabah 

tersebut meminjam kredit, hal tersebut dilakukan oleh bank mengingat 

karena bila kredit yang diminta besar atau banyak maka jangka waktu 

pengembaliannya akan lebih lama dibandingkan dengan nasabah yang 

meminta kredit hanya sedikit atau kecil. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan antara 

jangka waktu pengembalian kredit dengan peluang pengembalian 

kredit modal kerja adalah positif. Peluang pengembalian kredit akan 

lebih mudah bila jangka waktu pengembalian kredit lebih cepat. 

2.5.3 Hubungan Antara Suku Bunga Kredit Dengan Pelu ang 

Collectability  Kredit Modal Kerja 

Secara historis suku bunga hampir sama tua dengan 

peradaban manusia, dengan kata lain suku bunga sudah ada sejak 

lama. Hal  ini sesuai dengan pendapat yang diungkapkan oleh Kidwell 

yang menyatakan bahwa orang yang telah meminjam barang kepada 

orang lain dan kadang-kadang mereka telah meminta imbalan atas 

jasa yang diberikan. Imbalan itu disebut sewa yakni harga dari 

meminjam harta milik orang lain. Sedangkan Miller menyatakan bahwa 

bunga adalah sejumlah dana, dinilai dari uang, yang diterima si 

pemberi pinjaman (kreditur), sedangkan suku bunga adalah rasio dari 

bunga terhadap jumlah pinjaman. 

Harga sewa dari uang itulah yang disebut suku bunga dan 

biasanya dinyatakan sebagai presentase tahunan sari jumlah nominal 

yang dipinjam. Jadi suku bunga adalah harga dari meminjam uang 

untuk menggunakan daya belinya. Suku bunga merupakan salah satu 
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variable dalam perekonomian yang senantiasa diamati secara cermat 

karena dampaknya yang luas. Bunga mempengaruhi secara langsung 

hehidupan masyarakat keseharain dan mempunyai dampak penting 

terhadap kesehatan perekonomian mulai dari segi konsumsi, kredit, 

obligasi, serta tabungan. 

Edmister mengemukakan tiga istilah yang berkaitan dengan 

suku bunga yaitu : 

1. State rate adalah tingkat bunga satu periode dikalikan jumlah pokok 

pinjaman untuk menghitung beban bunga 

2. Annual percentage rate adalah tingkat bunga disetahunkan dengan 

menyesuaikan stated rate untuk jumlah periode pertahun dan 

jumlah pokok yang benar-benar dipinjam 

3. Yield adalah tingkat bunga yang ekuivalen denga satu kontrak 

keuangan yang memenuhi tiga syarat : jumlah seluruhnya yang 

benar-benar dipinjam, pada awal tahun, kemudian dibayar kembali 

pada akhir tahun beserta bunga. 

Definisi pertama, stated rate, mendasarkan tingkat bunga pada 

jangka waktu kontrak. Definisi kedua, annual pecentage rate, 

menyesuaikan jangka waktu kontrak untuk menghitung ekuivalen 

tingkat bunga. Sedangkan definisi ketiga, yield, membuat penyesuaian 

yang diperlukan untuk menghitung tingkat bunga ekuivalen dengan 

satu standar yang ditentukan secara jelas. 

Seperti dijelaskan di atas, bahwa untuk menentukan besar 

kecilnya suku bunga simpanan dan pinjaman sangat dipengaruhi oleh 

keduanya, artinya baik bunga simpanan maupun pinjaman saling 
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mempengaruhi disamping faktor-faktor lainnya. 

Faktor-faktor utama yang mempengaruhi besar kecilnya 

penetapan suku bunga adalah: 

1. Kebutuhan dana, apabila bank kekurangan dana sementara 

permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh bank 

agar kebutuhan dana tersebut cepat terpenuhi dengan 

meningkatkan suku bunga simpanan. 

2. Persaingan, dalam memperebutkan daa simpanan, maka disamping 

faktor promosi, yang paling utama pihak perbankan harus 

memperhatikan pesaing. 

3. Kebijakan pemerintah, dalam arti baik untuk bunga simpanan 

maupun bunga pinjaman kita, tidak boleh melebihi bunga yang 

sudah ditetapkan oleh pemerintah. 

4. Jangka waktu, semakin panjang jangka waktu pinjaman, maka akan 

semakin tinggi tinggi bunganya, hal ini disebabkan besarnya 

kemungkinan resiko di masa mendatang. Serta faktor-faktor yang 

lain. 

5. Target keuntungan yang diharapkan. 

6. Reputasi perusahaan. 

7. Kualitas jaminan. 

8. Daya saing produk. 

Tingkat suku bunga merupakan biaya dari penggunaan 

sejumlah dana atau disebut sebagai harga dari dana yang diminta. 

Oleh karena itu besarnya permintaan akan dana (kredit) sangat 

tergantung pada fluktuasi dari tingkat bunga. Seperti disebutkan dalam 
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teori investasi bahwa tingkat suku bunga mempengaruhi permintaan 

akan dana dengan arah yang bebanding terbalik. Artinya ada kenaikan 

tingkat suku bunga akan diikuti dengan turunnya permintaan kredit. 

Begitu pula sebaliknya, turunnya suku bunga akan meningkatkan 

permintaan kredit. Tingkat suku bunga kredit merupakan harga dari 

sejumlah dana, bila tingkat suku bunga kredit naik maka harga dari 

penggunaan dana tersebut akan naik. Naiknya harga ini akan 

menyebabkan daya beli konsumen terhadap kredit melemah. 

Menurut Kholisudin (2012), Berdasarkan hasil analisis data dan 

pembahasan determinan yang mempengaruhi permintaan kredit 

perbankan pada bank umum di Jawa Tengah pada tahun 2006 – 2010, 

pengujian hipotesis mengenai pengaruh suku bunga kredit terhadap 

permintaan kredit dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel 

suku bunga kredit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

permintaan kredit. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikansi yang 

lebih kecil dari 0,05 (α = 5%). 

2.5.4 Hubungan Antara Jenis Pekerjaan Nasabah Denga n Peluang 

Collectability  Kredit Modal Kerja 

Menurut Sutojo (2000:94) untuk mengamankan diri dari kasus 

kredit bermasalah, bank mencantumkan dalam surat penawaran 

kreditnya. Setiap bank atau lembaga keuangan juga memperhatikan 

nasabah dalam statusnya. Dalam status ini pihak bank membedakan 

antara nasabah yang bekerja pada pegawai negeri dan bukan pegawai 

negeri. Status ini dimaksudkan agar pihak bank tidak terlalu kesulitan 

dalam mengembalikan kredit modal kerja dari nasabahnya. Apabila 
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pegawai negeri akan medapat gaji setiap bulannya, tetapi apabila 

bukan pegawai negeri akan mendapat gaji / uang dilihat dari keadaan 

perekonomian. Misalnya pedagang akan mendapat uang apabila telah 

laku dagangannya, dan juga yang lainnya. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa statusnya dari 

nasabah berbeda atau tidak seprofesi maka pemberian kredit menjadi 

tinggi. Hal ini disebabkan dalam pengembalian kredit modal kerja pihak 

bank atau lembaga keuangan tidak mengalami kesulitan dari 

nasabahnya. 

2.6 Penelitian Terdahulu 

Kajian pustaka merupakan ringkasan dari hasil penelitian-penelitian 

sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. Ada beberapa penelitian yang pernah 

dilakukan mengenai masalah penyaluran dan pengembalian perkreditan oleh 

perbankan antara lain : 

1. Aryaningsih (2008), dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Suku Bunga, 

Inflasi, dan Jumlah Penghasilan Terhadap Permintaan Kredit Di PT BPD 

Cabang Pembantu Kediri. Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian dapat 

disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: Pertama, perhitungan analisis 

regresi linier berganda secara parsial diperoleh nilai koefisien regresi suku 

bunga terhadap permintaan kredit sebesar 0,659 (65,9%) ini berarti suku 

bunga berpengaruh terhadap permintaan kredit sebesar 65, 9% sisanya 

sekitar 34,1% dipengaruhi oleh �egative lain. Namun dari uji t, diperoleh 

hitung lebih kecil dari t table, sehingga suku bunga tidak berpengaruh secara 

parsial terhadap permintaan kredit.  
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Kedua, perhitungan analisis regresi linier berganda secara parsial 

diperoleh nilai koefisien regresi inflasi terhadap permintaan kredit sebesar 

0,475 (47,5%). Sisanya sekitar 52,5% permintaan kredit dipengaruhi oleh 

�egative lain. Dari hasil perhitungan dengan uji t �egative inflasi secara 

partial tidak berpengaruh banyak terhadap permintaan kredit.  

Ketiga, perhitungan analisis regresi linier berganda secara parsial 

diperoleh nilai koefisien pengaruh penghasilan terhadap permintaan kredit 

sebesar 0,739 (73,9%). Ini berarti penghasilan berpengaruh sebesar 73,9% 

Sisanya sekitar 26,1% dipengaruhi oleh �egative lain. Dari hasil perhitungan 

dengan uji t, �egative pendapatan berpengaruh secara parsial terhadap 

permintaan kredit.  

Keempat, perhitungan uji statistika regresi linier berganda secara 

simultan menunjukan suku bunga, inflasi, dan pendapatan secara simultan 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap permintaan kredit. Hasil ini 

ditunjukan oleh perolehan F hitung 2,443 lebih kecil dari F �egat sebesar 

2,82. 

Berdasarkan hasil temuan penelitian dapat disarankan bagi calon 

nasabah maupun bagi pihak perbankan bahwa hendaknya jangan hanya 

memperhatikan variabel   suku bunga, inflasi dan jumlah penghasilan dalam 

permintaan kredit, tetapi juga memperhatikan varianel yang lainnya, seperti 

informasi yang lengkap, issuer, atau news, kondisi persaingan, kebijakan 

pemerintah dalam jangka pendek dan jangka panjang, serta variabel lainnya 

yang dapat memberikan dasar pertimbangan dalam permintaan kredit/ 

penawaran kredit.  
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2. Farida (2009), dalam penelitiannya yang berjudul Faktor–Faktor Yang 

Mepengaruhi Keputusan anggota dalam Mengambil Kredit Pada Primer 

Koperasi UPN “Veteran” Jatim Surabaya, mempunyai kesimpulan sebagai 

berikut, yaitu: 

a. Pengambilan kredit di Primkop UPN “Veteran” Jatim Surabaya adalah 

anggota primkop yang terdiri dari karyawan dan dosen UPN “Veteran” 

Jatim. Mayoritas pengambilan adalah golongan III yaitu 47%. Dan rata– 

rata usia nasabah dalam pengambilan kredit adalah sekitar 35–45 tahun 

yaitu sebesar 39%. 

b. Keputusan pengambilan kredit oleh anggota primkop UPN “Veteran” Jatim, 

pada primkop UPN “Veteran” Jatim, pada umumnya di dorong oleh 

kebutuhan untuk biaya pendidikan. 

c. Variable bebas yang berpengaruh terhadap keputusan pengambilan kredit 

adalah prosedur dan pelayanan. 

3. Jumhur (2009), dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Permintaan Kredit 

Modal Kerja Usaha Kecil Di Kota Pontianak, kesimpulan yang diperoleh 

adalah sebagai berikut: Pertama: Secara keseluruhan model probabilitas 

permintaan kredit modal kerja usaha kecil yang di estimasi dengan model 

regresi logistic memberikan hasil yang baik dan perilaku yang empiric antara 

variabel yang diteliti sesuai dengan ekspektasi perilaku teoritis dilihat dari 

kesesuaian tandanya. Kedua: Makin tinggi jumlah asset yang dimiliki usaha 

kecil sector perdagangan di kota Pontianak, maka keperluan terhadap modal 

kerja juga semakin meningkat. Ketiga: Tingkat keuntungan perbulan yang 

diperoleh usaha kecil sector perdagangan berpengaruh positive terhadap 

permintaan kredit modal kerja usaha kecil di kota Pontianak, tapi tidak 
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signifikan terhadap probabilitas permintaan modal kerja dari BMT. Keempat: 

Rasio bagi hasil yang diterapkan oleh BMT berpengaruh negative terhadap 

probabilitas usaha kecil meminjam modal kerja dari BMT. Karena rasio bagi 

hasil merupakan biaya penggunaan dana oleh nasabah peminjam yang harus 

dikembalikan. Kelima: Tingkat bunga di bank umum berpengaruh signifikan 

dan positive terhadap probabilitas usaha kecil meminjam modal kerja dari 

BMT di Kota Pontianak. 

4. Pracoyo dkk (2008), dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Pendapatan 

Bagi Hasil Dan Suku Bunga Rata – Rata Kredit Modal Kerja Bank Konvesional 

Terhadap  Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Syariah Xyz (Periode Maret 

2003 – Maret 2008) dari hasil penelitian dan pembahasan analisis yang telah 

di uraikan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai 

berikut: Pertama: berdasarkan hasil statistika, pendapatan bagi hasil 

berpengaruh positive secara signifikan dengan confidence interfal 95% 

terhadap pembiayaan bagi hasil. Hal ini diperkirakan disebabkan oleh 

kebijakan perusahaan yang menyisihkan sebagian labanya untuk ekspansi 

bisnis dalam bentuk pembiayaan bagi hasil. Kedua: Berdasarkan hasil 

statistika, suku bunga rata–rata kredit modal kerja bank konvesional 

berpengaruh negative secara signifikan dengan confidence interfal 95% 

terhadap pembiayaan bagi hasil. Hal ini disebabkan dalam perhitungan marjin 

keuntungan bank syariah masih memasukkan unsure expected return yang 

masih mengacu pada suku bunga bank konvesional. 

5. Yuliana (2012), dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Faktor–Faktor 

Yang Mempengaruhi Permintaan Kredit Usaha Mikro Kecil Dan Menengah 
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Pada Bank Umum Di Kota Banda Aceh. Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan terhadap Permintaan Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

pada Bank Umum di Kota Banda Aceh, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: Pertama: Secara parsial Pendapatan Domestik Regional Bruto 

(PDRB) mempunyai hubungan positif terhadap Permintaan Kredit Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah pada Bank Umum di Kota Banda Aceh. Pada α = 5 

persen hal ini sesuai dengan hipotesis penelitian. Kedua: Inflasi mempunyai 

hubungan yang �egative dan berpengaruh secara signifikan terhadap 

permintaan Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah(UMKM) pada Bank 

Umum di Kota Banda Aceh dengan α = 5 persen, hal ini sesuai dengan 

hipotesis penelitian. Ketiga: Suku Bunga Pinjamanan mempunyai hubungan 

yang positif dan berpengaruh secara signifikan terhadap Permintaan Kredit 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Bank Umum di Kota Banda Aceh 

dengan α = 5 persen dengan tingkat keyakinan 95 persen, hal ini tidak sesuai 

dengan hipotesis. Keempat: Secara keseluruhan Pendapatan Domestik 

Regional Bruto (PDRB, Inflasi dan Suku Bunga Pinjaman secara bersama-

sama berpengaruh secara signifikan terhadap Permintaan Kredit Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah pada Bank Umum di Kota Banda Aceh.  

6. Setiawina (2005). Dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh jumlah kredit 

terhadap penghasilan UKM di kabupaten Klungkung. Berdasarkan 

pembahasan yang dilakukannya, maka kesimpulan yang dapat diperoleh 

adalah bantuan bank terhadap kebutuhan modal kerja UKM di kabupaten 

klungkung relative baik dan signifikan. Karena tambahan satu rupiah kredit 

yang di berikan akan dapat menciptakan tambahan penghasilan UKM sector 

formal tersebut. 
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2.7 Kerangka Pemikiran Teoritis 

Berdasarkan telaah pustaka dan diperkuat dengan penelitian terdahulu 

diduga bahwa pendapatan, jangka waktu pengembalian, suku bunga, dan stutus 

pekerjaan nasabah berpengaruh terhadap peluang collectabilitakredit modal 

kerja oleh BKK Ketapang, Probolinggo. Jawa Timur. Dengan demikian dapat 

dirumuskan kerangka pikir penelitian sebagai berikut: 

Gambar 2.1: Kerangka Pemikiran Teoritis  

 

 

 

 

 

 

Sumber: Ilustrasi Penulis 

2.8 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara 

terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang 

dikumpulkan. Berdasarkan landasan teori diatas, maka dalam penelitian ini 

diajukan hipotesis sebagai berikut : 

1. H1: Jumlah pendapatan nasabah (X1) berpengaruh positif  terhadap peluang 

collectability kredit modal kerja (Y) di BKK Ketapang, Kecamatan 

Kademangan, Probolinggo. 

Pendapatan 

Jangka Waktu Pengembalian 

Suku Bunga 

Status Pekerjaan Nasabah 

Pengembalian kredit modal 
kerja 
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2. H2: Jangka waktu pengembalian (X2) berpengaruh  positif terhadap peluang 

collectability kredit modal kerja (Y) di BKK Ketapang, Kecamatan 

Kademangan, Probolinggo. 

3. H3: Suku bunga kredit (X3) berpengaruh negatif terhadap peluang 

collectability kredit modal kerja (Y) di BKK Ketapang, Kecamatan 

Kademangan, Probolinggo. 

4. H4: Jenis pekerjaan nasabah (D1) yaitu pegawai negeri atau bukan pegawai 

negeri berpengaruh negatif terhadap peluang collectability kredit modal kerja 

di BKK  Ketapang, Kecamatan Kademangan, Probolinggo. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Penelitian 

Pelakasanaan kegiatan Penelitian Skripsi ini dilaknakan pada tanggal 05 

November 2011 sampai dengan tanggal 05 Februari 2012. Penelitian ini 

dilakukan  setiap hari dan pada waktu jam kerja dan bertempat di Bank Kredit 

Kelurahan (BKK) Kel: Ketapang; Kecamatan Kademangan , Probolinggo, 

Jawa Timur . Yang beralamatkan di Jln. Soekarno Hatta No. 59 – 67222,  Telp. 

0335-425307. Adapun jam kerja aktif setiap hari senin sampai hari jum’at, di 

mulai jam 07.00 sampai dengan jam 16.30.  

3.2 Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah metode 

deskriptif dan metode kuantitatif.  Metode analisis dengan cara pendiskripsian 

faktor-faktor yang berhubungan dengan permasalahan yang ada sebagai 

pendukung dari hasil analisis kuantitatif. Menurut Sugiyono (2003: 21) 

menyatakan bahwa analisis deskriptif melukiskan keadaan obyek atau 

permasalahan dan tidak bermaksud untuk mengambil atau menarik kesimpulan 

yang berlaku secara umum serta metode ini digunakan untuk menjawab tujuan 

penelitian yang berkaitan dengan rata-rata manfaat peluang pengembalian kredit 

modal kerja di Bank Kredit Kelurahan Ketapang, Probolinggo, Jawa Timur. 

Metode kuantitatif adalah metode yang didasarkan pada perhitungan dan 

perbandingan angka-angka dari masing-masing variabel yang diambil dari 

rumus-rumus yang pasti. Adapun model yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah model peluang linier yaitu model regresi linier dengan variabel dependen 
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bersifat dummy. Adapun variabel independennya juga bisa bersifat dummy atau 

bukan dummy. 

3.3 Sumber Data 

Data yang digunakan adalah data primer yaitu pengumpulan data dengan 

penelitian langsung ke pihak Bank Kredit Kelurahan dan nasabah Bank Kredit 

Kelurahan yang bersangkutan dengan melakukan: 

a. Observasi 

Observasi merupakan pengamatan secara langsung oleh peneliti di 

Bank Kredit Kelurahan Ketapang, Probolinggo, Jawa Timur, untuk mengetahui 

gambaran dari data-data yang relevan dengan permasalahan yang ada. 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan pengumpulan data secara langsung dengan 

melakukan tanya jawab kepada pihak Bank Kredit Kelurahan Ketapang dan 

nasabah Bank Kredit Kelurahan Ketapang dalam melakukan penelitian.  

c. Kuisioner 

Kuisioner yaitu cara pengumpulan data dengan memberikan daftar 

pertanyaan yang harus diisi oleh para nasabah Bank Kredit Kelurahan 

Ketapang. Jumlah nasabah yang mengisi kuosioner di Bank Kredit Kelurahan 

Ketapang sebanyak seratus orang responden atau nasabah Bank Kredit 

Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, Probolinggo sendiri. 

3.4 Cara Pengumpulan Data 

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan dua cara 

pengumpulan data yaitu sebagai berikut:  
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a. Penelitian Kepustakaan 

Merupakan suatu penelitian dengan menelusuri literatur serta 

memahaminya, agar dapat mengetahui teori-teori yang telah berkembang 

dalam bidang ilmu yang berkepentingan,  mencari metodologi penelitian yang 

pernah digunakan terdahulu dan untuk memperoleh orientasi yang luas dalam 

permasalahan yang ada. 

b. Penelitian Lapangan  

Merupakan penelitian yang dilakukan di lapangan, dalam hal ini lokasi 

dimana peristiwa-periatiwa yang menjadi objek penelitian atau dimana 

sumber-sumber primer diketemukan.  

3.5 Metode Pengambilan Sampel 

Sebelum melukakukan penelitian lapangan, maka perlu diketahui perlu 

diketahui populasi dan sampel penelitian.  Menurut Sugiyono (2003:55) populasi 

adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas obyek / subyek yang 

mempunyai kuantitas dan kharakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian 

ini adalah para nasabah yang mengambil kredit di Bank Kredit Kelurahan 

Ketapang, Probolinggo, Jawa Timur. Sedangkan untuk sampel adalah bagian 

dari populasi sebagai wakil atau representatif hendak diselidiki.  

Pengambilan sampel dilakukan dengan metode  purposive sampling. 

Purpose Sampling adalah teknik sampling yang digunakan peneliti jika peneliti 

mempunyai pertimbangan tertentu di dalam pengambilan sampelnya atau 

penentuan sampel untuk tujuan tertentu. Pertimbangan yang digunakan dalam 

penelitian ini yakni anggota masyarakat yang mengambil kredit modal kerja di 

Bank Kredit Kelurahan Ketapang. Dalam pengambilan sampel ini pihak Bank 



70 
 
 
 

 

Kredit Kelurahan memperhitungkan dari jumlah pendapatan nasabah, jangka 

waktu pengembalian kredit, suku bunga kredit, dan jenis pekerjaan nasabahnya. 

Sampel penelitian akan dipilih sebanyak 100 nasabah Kredit Modal Kerja dari 

sejumlah populasi yang tersedia di Bank Kredit Kelurahan Ketapang. 

3.6 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel. 

Definisi Operasional Variabel adalah definisi dari variabel yang akan 

digunakan dalam penelitian ini, dan menunjukkan cara pengukuran dari masing – 

masing variabel tersebut. Pada setiap indikator dihasilkan dari data sekunder dan 

dari suatu perhitungan terhadap formulasi yang mendasarkan pada konsep teori. 

Definisi operasional masing–masing variabel penelitian ini adalah : 

a. Peluang collectability kredit modal kerja yaitu tingkat peluang pengembalian 

kredit anggota masyarakat yang mengambil kredit modal kerja di Bank Kredit 

Kelurahan Ketapang, Probolinggo, Jawa Timur, dengan ketentuan apabila 

responden tidak mampu membayar angsuran berturut-turut selama 3X selama 

periode angsuran maka dikatakan tidak lancar (0), apabila kurang dari 3X 

selama periode angsuran maka dikatakan Lancar (1). 

b. Pendapatan adalah penghasilan yang diterima anggota masyarakat yang 

mengambil kredit modal kerja di Bank Kredit Kelurahan Ketapang selama 1 

bulan. 

c. Jangka waktu pengembalian adalah jangka waktu pengembalian kredit modal 

kerja dari Bank Kredit Kelurahan Ketapang, Probolinggo, Jawa Timur 

d. Suku bunga kredit, besarnya beban bunga kredit modal kerja yang 

dibebankan Bank Kredit Kelurahan Ketapang kepada anggota masyarakat. 

e. Jenis pekerjaan adalah status atau jenis pekerjaan anggota masyarakat yang 

mengambilan kredit modal kerja di Bank Kredit Kelurahan Ketapang. 
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Tabel 3.1:     Definisi Operasional Variabel  
Variabel Pengukuran Skala Definisi 

Operasional 
Sumber 

Penelitian 
Collectability 
kredit modal kerja 
(Pi) 

0 = Tidak lancar 
1 = Lancar 

Tingkat peluang 
pengembalian 
kredit oleh 
responden. 

Ahmad Rafiqi 
Tantawi, Rizkah 
Putri, dan Karsini 
Eka Dian (2009).  

Pendapatan (X1) Rupiah/bulan Penghasilan yang 
diterima 
responden selama 
1 bulan. 

Ahmad Rafiqi 
Tantawi, Rizkah 
Putri, dan Karsini 
Eka Dian (2009); 
Ni Nyoman 
Aryaningsih 
(2008); Antyo 
Pracoyo (2008). 

Jangka waktu 
pengembalian 
(X2) 

Jangka waktu 
pengembalian 
kredit dengan 
tenggang waktu 1 
– 12 bulan 

Jangka waktu 
pengembalian 
kredit modal kerja 
oleh responden. 

Siswanto Sutojo 
(2000). 

Suku Bunga 
Kredit (X3) 

Persentase (%) besarnya suku 
bunga 
pengambilan 
kredit modal kerja. 

Ni Nyoman 
Aryaningsih 
(2008); Antyo 
Pracoyo (2008). 

Jenis Pekerjaan 
(D1) 

0 = pengawai 
negeri 

1 = non pengawai  
negeri 

Status atau jenis 
pekerjaan dari 
responden. 

Siswanto Sutojo 
(2000). 

Sumber: Berbagai Sumber, diolah. 

3.7 Metode Analisis  Data 

 Data penelitian dianalisis dan diuji dengan beberapa uji statistik yang 

terdiri dari statistik deskriptif dan uji statistik inferensial untuk pengujian hipotesis. 

3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian dan diolah, kemudian 

dianalisis dengan alat statistik yaitu statistik deskriptif. Pengujian statistik 

desktiptif digunakan untuk memberikan gambaran profil data sampel. 

Statistik deskriptif juga bermanfaat untuk mendeskripsikan variabel-variabel 

dalam penelitian ini, yaitu akan memberikan gambaran umum dari tiap 

variabel penelitian. 
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 3.7.2 Analisis Statistik Inferensial 

Analisis statistik inferensial digunakan untuk pengujian hipotesis yang 

diajukan. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dengan menggunakan 

model regresi logistik. Regresi logistik adalah regresi yang digunakan untuk 

menguji apakah probabilitas terjadinya variabel terikat dapat diprediksi 

dengan variabel bebasnya (Ghozali, 2006 : 120).  Adapun rumus regresi 

logistik dapat di lihat sebagai berikut: 

                
 
 
 

Keterangan : 

                Dummy variabel peluang pengembalian kredit modal kerja   
                           (kategori 1 untuk kredit lancer dan 0 untuk kredit tidak lancar)  

                    Pi = 1 untuk pengembalian kredit modal kerja dengan lancar 

                    Pi = 0 untuk pengembalian kredit modal kerja dengan tidak lancar 

                     α = Konstanta 

     β, �= Koefisien regresi logit 

       P1 = Peluang Colletabilita kredit modal kerja 

       X1 = Jumlah pendapatan nasabah 

       X2 = Jangka waktu pengembalian 

       X3 = Suku bunga kredit per bulan 

       D1 = Jenis pekerjaan nasabah 

         ε = Kesalahan residual 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis multivariat dengan 

menggunakan regresi logistik (logistic regression), yang variabel bebasnya 

merupakan kombinasi antara metric dan non metric (nominal). Teknik 

analisis ini tidak memerlukan lagi uji normalitas dan uji asumsi klasik pada 
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variabel bebasnya (Ghozali, 2006). Gujarati (1992) menyatakan bahwa 

regresi logistic mengabaikan heteroscedasitiy, artinya variabel dependen 

tidak memerlukan homoscedacity untuk masing-masing variabel 

independennnya. 

Pengujian terhadap hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan 

tahapan sebagai berikut: 

a. Menilai Model Fit dan Keseluruhan Model ( Overall Model Fit). 

Analisis pertama yang dilakukan adalah menilai overall fit model 

terhadap data. Hipotesis untuk menilai model fit adalah : 

H0 : Model yang dihipotesiskan fit dengan data. 

Ha : Model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data. 

Dari hipotesis ini supaya model fit dengan data maka H0 harus 

diterima atau Ha harus ditolak. Statistik yang digunakan berdasarkan 

pada fungsi Likelihood. Likelihood (L) dari model adalah probabilitas 

bahwa model yang dihipotesiskan menggambarkan data input. Untuk 

menguji hipotesis nol dan hipotesis alternatif, L ditransformasikan menjadi 

-2LogL. 

Dengan degree of freedom n – q, dimana q adalah parameter 

dalam model, output SPSS akan memberikan dua nilai -2LogL, yaitu satu 

untuk model yang hanya memasukkan konstanta dan yang kedua untuk 

model dengan konstanta dan variabel bebas. Dengan alpha 5%, cara 

menilai model fit ini adalah sebagai berikut : 

1. Jika nilai -2LogL < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima, yang berarti 

bahwa model fit dengan data. 
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2. Jika nilai -2LogL > 0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak, yang berarti 

bahwa model tidak fit dengan data. 

Adanya pengurangan nilai antara – 2LogL awal (initial – 2LL 

function) dengan nilai – 2LogL pada langkah berikutnya menunjukkan 

bahwa model yang dihipotesiskan fit dengan data (Ghozali, 2006). Log 

Likelihood pada regresi logistik mirip dengan pengertian ”Sum of Square 

Error” pada model regresi, sehingga penurunan Log Likelihood 

menunjukkan model regresi yang semakin baik. 

b. Menilai Kelayakan Model Regresi.  

Kelayakan model regresi dinilai dengan menggunakan Hosmer 

and Lemeshow’s Goodness of Fit Test. Hipotesis untuk menilai kelayakan 

model regresi adalah : 

H0 : Tidak ada perbedaan antara model dengan data 

Ha : Ada perbedaan antara model dengan data 

Jika nilai statistik Hosmer and Lemeshow Goodness of fit lebih 

besar dari pada 0,05 maka hipotesis nol tidak dapat ditolak dan berarti 

model mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan 

model dapat diterima karena sesuai dengan data observasinya (Ghozali, 

2006). 

c. Koefisien Determinasi.  

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar variabilitas variabel independen mampu memperjelas variabilitas 

variabel dependen. Koefisien determinasi pada regresi logistik dapat 

dilihat pada nilai Nagelkerke R Square. Nilai Nagelkerke R Square dapat 
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diinterpretasikan seperti nilai R Square pada regresi berganda (Ghozali, 

2006). Nilai ini didapat dengan cara membagi nilai Cox & Snell R Square 

dengan nilai maksimumnya. 

d. Matrik Klasifikasi.  

Matrik klasifikasi akan menunjukkan kekuatan prediksi dari model 

regresi untuk memprediksi peluang pengembalian kredit modal kerja. 

Dalam output regresi logistik, angka ini dapat dilihat pada Classification 

Table. 

e. Pengujian Hipotesis.  

Pengujian hipotesis dapat dilihat melalui koefisien regresi. 

Koefisien regresi dari tiap variabel yang diuji menunjukkan bentuk 

hubungan antara variabel. Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara 

membandingkan antara nilai probabilitas dengan tingkat signifikasi. Jika 

nilai asymtotik signifikan < dari 0,05 (tingkat signifikansi) maka berarti H0 

ditolak dan Ha diterima yang berarti bahwa variabel bebas berpengaruh 

secara signifikan terhadap terjadinya variabel terikat. Begitu pula 

sebaliknya, bila asymtotik signifikan > dari 0,05 (tingkat signifikansi) maka 

berarti H0 diterima dan Ha ditolak yang berarti bahwa variabel bebas tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap terjadinya variabel terikat. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Kredit Di Indonesia 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) saat  ini, sebagai salah satu pelaku 

dalam perbankan nasional masih menemui berbagai masalah, mulai dari kredit 

macet maupun kinerja keuangan yang belum baik. Salah satu yang 

mengkhawatirkan adalah kondisi  tingkat suku bunga kredit yang tinggi dan 

angka kredit bermasalah yang masih di atas bank umum. Kondisi ini perlu 

dibenahi dan menjadi perhatian Bank Indonesia yang menjalankan fungsi 

pengaturan dan pengawasan bank. 

 Kebijakan terbaru yang diterbitkan oleh Bank Indonesia mengenai BPR 

pada tanggal 19 September 2011, No.14/26/DKBU tentang Pedoman Kebijakan 

dan Prosedur Perkreditan Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Surat Edaran tersebut 

juga melampirkan dokumen Pedoman Standar Kebijakan Perkreditan BPR.  SE 

ini diterbitkan dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian dan asas-asas 

perkreditan yang sehat agar dilaksanakan secara konsisten dan sebagai tindak 

lanjut amanat pasal 2A PBI No.13/26/PBI/2011 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bank Indonesia No.8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif 

dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan 

Rakyat. 

Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan meliputi: (a) kebijakan dalam 

pemberian kredit, yang mencakup: (1) kebijakan mengenai pemberian kredit 

yang sehat; (2) kebijakan penilaian agunan; (3) pemberian kredit kepada pihak 

terkait dengan BPR, debitur grup, dan/atau debitur besar; (4) kebijakan kredit 
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yang mengandung risiko tinggi; dan (5) kebijakan kredit yang perlu dihindari; (b) 

Kebijakan penilaian kualitas kredit, serta (c) Kebijakan profesionalisme dan 

integritas pejabat perkreditan.  

Prinsip kehati-hatian itulah yang mendasari dan menjadi substansi utama 

dari pedoman yang sekarang wajib dibuat dan dipatuhi oleh BPR. Pedoman 

Standar Kebijakan Perkreditan BPR merupakan acuan standar minimal yang 

wajib dipenuhi oleh BPR dalam menyusun Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR 

(PKPB). Selanjutnya, BPR dapat menyusun dan mengembangkan PKPB yang 

disesuaikan dengan struktur organisasi, kompleksitas operasional serta jenis 

produk dan pelayanan BPR. Pokok-pokok kebijakan perkreditan BPR yang 

mengacu pada Pedoman Standar KPB paling kurang mencakup dua aspek. 

Pertama , Kebijakan Pokok dalam Perkreditan, yang paling kurang meliputi: (a) 

Prinsip Kehati-hatian dalam Perkreditan; (b) Organisasi dan Manajemen 

Perkreditan; (c) Kebijakan Persetujuan Kredit; (d) Dokumentasi dan Administrasi 

Kredit; (e) Pengawasan Kredit; dan (f) Penanganan Kredit Bermasalah. Kedua , 

transparansi yang merupakan kebijakan BPR untuk memberikan informasi 

dengan lengkap dan jelas mengenai kredit yang ditawarkan kepada debitur/calon 

debitur. Informasi tersebut paling kurang meliputi: (a) Informasi mengenai 

karakteristik kredit yang ditawarkan kepada debitur/calon debitur yang mencakup 

nama kredit yang ditawarkan, manfaat dan risiko yang melekat, persyaratan 

kredit, biaya-biaya yang melekat, perhitungan bunga dan jangka waktu kredit 

yang ditawarkan; dan (b) Kejelasan mengenai bentuk dan isi Perjanjian Kredit 

serta pengikatan agunan. 

Dalam menyusun program penanganan kredit bermasalah, BPR dapat 

melakukan upaya , di antaranya sebagai berikut: Pertama , Restrukturisasi Kredit. 
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Kriteria kredit yang dapat direstrukturisasi yaitu paling kurang: (a) Debitur 

mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/ atau bunga kredit; (b) Debitur 

memiliki prospek usaha yang baik dan diperkirakan mampu memenuhi kewajiban 

setelah kredit direstrukturisasi; dan (c) Menunjukkan itikad baik dan bersedia 

untuk memenuhi kewajiban kredit setelah restrukturisasi.  Sesuai dengan 

segmen pasarnya, sebagian besar debitur BPR adalah pelaku usaha mikro dan 

kecil, atau pelaku  sektor informal. Penerapan kriteria tersebut tentunya tidak 

mudah diterapkan di lapangan, misalnya untuk menentukan prospek usaha 

karena setiap pelaku UKM dan sektor informal mempunyai karakteristik yang 

berbeda dibandingkan dengan usaha besar. Toh, selama ini, pelaku usaha kecil 

dan sektor informal menjadi penyangga daya tahan perekonomian nasional. 

Kedua , Penyelesaian Kredit Bermasalah. Untuk kredit bermasalah yang 

tidak dapat ditagih kembali setelah dilakukan upaya-upaya penyelamatan, maka 

dapat diselesaikan melalui: (a) Pengambilalihan Agunan dan (b) Hapus Buku 

dan/atau Hapus Tagih. Setidaknya BPR harus memastikan bahwa agunan dalam 

rangka penyaluran kredit mencukupi sesuai dengan besaran nilai kreditnya, serta 

bagaimana pengahpusan buku atau hapus tagih tersebut tidak membuat posisi 

keuangan BPR menjadi lebih buruk. 

Kebijakan terbaru ini pasti memberikan dampak positif, walau tidak 

menutup kemungkinan bahwa penerapan di lapangannya pasti menghadapi 

berbagai kendala. Bank Indonesia pasti mempunyai peta kinerja BPR sehingga 

mengetahui BPR yang masih memerlukan pendampingan. BPR yang dianggap 

baik  harus  memenuhi kriteria sebagai berikut: 

1. Predikat Tingkat Kesehatan: S (Sehat) 

2. Faktor Manajemen Minimal:  CS (Cukup Sehat) 
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3. NPL (gross)  < 5% 

4. CAR > 12% 

5. LDR 81% < LDR < 94,74% 

6. BOPO < 88,5% 

7. Pertumbuhan Kredit > 10% 

8. Pertumbuhan DPK > 5% 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan pelaku utama perbankan 

yang diarahkan pada pemberian layanan keuangan kepada masyarakat di 

pedesaan dan usaha mikro dan kecil (UMK) dalam bentuk simpanan berupa 

tabungan dan deposito serta kredit.  Mengingat kapasitas BPR relatif jauh lebih 

kecil dibandingkan Bank Umum, nilai kredit yang diberikannya pun relatif kecil 

atau terbatas. BPR mempunyai misi khusus dalam menjalankan bisnisnya. 

Meskipun seolah dianggap “gurem“  dilihat dari keterbatasan usahanya, BPR 

tetap mempunyai peran strategis dalam mendukung ekonomi pedesaan dan 

geliat sektor informal. Penetrasi pasar BPR seharusnya bisa lebih besar 

dibandingkan dengan Bank Umum karena mereka relatif “dekat dengan 

nasabah“. 

BPR secara umum belum menunjukkan kinerja yang melonjak. Bahkan 

ada kecenderungan BPR memberlakukan tingkat suku bunga tinggi, baik untuk 

simpanan maupun pinjaman. Fenomena tersebut bisa jadi sebagai upaya 

persaingan dengan bank umum agar masyarakat mau menyimpan uangnya di 

BPR. Namun salah satu konsekuensinya, tingkat bunga kredit pun meningkat. 

Bunga kredit yang tinggi inilah yang berpotensi meningkatkan risiko perkreditan 

di BPR.  Sisi inilah yang menjadi perhatian Bank Indonesia, yang akhirnya 

menerbitkan  Surat Edaran No.14/26/DKBU tersebut di atas. 
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Jumlah BPR per Juli 2012  sebanyak 1,669 lembaga,  dengan total aset  

sebesat Rp 60.9 Triliun. Setelah  enam tahun, aset BPR tersebut hanya 

meningkat sekitar 37 Triliun. Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil 

dikumpulkan tercatat sebesar Rp 40,8 Triliun yang terdiri dari Deposito sebesar 

Rp 27,9 Triliun dan Tabungan Rp 12,9 Triliun. Jumlah kredit yang disalurkan 

BPR per Juli 2012 sebesar Rp 47,6 Triliun, yang disalurkan ke tiga jenis kredit 

yaitu kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi. Tingkat bunga 

kredit BPR tergolong sangat tinggi jika dibandingkan dengan kredit yang 

disalurkan oleh bank umum. Perkembangan tingkat suku bunga kredit per 

jenisnya dalam kurun waktu Januari sampai Juli 2012 dapat dilihat pada tabel 

berikut:  

Jenis Kredit Januari Februari Maret April Mei Juni Juli 
Modal Kerja 32.09 31.98 31.92 31.92 31.74 31.65 31.47 
Investasi 28.36 28.33 28.14 27.99 28.02 27.95 27.79 
Konsumsi 27.15 27.12 26.82 26.84 26.64 26.69 26.60 

Gambaran umum kinerja BPR sacara rata-rata dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini. Jika mengacu ke kriteria BPR yang baik seperti tertuang dalam Buku 

“Model Bisnis BPR” yang diterbitkan oleh BI, nilai LDR BPR secara rata-rata 

masih tergolong baik. Indikator yang paling mengkhawatirkan adalah Non 

Performing Loan (NPL)  yang masih di atas 5%. 

Indikator 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
LDR (%) 87.37 80.03 82.54 79.61 79.02 78.54 84.43 
NPL (%) 9.73 7.98 9.88 6.90 6.12 5.22 5.28 
ROA 
(%) 2.21 2.39 2.61 3.08 3.16 3.32 3.88 

ROE 
(%) 19.25 20.98 22.67 25.08 26.71 29.46 34.33 
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Penurunan NPL inilah yang menjadi salah satu ukuran keberhasilan 

kebijakan BI yang tertuang dalam Surat Edaran No.14/26/DKBU tentang 

Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bagi Bank Perkreditan Rakyat.  

4.2 Gambaran Umum Objek Penelitian 

 Guna memperoleh suatu gambaran mengenai lokasi penelitian yaitu di 

Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, Propinsi Jawa 

Timur, yang mana lokasi ini merupakan obyek dalam penelitian ini. Dalam bab ini 

akan diberikan suatu gambaran secara umum. Gambaran umum ini diharapkan 

akan dapat memberikan informasi secukupnya yang melatarbelakangi 

perkembangan Bank Kredit Kelurahan, khususnya BKK Kelurahan Ketapang 

dalam kaitannya / perannya terhadap tingkat keberhasilan usaha masyarakat 

pedesaan di wilayah Kelurahan Ketapang. 

Kelurahan Ketapang merupakan salah satu kelurahan yang berada di 

Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, Propinsi Jawa Timur. Kelurahan 

Ketapang terletak 3 kilometer ke arah timur laut dari ibukota Kota Probolinggo 

dan 99 kilometer ke arah barat dari ibukota Propinsi. Luas wilayah Kelurahan 

Ketapang seluruhnya adalah 207,495 hektar, yang terbagi atau terdiri atas 5 RW. 

Kelima RW tersebut adalah RW 1, RW 2, RW 3, RW 4, dan RW 5. wilayah 

Kelurahan Ketapang berbatasan dengan kelurahan-kelurahan disekitarnya yaitu 

disebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Pesisir dan Kelurahan Sumurmati, 

disebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Pilang, disebelah selatan 

berbatasan dengan Kelurahan Triwung Lor, dan sebelah utara berbatasan 

dengan Selat Madura. 

Kelurahan Ketapang terletak di pinggir pantai utara Pulau Jawa dengan 

ketinggian 4 meter di atas permukaan air laut dengan suhu maksimum 32 derajat 
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celcius dan suhu minimum 23 derajat celcius. Bentuk wilayahnya datar sampai 

berombak 37 persen. Sebagian besar dari wilayahnya terdiri dari lahan 

pemukiman seluas 61,310 hektar, lahan pertanian seluas 127,725 hektar, lahan 

perkantoran seluas 4 hektar, dan sisanya terdiri dari lahan pendidikan, lahan 

kuburan, serta prasarana umum lainnya. Kelurahan Ketapang telah memiliki 

sarana pengairan berupa pompa air sebanyak 407 buah, sungai 1 buah, sumur 

gali sebanyak 12 unit Sebagian besar wilayah Kelurahan Ketapang dihubungkan 

oleh jalan beraspal. Kendaraan yang digunakan penduduk adalah sepeda 

maupun sepeda motor, sedangkan sarana angkutan umum yang ada berupa 

becak, angkutan kota, bus dan truk. 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Indonesia sangat banyak jumlahnya, 

bahkan telah bergerak di daerah pedesaan. BPR yang dapat bergerak di daerah 

pedesaan atau kelurahan adalah Bank Kredit Kelurahan (BKK). Bank Kredit 

Kelurahan dalam beroprasi keuangan tetap menggunakan beberapa prosedur-

prosedur yang ada. Masyarakat pedesaan atau kelurahan sangatlah memerlukan 

bantuan modal dalam mengembangkan usahanya. Agar usahanya dapat 

berjalan lancar sebagaimana mestinya. Dari sini dapat dilihat bahwa Bank Kredit 

Kelurahan, khususnya Bank Kredit Kelurahan Kelurahan Ketapang sangat 

diperlukan di lingkungan masyarakat pedesaan atau kelurahan sendiri. Dalam 

penyaluran kreditnya, setiap aparat Bank Kredit Kelurahan dituntut untuk memiliki 

kemampuan analisis kredit yang baik. Hal ini perkreditan bagi dunia perbankan 

merupakan salah satu usaha yang penting dalam memberikan sumbangan 

pendapatan. Berikut ini perkembangan nilai Kredit Bank Kredit Kelurahan 

Ketapang Selama Kurun Waktu Lima Tahun (Tahun 2007 - 2011).  
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Tabel 4.1:     Perkembangan Nilai Kredit BKK Ketapang Selama Kurun 
Waktu Lima Tahun   (Tahun 2007 - 2011). 

Tahun 
Kredit Nasabah  

Nilai Kredit Pertumbuhan 
(%) 

Jumlah 
Nasabah 

Pertumbuhan 
(%) 

2007 248.484.000 19 % 47 orang 4,2 % 
2008 422.100.000 41 % 50 orang 6 % 
2009 479.010.000 11 % 51 orang 1,9 % 
2010 500.800.000 4,3 % 52 orang 1,9 % 
2011 517.250.000 3,1 % 54 orang 3,7 % 

Sumber : Data BKK Ketapang, Probolinggo tahun 2007 – 2011 

Dapat kita lihat pada tabel 4.1 tentang perkembangan nilai kredit di Bank 

Kredit Kelurahan Ketapang selama kurun waktu lima tahun. Tabel tersebut 

menjelaskan tentang dua sisi yaitu perkembangan nilai kredit dan jumlah 

nasabahnya. Pada tahun 2007 jumlah kredit yang disalurkan kepada masyarakat 

sebesar 248.484.000, pada tahun 2008 sebesar 422.100.000. Dan pada tahun 

2011 jumlah yang disalurkan sebesar 517.250.000. Sedangkan pada sisi 

nasabah juga mengalai peningkatan dari setiap tahunnya. Dimulai pada tahun 

2007 sebanyak 47 orang, pada tahun 2008 sebanyak 50 orang. Dengan 

demikian pada kedua sisi tersebut baik pada penyaluran kreditnya dan jumlah 

nasabahnya, selalu mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. 

4.3 Deskripsi Responden yang diteliti 

Berdasarkan hasil penelitian yang  telah dilakukan terhadap 100  orang 

nasabah Bank Kredit Kelurahan Ketapang Probolinggo melalui penyebaran 

kuesioner, maka dapat diperoleh gambaran umum tentang karakteristik 

responden yang telah diteliti sebagai berikut : 
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a. Usia 

Gambaran umum mengenai usia responden dapat dilihat pada tabel 

4.2 di bawah ini:  

Tabel 4.2:     Deskripsi Responden Berdasarkan Usia 

No Tingkat Usia 
Jumlah 

Frekuensi % 
1 <25 tahun 7 7 
2  26 – 35 tahun 15 15 
3 36 – 45 ahun 43 43 
4 > 45 tahun 35 35 

Jumlah 100 100 
Sumber : data primer,  diolah 

Dari tabel 4.2 di atas dapat  diketahui bahwa 7% memiliki usia di 

bawah 25 tahun, 15% memiliki usia antara 26-35 tahun, 43% memiliki usia 

antara 36-45 tahun dan 35% memiliki usia di atas 45 tahun. Dari hasil diskripsi 

responden berdasarkan usia menunjukkan bahwa sebagian besar responden  

memiliki usia antara 36-45 tahun yang rata-rata merupakan usia yang cukup 

dewasa yang memiliki semangat berinvestasi dalam mengembangkan 

usahanya. 

b. Pekerjaan 

Gambaran umum mengenai pekerjaan responden dapat dilihat pada 

tabel 4.3 di bawah ini:  
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Tabel 4.3:     Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan 

No Pekerjaan 
Jumlah 

Frekuensi % 
1 Pegawai negeri sipil 21 21 
2 Wiraswasta 37 37 
3 Karyawan 10 10 
4 Pelajar/Mahasiswa 8 8 
5 Lain-lain (Petani,sopir,Ibu RT) 24 24 

Jumlah 100 100% 
Sumber : data primer, diolah 

Dari tabel 4.3  di atas dapat  diketahui bahwa 21% memiliki jenis 

pekerjaan  pegawai negeri, 24% memiliki jenis pekerjaan lain-lain, 10% 

memiliki jenis pekerjaan karyawan swasta, 8% memiliki jenis pekerjaan 

pelajar/mahasiswa,  37% memiliki jenis pekerjaan sebagai  wiraswasta 

misalnya Petani dan buruh tani, sopir, ibu rumah tangga, tukang kayu dll.  Dari 

hasil diskripsi responden berdasarkan pekerjaan menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden  memiliki jenis pekerjaan wiraswasta.   

c. Jenis Kelamin 

Gambaran umum mengenai jenis kelamin responden dapat dilihat 

pada tabel 4.4 di bawah ini: 

Tabel 4.4:     Deskripsi Responden Berdasarkan  Jenis Kelamin  

No Jenis Kelamin 
Jumlah 

Frekuensi % 
1 Laki-Laki 64 64 

2 Wanita 36 36 

Jumlah 100 100% 
Sumber : data primer,  diolah 

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar 

responden berjenis kelamin laki-laki dengan persentase  64% dan  yang 

berjenis kelamin wanita  dengan persentase 36%. Hal ini  memiliki makna 
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bahwa responden dengan jenis kelamin laki-laki masih mendominasi nasabah 

di Bank Kredit Kelurahan Ketapang Malang. Seorang wanita biasanya lebih 

mengedepankan perasaan daripada pikiran dalam melakukan suatu tindakan, 

sedangkan pria sebalikanya. Wanita juga disinyalir lebih perhatian terhadap 

permasalahan utang dan dinilai memiliki kesungguhan yang lebih dalam 

membayar angsuran kredit dibanding pria, sehingga diduga bahwa perilaku 

pengembalian KMU (lancar maupun menunggak) berkaitan dengan 

perbedaan jenis kelamin tersebut. 

d. Tingkat pendidikan 

Gambaran umum mengenai tingkat pendidikan responden dapat dilihat 

pada tabel 4.5 di bawah ini: 

Tabel 4.5:     Deskripsi Responden Berdasarkan Tingkat Pendid ikan 

No Tingkat pendidikan 
Jumlah 

Frekuensi % 
1 SD 18 18 

2 SLTP 22 22 

3 SLTA  46 46 

4 Perguruan Tinggi 14 14 

Jumlah 100 100 
Sumber : data primer, diolah 

Dari tabel 4.5  di atas  dapat dilihat bahwa 18% responden 

berpendidikan SD, 22% responden berpendidikan SLTP,  48%, responden 

adalah lulusan SLTA dan 14% responden berpendidikan perguruan tinggi. Hal 

ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden yang diteliti memiliki 

tingkat  pendidikan  SLTA atau yang sederajat.   
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e. Pendapatan Per Bulan 

Gambaran umum mengenai pendapatan responden dapat dilihat pada 

tabel 4.6 di bawah ini: 

Tabel 4.6:     Deskripsi Responden Berdasarkan Tingkat Pendap atan 

No Tingkat 
pendapatan Jenis  Pekerjaan 

Jumlah 
Frekuensi % TOTAL 

1 <   1.000.000 Pegawai negeri sipil 0 0% 

22 % 

  Wiraswasta 7 7% 

  Karyawan 3 3% 

  Pelajar/Mahasiswa 8 8% 

  Lain-lain (Petani,sopir,Ibu RT) 4 4% 

2 >  1.000.000  
– 2.000.000 

Pegawai negeri sipil 0 0% 

14% 

  Wiraswasta 5 5% 

  Karyawan 3 3% 

  Pelajar/Mahasiswa 0 0% 

  Lain-lain (Petani,sopir,Ibu RT) 6 6% 

3 
>  2.000.000  
– 3.000.000 Pegawai negeri sipil 

15 5% 

39% 

  Wiraswasta 10 10% 

  Karyawan 4 4% 

  Pelajar/Mahasiswa 0 0% 

  Lain-lain (Petani,sopir,Ibu RT) 10 10% 

4 >  3.000.000 Pegawai negeri sipil 6 16% 

25% 

  Wiraswasta 15 15% 

  Karyawan 0 0% 

  Pelajar/Mahasiswa 0 0% 

  Lain-lain (Petani,sopir,Ibu RT) 4 4% 

Jumlah  100 100%  

Sumber : data primer, diolah 

Dari tabel 4.6 di atas  dapat dilihat bahwa 22% responden memiliki 

tingkat pendapatan kurang dari atau sama dengan Rp 1.000.000 dan 14% 

responden memiliki tingkat pendapatan berkisar Rp 1.000.000–Rp 2.000.000, 

29% responden memiliki tingkat pendapatan berkisar Rp 2.000.000–Rp 

3.000.000, 35% responden memiliki tingkat pendapatan di atas Rp 3.000.000. 
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Hal ini memiliki makna bahwa sebagian besar responden yang diteliti memiliki 

tingkat pendapatan berkisar Rp 2.000.000 – Rp 3.000.000. 

f. Lamanya menjadi nasabah Bank Kredit Kelurahan Ke tapang Probolinggo 

Gambaran umum mengenai  lamanya responden menjadi nasabah BKK 

Ketapang dapat di lihat pada tabel 4.7 di bawah ini: 

Tabel 4.7:     Deskripsi Responden berdasarkan Lamanya Menjadi Nas abah  

No Jangka Waktu 
Jumlah 

Frekuensi % 
1 <1 tahun 5 5 
2 1 tahun < 3 tahun 41 41 
3 3 tahun < 5 tahun 30 30 
4 >5 tahun 24 24 

Jumlah 100 100% 
Sumber : data primer, diolah 

Dari tabel 4.7 di atas dapat diketahui bahwa 5% responden menjadi 

nasabah BKK Ketapang  kurang dari 1 tahun, 41% responden menjadi nasabah 

antara  1-3 tahun, 30% responden menjadi nasabah antara  3 - 5 tahun, dan 24% 

responden menjadi nasabah lebih dari 5 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden menjadi nasabah kredit di Bank Kredit Kelurahan 

Ketapang antara  1–3 tahun.    

4.4 Analisis Data 

Analisis statistik inferensial digunakan untuk pengujian hipotesis yang  

diajukan. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dengan menggunakan model  

regresi logistik. Regresi logistik adalah regresi yang digunakan untuk menguji  

apakah probabilitas terjadinya variabel terikat dapat diprediksi dengan variabel  

bebasnya (Ghozali, 2006:71). Teknik analisis ini tidak memerlukan lagi uji  

normalitas, heteroscedasitiy, dan uji asumsi klasik pada variabel bebasnya. 



89 
 
 
 

 

Regresi logistik digunakan untuk menguji pengaruh  jumlah pendapatan 

nasabah, jangka waktu pengembalian,  suku bunga kredit, dan jenis pekerjaan 

nasabah terhadap  peluang pengembalian kredit modal kerja di BKK Ketapang. 

Pengujian dilakukan pada tingkat signifikasi (α) 5 persen. 

1. Pengujian  Model Fit dan Keseluruhan Model ( Overall Model Fit) 

Analisis pertama yang dilakukan adalah menilai keseluruhan kelayakan 

model uji terhadap data. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah 

kelayakan model uji dengan data baik sebelum maupun sesudah variabel 

bebas dimasukkan kedalam model. Hasil uji kelayakan model uji logistic  

dapat dilihat pada tabel berikut:   

Tabel 4.8:     Hasil kelayakan model uji tahap ke 1 
Tahap 
(Step) 

-2 Log 
Likelihhod 

Koefisien 
Konstanta 

1 
2 
3 

134.603 
134.602 
134.602 

0,400 
0,405 
0,405 

Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS  

Output SPSS pada Tabel 4.8 menunjukkan nilai -2 Log Likelihood  

pertama sebesar 134,603, angka ini secara statistik signifikan pada alpha  (α) 

5% dan hipotesis nol ditolak. Hal ini berarti bahwa hanya konstanta saja yang 

tidak fit dengan data (sebelum variabel bebas dimasukkan ke dalam model  

regresi). Langkah selanjutnya adalah menguji keseluruhan model (overall 

model  fit). Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai antara -2 Log 

Likelihood (-2LL) pada awal (Block Number = 1) dengan nilai -2 Log Likelihood 

(-2LL) pada akhir (Block Number = 2). Hasil perhitungan menunjukkan 

terdapat pengurangan nilai -2 Log Likelihood  awal dari  134,603 menjadi  
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64.359 pada -2 Log Likelihood  pada langkah berikutnya (-2LL akhir)  untuk 

lebih jelas dapat dilihat pada tabel hasil uji kelayakan tahap ke 2 berikut: 

Tabel 4.9:     Hasil kelayakan model uji tahap ke 2 
Tahap 
(Step) 

-2 Log 
Likelihhod 

Koefisien 
Konstanta 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

79.945 
69.075 
65.130 
64.394 
64.359 
64.359 
64.359 

-2,462 
-2,849 
-2,976 
-3,056 
-3,078 
-3,079 
-3,079 

Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS  

Setelah keseluruhan variabel bebas yaitu  jumlah pendapatan nasabah 

(ZSCORE), jangka waktu pengembalian (SALE), Suku bunga kredit (DER), 

Jenis pekerjaan  dimasukkan ke dalam model, -2 Log Likelihood menunjukkan 

angka 64.359,  atau terjadi penurunan nilai -2 Log Likelihood sebesar 70.243. 

Penurunan nilai -2 Log Likelihood ini menunjukkan bahwa data penelitian 

layak untuk dilakukan uji regresi logit. 

2. Pengujian Kelayakan Model Regresi  

Analisis selanjutnya yang dilakukan adalah menilai kelayakan model 

regresi logistik yang akan digunakan. Pengujian kelayakan model regresi 

logistik dilakukan dengan menggunakan kalayakan uji  yang diukur dengan 

nilai Chi-Square pada bagian bawah uji Homser and Lemeshow. Probabilitas 

signifikansi yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan tingkat signifikasi 

(α) 5 %. Hipotesis untuk menilai kelayakan model regresi adalah : 

H0 : Tidak ada perbedaan antara model dengan data 

Ha : Ada perbedaan antara model dengan data 
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Tabel 4.10:     Hasil Uji Hosmer and Lemeshow Test 
Hasil Uji 

Step 
Chi-Square Df Sig 

1 12,460 8 0,132 

Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS  

Tabel 4.10  menunjukkan hasil pengujian Hosmer and Lemeshow. 

Dengan probabilitas signifikasi menunjukkan angka 0,132, nilai signifikansi  

yang diperoleh ini jauh lebih besar dari pada 0,05 (a ) 5%, maka H0 tidak 

dapat ditolak (diterima). Hal ini berarti model regresi layak untuk digunakan 

dalam analisis selanjutnya, karena tidak ada perbedaan yang nyata antara 

klasifikasi yang diprediksi dengan klasifikasi yang diamati. Atau dapat 

dikatakan bahwa model mampu memprediksi nilai observasinya. 

3. Pengujian Normalitas 

Kurva yang menggambarkan Deskripsi normal adalah kurva normal 

yang berbentuk simetris. Untuk menguji apakah sampel penelitian merupakan 

jenis Deskripsi normal maka digunakan pengujian Kolmogorov-Smirnov 

Goodness of Fit Test terhadap masing-masing variabel. Hasil pengujian untuk 

membuktikan Deskripsi tidak normal dapat dicermati pada tabel 4.11 berikut: 

Tabel 4.11:     Hasil Uji Normalitas Deskripsi 
One-Sampel Kolmogorov- 

Smirnov Test 
Unstandardized 

Residual 
 K-S Z 

Asymp. Sig. 2 (tailed) 

0,854 

0,460 

Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS 

Keterangan : 

*K-S Z: Kolmogorov-Smirnov test Z 

**2 tailed p : Asymp. Sig. 2-tailed 
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Pada tabel 4.11 Kolmogorov-Smirov Test didapatkan nilai signifikansi 

residualnya sebesar 0,406 lebih besar dari 0,05 (α = 5%), maka dapat 

disimpulkan bahwa model tersebut berDeskripsi normal. 

4. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar  

variabilitas variabel–variabel independen mampu memperjelas variabilitas 

variabel dependen. Koefisien determinasi pada regresi logistik dapat dilihat 

pada nilai Nagelkerke R Square. Nilai Nagelkerke R Square dapat 

diinterpretasikan seperti nilai R Square pada regresi berganda (Ghozali, 

2006). Nilai ini didapat dengan cara membagi nilai Cox & Snell R Square 

dengan nilai maksimumnya. 

Tabel 4.12:     Hasil uji Koefisien Determinasi Regresi Logist ik 
Keterangan -2 Log 

Likelihhod 
Cox & Snell 
R Square 

Nagelkerke R 
Square 

1 64,359 0,505 0,682 
Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS  

Tabel 4.12 menunjukkan nilai Nagelkerke R Square. Dilihat dari hasil  

output pengolahan data nilai Nagelkerke R Square adalah sebesar 0,682 yang 

berarti variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel 

independen adalah sebesar 68,2%, sisanya sebesar 31,8% dijelaskan oleh 

variabilitas lain di luar model penelitian. Atau secara bersama-sama variasi 

variabel jumlah pendapatan nasabah, jangka waktu pengembalian, Suku 

bunga kredit, Jenis pekerjaan  dapat menjelaskan variasi variabel 

pengembalian kredit modal kerja sebesar 68,2%. 
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5. Matrik Klasifikasi 

Matrik klasifikasi akan menunjukkan kekuatan prediksi dari model  

regresi untuk memprediksi pengembalian kredit modal kerja pada auditee. 

Tabel 4.13     Matrik Klasifikasi Ketepatan Model R egresi 

Observasi 
Pengembalian Kredit Persentase 

Non Lancar Lancar 
Pengembalian 

Kredit 
Non Lancar 28 12 70,0 

Lancar 8 52 86,7 
Ketepatan Prediksi keseluruhan 80,0 

Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS  

Dari Tabel 4.13 dapat dibaca bahwa menurut prediksi, pengembalian 

kredit modal kerja yang lancar adalah 60, sedangkan observasi 

sesungguhnya menunjukkan bahwa pengembalian kredit modal kerja adalah 

52. Jadi ketepatan model ini adalah 52/60 atau 86,7%.  Menurut prediksi,  

pengembalian kredit modal kerja yang tidak lancar adalah 40, sedangkan 

observasi sesungguhnya menunjukkan bahwa peluang  pengembalian kredit 

modal kerja yang tidak lancar adalah 28. Jadi ketepatan model ini adalah 

28/40 atau 70%. Ketepatan prediksi keseluruhan model ini adalah 80%. 

6. Uji Hipotesis 

Untuk menguji  variabel bebas berpengaruh signifikan atau tidak 

terhadap variabel terikat digunakan pendekatan uji signifikan (Wald) yang 

tampak pada tabel 4.14  berikut ini: 
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Tabel 4.14:      Hasil uji Regresi Logistik  

Variabel 
Terikat 

Variabel 
Bebas B Wald 

 
Sig. 

(α=5%) 
Keputusan 

Terhadap Ho 

 Pi X1 
X2 
X3 
D1 

Konstanta (a) 

2,20E-006 

0,797 
1,285 
2,244 
3,079 

11,393 
9,573 
4,356 
11,011 

 

0,001 
0,002 
0,037 
0,001 

 

Ditolak 
Ditolak 
Ditolak 
Ditolak 

 
Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS 

Keterangan : 

X1 = Jumlah pendapatan nasabah 

X2 = Jangka waktu pengembalian 

X3 = Suku bunga kredit 

D1 = Jenis pekerjaan 

    Pi 

Ln               =    Dummy variabel peluang pengembalian kredit modal kerja   

            1 -  Pi       (kategori 1 untuk kredit lancer dan 0 untuk kredit tidak lancar) 

Tabel 4.14  menunjukkan hasil pengujian dengan regresi logistik pada 

tingkat signifikasi 5 persen. Dari pengujian dengan regresi logistik di atas 

maka diperoleh persamaan regresi logistik sebagai berikut : 

    Pi 

Ln               = 3,079 + 2,20E-006X1 + 0,797X2+ 1,285 X3 + 2,244 D1 

      1 -  Pi        

a. Uji Hipotesis I 

Hipotesis I dalam penelitian adalah menguji variabel jumlah 

pendapatan nasabah yang berpengaruh positif terhadap peluang 

collectabilita kredit modal kerja. Dalam uji hipotesis dengan regresi logistik 

dengan melihat Variables in the Equation, pada kolom significant 
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dibandingkan dengan tingkat kealphaan 0.05 (5%). Apabila tingkat 

signifikansi < 0.05, maka Ha diterima. Jumlah pendapatan nasabah pada 

Tabel 4.15  menunjukkan koefisien positif sebesar 2,20E-006 dengan tingkat  

signifikansi 0.001 < 0.05 yang berarti Ha dapat diterima dan Ho ditolak. 

Sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis jika variabel jumlah pendapatan  

mempunyai nilai Wald= 11,393 dengan probabilitas (p)= 0,001 lebih kecil 

(<) dari 0,05 maka jumlah pendapatan nasabah berpengaruh signifikan 

terhadap peluang collectability kredit. 

b. Uji Hipotesis II 

Hipotesis II dalam penelitian menguji pengaruh jangka waktu 

pengembalian terhadap peluang collectabilitakredit modal kerja. Jangka 

waktu pengembalian. Pada Tabel 4.15 menunjukkan koefisien positif 

sebesar= 0,797 dengan tingkat signifikansi 0,002<0.05 yang berarti Ha  

diterima  dan Ho ditolak. Sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis jika 

variabel jangka waktu pengembalian mempunyai nilai Wald= 9,573 dengan 

probabilitas (p)= 0,002 lebih kecil (<) dari 0,05 maka jumlah jangka waktu 

pengembalian berpengaruh signifikan terhadap peluang collectability kredit. 

c. Uji Hipotesis III 

Hipotesis III dalam penelitian menguji pengaruh variabel Suku 

bunga kredit berpengaruh terhadap  pengembalian kredit modal kerja. 

Variabel Suku bunga kredit  menunjukkan koefisien positif  sebesar  1,285 

pada signifikansi 0,037<0.05 yang berarti Ha  diterima dan Ho ditolak.  

Sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis jika variabel jangka waktu 

pengembalian mempunyai nilai Wald= 4,356 dengan probabilitas (p)= 
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0,037 lebih kecil (<) dari 0,05 maka  Suku bunga kredit berpengaruh 

signifikan terhadap peluang collectability kredit.  

d. Uji Hipotesis IV 

Hipotesis  IV dalam penelitian menguji  variabel jenis pekerjaan  

berpengaruh terhadap  pengembalian kredit modal kerja. Variabel Jenis 

pekerjaan  menunjukkan koefisien  positif sebesar  2,244 pada signifikansi 

0,001 < 0.05 yang berarti Ha  diterima dan Ho ditolak. Sesuai dengan 

kriteria pengujian hipotesis jika variabel jenis pekerjaan mempunyai nilai 

Wald= 11,011 dengan probabilitas (p)= 0,001 lebih kecil (<) dari 0,05 maka   

jenis pekerjaan  berpengaruh signifikan terhadap peluang collectability 

kredit. 

4.5 Pembahasan Hasil dan Implikasi 

Dalam penelitian ini telah ditemukan bahwa pendapatan nasabah 

mempunyai dampak terhadap jumlah pengambilan kredit modal kerja di BKK 

Ketapang.   Semakin tinggi  jumlah pendapatan nasabah, akan semakin besar 

peluang pengembalian kredit modal kerja.  Jumlah pendapatan nasabah ini 

mengindikasikan jumlah penghasilan yang diterima nasabah yang sebenarnya. 

Semakin tinggi jumlah pendapatan nasabah yang diterima nasabah 

mengindikasikan keadaan yang semakin baik dalam kondisi keuangan 

responden sehingga pengembalian kredit modal kerja semakin baik.  

Pendapatan merupakan sumber pemenuhan kebutuhan hidup bagi pelaku 

usaha dan keluarganya. Semakin tinggi total pendapatan usaha seseorang maka 

semakin tinggi pula kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan. Kaitannya 

dalam pengembalian kredit ialah dengan tingginya total pendapatan usaha 
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nasabah BKK maka kemampuannya dalam mengembalikan kredit modal kerja 

dengan lancar akan semakin tinggi pula. Pendapatan masyarakat yang 

digunakan untuk mengembalikan kredit, harus jelas dan riil. Pendapatan 

masyarakat tersebut sebagai sumber penghasilan dari berbagai macam mata 

pekerjaan, seperti pegawai negeri, wiraswasta, petani, pengusaha dan perajin. 

Pengaruh perubahan pendapatan  mempunyai dua kemungkinan. Pada 

umumnya pengaruh pendapatan terhadap permintaan adalah positif dalam arti 

bahwa kenaikan pendapatan akan menaikkan permintaan. Pada  penelitian 

ditemukan bahwa jumlah pendapatan nasabah pada Tabel 4.15  menunjukkan 

koefisien positif sebesar 2,20E-006 dengan tingkat  signifikansi 0.001 < 0.05 

Sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis jika variabel jumlah pendapatan  

mempunyai nilai Wald= 11,393 dengan probabilitas (p)= 0,001 lebih kecil (<) dari 

0,05 maka jumlah pendapatan nasabah berpengaruh signifikan terhadap peluang 

collectabilita kredit. 

Hasil penelitian membuktikan bahwa jangka waktu kredit terbukti 

berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah pengambilan kredit. Jangka 

waktu pengembalian menunjukkan koefisien positif sebesar= 0,797 dengan 

tingkat signifikansi 0,002<0.05. Sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis jika 

variabel jangka waktu pengembalian mempunyai nilai Wald= 9,573 dengan 

probabilitas (p)= 0,002 lebih kecil (<) dari 0,05 maka jumlah jangka waktu 

pengembalian berpengaruh signifikan terhadap peluang collectabilita kredit. Hal 

ini diasumsikan bahwa peluang pengembalian kredit akan lebih mudah bila 

jangka waktu pengembalian kredit lebih cepat. Jangka waktu pelunasan kredit 

merupakan waktu jatuh tempo seorang debitur dalam membayar seluruh nilai 

pinjaman yang diberikan termasuk pembayaran bunganya. Semakin panjang 
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waktu yang diberikan maka beban nasabah BKK Ketapang dalam membayar 

angsuran akan semakin ringan/longgar. Berbagai pinjaman mempunyai syarat 

atau jatuh tempo. Hasil penelitian ini mendukung teori Standart akuntansi 

keuangan (2002) No 31 paragraf 11 peminjaman uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam 

meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk 

melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, 

imbalan atau pembagian hasil keuntungan.  

Jangka waktu dibagi menjadi jangka waktu pendek dan panjang. Jangka 

waktu pendek adalah meliputi satu siklus akuntansi atau satu tahun sedangkan 

jangka panjang adalah lebih dari siklus akuntansi (lebih dari setahun). Pinjaman 

jangka panjang umumnya lebih dari satu tahun dan memberikan suku bunga 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan jangka pendek oleh karena itu, lembaga 

dalam hal ini manjemen harus mewujudkan sistem pinjaman yang memberikan 

resiko kecil dan tidak memberatkan nasabah terutama dalam hal jangka waktu 

pelunasan kredit.  

Suku bunga terbukti mempunyai pengaruh signifikan terhadap  jumlah 

pengambilan kredit. Pada hasil  penelitian  ditemukan  bahwa  variabel suku 

bunga kredit  menunjukkan koefisien positif  sebesar  1,285 pada signifikansi 

0,037<0.05.  Sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis jika variabel jangka 

waktu pengembalian mempunyai nilai Wald= 4,356 dengan probabilitas (p)= 

0,037 lebih kecil (<) dari 0,05 maka  Suku bunga kredit berpengaruh signifikan 

terhadap peluang collectabilita kredit. Hal  ini  dapat  diasumsikan  bahwa  suku 

bunga merupakan sejumlah rupiah yang dibayar akibat telah mempergunakan 

dana sebagai balas jasa. Perubahan suku bunga merupakan perubahan dalam 
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permintaan uang (kredit). Kenaikan suku bunga mengakibatkan penurunan 

permintaan agregat/pengeluaran investasi. Sebaliknya, peningkatan suku bunga 

akan mengakibatkan peningkatan permintaan agregat. Tingkat suku bunga 

merupakan biaya dari penggunaan sejumlah dana atau disebut sebagai harga 

dari dana yang diminta. Oleh karena itu besarnya permintaan akan dana (kredit) 

sangat tergantung pada fluktuasi dari tingkat bunga.  

Tingkat suku bunga yaitu persentase dari pokok utang yang dibayarkan 

sebagai imbal jasa (bunga) dalam suatu periode tertentu. Semakin tinggi tingkat 

suku bunga kredit maka beban angsuran bunga akan semakin tinggi juga yang  

mengakibatkan peluang nasabah BKK Ketapang dalam pengembalian kredit 

akan semakin kecil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nasabah tidak 

mempertimbangkan suku bunga yang dikenakan pada kredit yang diambil 

nasabah. Hasil penelitian mendukung teori Keynes, dalam Kuncoro (2001:38), 

menyatakan bahwa: Tingkat bunga terjadi karena adanya permintaan dan 

penawaran akan uang dari masyarakat, sedangkan perubahan naik  turunnya 

tingkat suku bunga mempengaruhi keinginan untuk mengadakan investasi, 

misalnya pada surat berharga, dimana harga dapat naik atau turun tergantung 

pada tingkat bunga (bila tingkat bunga naik maka surat berharga turun dan 

sebaliknya), sehingga ada kemungkinan pemegang surat berharga akan 

menderita capital loss.   

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa jenis pekerjaan terbukti 

berpengaruh secara signfikan terhadap jumlah pengambilan kredit. Variabel 

Jenis pekerjaan  menunjukkan koefisien  positif sebesar  2,244 pada signifikansi 

0,001 < 0.05. Sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis jika variabel jenis 

pekerjaan mempunyai nilai Wald= 11,011 dengan probabilitas (p)= 0,001 lebih 
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kecil (<) dari 0,05 maka   jenis pekerjaan  berpengaruh signifikan terhadap 

peluang collectabilita kredit. 

Jenis pekerjaan diasumsikan merupakan profesi yang dimiliki oleh 

nasabah. Dalam penelitian ini status nasabah dibedakan antara pegawai negeri 

sipil dan non PNS. Jenis pekerjaan merupakan jaminan terhadap kelancaran 

kredit yang diambil. Status PNS merupakan status yang relatif pasti dibanding 

dengan non PNS sehingga PNS akan lebih yakin dalam mengambil kredit, dalam 

penelitian ini ditemukan bahwa status pekerjaan mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap besaran kredit yang diambil. Implikasinya bahwa dalam pertimbangan 

kredit status pekerjaan belum tentu menjamin kelangsungan kredit modal kerja 

yang diambil   di BKK Ketapang Probolinggo. Hasil penelitian ini sesuai dengan 

teori Kasmir (2002) terdapat lima prinsip yang harus diperhatikan dalam 

melakukan penelaahan yang mendalam terhadap kondisi calon debitor meliputi 

penganalisaan terhadap character, capacity, capital, collateral and condition of 

economic (5 C).  

Collateral/Jaminan yang akan diberikan calon nasabah baik yang bersifat 

fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. 

Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, 

maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. 

Apabila pegawai negeri akan mendapat gaji tetap setiap bulannya dari 

pemerintah yang merupakan kepastian jaminan bagi pihak kreditur untuk 

memberikan kredit ke pihak debitur, tetapi apabila bukan pegawai negeri akan 

mendapat gaji / uang dilihat dari keadaan perekonomian. Misalnya pedagang 

akan mendapat uang apabila telah laku dagangannya, dan juga yang lainnya.  
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4.5.1 Implikasi Regresi Logistik 

Regresi logistik bertujuan untuk menanggulangi kelemahan dari 

model LPM yang memberikan hasil kurang memuaskan karena hasil prediksi 

probabilitas bernilai di bawah nol atau bernilai di atas satu. Secara umum 

model persamaan regresi logistik adalah: 

 

Berdasarkan hasil analisis regresi logistic, didapatkan hasil sebagai 

berikut: 

 

 

Se  : 0,000  0,258    0,616 0,676  1,668 

Sig  : 0,001  0,002    0,037 0,001  0,065 

Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa pendapatan, jangka waktu, 

suku bunga dan pekerjaan berpengaruh nyata (significant) terhadap 

pengembalian kredit pada tingkat kepercayaan 5%. Koefisien regresi logistik 

pada masing-masing variabel, untuk pendapatan dengan koefisien sebesar 

0,0000022, jangka waktu pengembalian kredit dengan koefisien sebesar 

0,797, suku bunga (1,285) dan pekerjaan (2,244). Yang dapat diartikan misal 

untuk variabel pendapatan, yaitu apabila pendapatan bertambah sebesar 

seratus ribu rupiah, maka probabilitas pengembalian kredit akan meningkat 

sebesar 49.99%. Angka ini diperoleh berdasarkan rumus: 
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pi  = 0,49999945 

Pengaruh serempak keempat variabel bebas terhadap variabel 

terikat dapat dilihat dari nilai -2log likelihood dimana nilai ini sama dengan 

nilai χ2. Dikatakan berpengaruh signifikan apabila nilai χ2
hitung (dalam hal ini 

nilai -2log likelihood) lebih besar daripada χ2 tabel. Berdasarkan analisis nilai 

-2log likelihood sebesar 64,359, yang jauh lebih besar daripada χ2
tabel 

(15,507). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 

secara serempak dari keempat variabel bebas (pendapatan nasabah, jangka 

waktu pengembalian kredit, suku bunga dan pekerjaan) terhadap variabel 

terikat (pengembalian kredit). 

4.5.2 Prediksi nilai Probabilitas Pengembalian Kred it dan Metode 

Logistik 

Prediksi nilai probabilitas pengembalian kredit dapat dihitung 

berdasarkan rumus berikut ini: 

 

dimana: 

a = 3,079 

β1 = 0,0000022pendapatan 

β2 = 0,797jangka waktu 

β3 = 1,285suku bunga 

β4 = 2,244pekerjaan 

Berdasarkan persamaan di atas didapatkan hasil prediksi nilai 

probabilitas pengembalian kredit sebagai berikut: 
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Tabel 4.15: Prediksi Nilai Probabilitas Colectability Kredit d engan Metode 
Logistik 

No. Pendapatan 
(Rp) 

Jangka 
waktu 
(bulan) 

Suku 
bunga 

(%) 

Pekerjaan 
(0=Non 
PNS, 

1=PNS) 

Pengembalian 
kredit (0=Non 

Lancar, 
1=Lancar) 

Pi 

1 800000 3 2.25 0 1 0.9958 

2 750000 3 2.25 0 1 0.9957 

3 3000000 3 2.25 0 0 0.0026 

4 1450000 6 3.25 1 0 0.0000 

5 750000 6 3.25 1 1 1.0000 

6 400000 3 2 0 0 0.0064 

7 650000 3 2 0 0 0.0060 

8 950000 6 3.25 1 1 1.0000 

9 1250000 6 3.25 0 1 0.9999 

10 1650000 3 2.25 1 0 0.0004 

11 5750000 3 2.25 0 0 0.0014 

12 1050000 6 3.25 1 1 1.0000 

13 400000 3 2.5 0 1 0.9966 

14 3850000 6 3.25 1 0 0.0000 

15 650000 12 3.25 0 1 1.0000 

16 400000 6 3.25 0 1 0.9999 

17 1000000 3 2 1 0 0.0006 

18 500000 6 3.25 0 1 0.9999 

19 950000 3 3.25 1 0 0.0001 

20 900000 6 3.25 0 1 0.9999 

21 4500000 12 3.5 0 1 1.0000 

22 800000 3 2 1 1 0.9994 

23 400000 3 2.25 0 1 0.9954 

24 500000 12 3 0 1 1.0000 

25 900000 6 3.25 0 1 0.9999 

26 750000 3 2.25 0 0 0.0043 

27 950000 3 2 0 1 0.9944 

28 750000 12 3.25 0 1 1.0000 

29 800000 3 2.5 0 1 0.9969 

30 750000 3 2.5 0 1 0.9969 

31 3000000 3 2.25 0 0 0.0026 

32 1450000 6 3.25 1 0 0.0000 

33 750000 6 3.25 1 1 1.0000 

34 1450000 6 3.25 1 0 0.0000 

35 1650000 6 3.25 1 0 0.0000 
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36 1250000 6 3.25 0 1 0.9999 

38 5750000 3 2 0 0 0.0020 

39 1050000 6 3.25 1 1 1.0000 

40 1750000 3 2.25 1 0 0.0004 

41 1450000 6 3.25 1 0 0.0000 

42 400000 3 2.25 0 1 0.9954 

43 750000 6 3.25 1 1 1.0000 

44 1050000 6 3.25 1 1 1.0000 

45 850000 3 2.25 1 0 0.0004 

46 650000 3 2.25 0 1 0.9956 

47 500000 6 3.25 0 1 0.9999 

48 800000 3 2 1 1 0.9994 

49 1250000 6 3.25 0 1 0.9999 

50 850000 3 2.25 1 0 0.0004 

51 4500000 12 3.5 0 1 1.0000 

52 800000 3 2 1 1 0.9994 

53 400000 3 2.25 0 1 0.9954 

54 500000 12 3 0 1 1.0000 

55 900000 6 3.25 0 1 0.9999 

56 750000 3 2.25 0 0 0.0043 

57 950000 3 2 0 1 0.9944 

58 1250000 6 3.25 1 1 1.0000 

59 1250000 6 3.25 1 1 1.0000 

60 750000 3 2.5 0 1 0.9969 

61 950000 3 2.25 1 0 0.0004 

62 850000 3 2.25 1 0 0.0004 

63 5500000 6 3.5 0 0 0.0000 

64 1250000 12 3.25 1 1 1.0000 

65 950000 3 2.5 1 1 0.9997 

66 1750000 3 2.25 1 0 0.0004 

67 1450000 6 3.25 1 0 0.0000 

68 1650000 6 3.25 1 0 0.0000 

69 725000 12 3.25 0 1 1.0000 

70 4800000 3 3 1 0 0.0001 

71 1350000 6 3 1 0 0.0000 

72 1950000 3 2.25 0 0 0.0033 

73 1250000 6 3.25 0 1 0.9999 

74 1350000 6 3.25 0 1 0.9999 

75 1550000 3 2.25 1 0 0.0004 

77 1450000 6 3 1 0 0.0000 

78 650000 3 2.25 0 1 0.9956 
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79 750000 12 3.25 0 1 1.0000 

80 400000 3 2.5 0 1 0.9966 

81 3850000 6 3.25 1 0 0.0000 

82 650000 12 3.25 0 1 1.0000 

83 400000 6 3.25 0 1 0.9999 

84 1000000 3 2 1 0 0.0006 

85 500000 6 3.25 0 1 0.9999 

86 950000 3 2.25 1 0 0.0004 

87 900000 6 3.25 0 1 0.9999 

88 4500000 12 3.5 0 1 1.0000 

89 800000 3 2 1 1 0.9994 

90 400000 3 2.25 0 1 0.9954 

91 500000 12 3 0 1 1.0000 

92 900000 6 3.25 0 1 0.9999 

93 750000 3 2.25 0 0 0.0043 

94 1250000 6 3.25 1 1 1.0000 

95 750000 3 2.5 0 1 0.9969 

96 950000 3 2.25 1 0 0.0004 

97 850000 3 2.25 1 0 0.0004 

98 5500000 6 3.25 0 0 0.0000 

99 1250000 12 3.25 1 1 1.0000 

100 950000 3 2.5 1 1 0.9997 
Sumber : Data Primer Diolah, 2012 
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BAB V 

P E N U T U P  

5.1 Kesimpulan  

Hasil pengujian hipotesis I menunjukkan bahwa pendapatan nasabah 

berpengaruh signifikan terhadap peluang collectabilitas kredit modal kerja. Hal ini 

memiliki makna bahwa pendapatan nasabah yang digunakan untuk 

mengembalikan kredit, harus jelas dan riil. Pendapatan nasabah tersebut 

sebagai sumber penghasilan dari berbagai macam mata pekerjaan.   

Hasil pengujian hipotesis II menunjukkan bahwa jangka waktu 

pengembalian kredit berpengaruh signifikan terhadap peluang collectabilitas 

kredit modal kerja. Hal ini memiliki makna bahwa semakin panjang waktu yang 

diberikan maka beban nasabah BKK Ketapang dalam membayar angsuran akan 

semakin ringan/longgar. 

Hasil pengujian hipotesis III  menunjukkan bahwa Suku bunga kredit 

berpengaruh signifikan terhadap peluang collectabilitas kredit modal kerja.  Hal 

ini memiliki makna bahwa kenaikan suku bunga mengakibatkan penurunan 

permintaan agregat/pengeluaran investasi. Sebaliknya, peningkatan suku bunga 

akan mengakibatkan peningkatan permintaan agregat.   

Hasil pengujian hipotesis IV  menunjukkan bahwa  jenis pekerjaan 

nasabah berpengaruh signifikan terhadap peluang collectabilitas kredit modal 

kerja. Hal ini memiliki makna bahwa jenis pekerjaan merupakan jaminan 

terhadap kelancaran kredit yang diambil. Hal ini dapat dijelaskan bahwa  status 

PNS merupakan status yang relatif pasti dibanding dengan non PNS sehingga 

PNS akan lebih yakin dalam mengambil kredit di BKK Ketapang Probolinggo. 
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5.2 Saran – Saran  

Dalam penelitian ini penulis memberikan saran–saran yang dapat 

digunakan sebagai penelitian berkelanjutan tentang pengembalian kredit modal 

kerja, diantaranya adalah:  

1. Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi  sekarang dan 

dimasa yang akan datang sesuai sektor masing – masing, serta prospek 

usaha dari sektor yang dijalankan nasabah. Penilaian prospek bidang usaha 

yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga 

kemungkinan kredit tersebut bermasalah relative kecil.  Dalam  pemberian  

kredit  perlu  mempertimbangkan:       

a. Pendapatan Nasabah  

b. Jangka  Waktu  Peminjaman  

c. Jenis  Pekerjaan 

2. Kepada  nasabah  disarankan  ketika  mengajukan  kredit  modal kerja  harus  

mempertimbangkan  besarnya  suku  bunga  yang  berlaku  

3. Pemerintah perlu memberikan pinjaman dengan bunga dan angsuran yang 

lunak untuk membantu perekonomian dan kesejahteraan masyarakat 

pedesaan  serta  mengeleminir  adanya  kredit  macet. 

4. Pinjaman jangka panjang,  yang umumnya lebih dari satu tahun dan 

memberikan suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan jangka 

pendek. Dalam hal ini, suatu lembaga harus mewujudkan sistem pinjaman 

yang memberikan resiko kecil dan tidak memberatkan nasabah terutama 

dalam hal jangka waktu pelunasan kredit.  
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LAMPIRAN DAFTAR PERTANYAAN 

Yth. Nasabah Kredit di BKK Ketapang, Probolinggo 

 Guna melengkapi data dalam pembuatan skripsi berjudul “Analisis Faktor-

Faktor Yang Mempengaruhi Peluang Pengembalian Kredit Modal Kerja Oleh 

Bank Kredit Kelurahan (Studi  Kasus di BKK  Ketapang, Probolinggo, Jawa 

Timur)”. Saya mohon kesediaan Bapak/Ibu/Sdr untuk memberikan jawaban pada 

beberapa pertanyaan berikut. Semua jawaban Bapak/Ibu/Sdr akan dijaga 

kerahasiaannya dan hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian skripsi 

ini saja. Atas kerjasamanya Bpk/Ibu/Sdr kami ucapkan terima kasih. 

Nomor Respoden : 

I. Petunjuk Pengisian : Berilah tanda silang  (X) pada salah satu jawaban yang 
tepat dan isilah pertanyaan yang tersedia 
1. Jenis kelamin anda : 

a. Laki-laki 
b. Perempuan 

2. Usia anda sekarang : 
a. Kurang dari 20 tahun   d. 41 – 50 tahun 
b. 20 – 30 tahun    e. Lebih dari 50 tahun 
c. 31 – 40 tahun  

3. Status perkawinan : 
a. Kawin     c. Janda 
b. Tidak kawin    d. Duda 

4. Domisili / tempat tinggal : 
a. Kota Probolinggo   c. Kelurahan Ketapang 
b. Kecamatan Kademangan    d. ……… 

5. Pendidikan terakhir : 
a. Tidak tamat SD   d. SLTA 
b. SD     e. Perguruan Tinggi 
c. SLTP 

6. Pekerjaan anda sekarang : 
a. PNS     d. ABRI 
b. Pegawai Swasta   e. BUMN 
c. Wiraswasta    f. Lainnya, sebutkan….. 

7. Berapa kredit modal kerja yang anda ajukan ? 
Rp …….. 
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8. Berapa kredit modal kerja yang akan disetujui ? 
Rp …….. 

9. Berapa bunga yang anda harus bayar setiap bulannya ? 
Rp …….. 

10. Jangka waktu pengembalian kredit tersebut adalah : 
……… bulan 

11. Jika anda seorang PNS berapa hasil pendapatan anda setiap bulannya ? 
Rp ……..  

12. Jika anda bukan PNS berapa hasil pendapatan anda setiap bulannya ? 
Rp …….. 

13. Untuk membiayai usaha apakah kredit yang anda ajukan ? 
………………. 

14. Berapa besar biaya yang anda keluarkan untuk usaha tersebut ? 
Rp ………. 

15. Berapa lama (hari) kredit tersebut dapat dicairkan ? 
……….. hari 

16. Bagaimana menurut anda prosedur pemberian kredit di BKK ? Apakah : 
a. Berbelit-belit, alasannya………. 
b. Mudah, alasannya ………… 

17. Bila anda tidak bisa mengembalikan kredit yang anda ambil, apa tindakan 
BKK  terhadap anda ? 
……………. 

18. Saran anda untuk BKK Ketapang : 
.……………. 
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Lampiran : Rekapitulasi Data Penelitian 

No 
Jumlah 

Pendapatan 

Jangka 

Waktu 

Suku 

Bunga 

Jenis 

Pekerjaan 

Pengembalian 

Kredit 

1 800.000 3 2,25 Non Pegawai Negeri Lancar 

2 750.000 3 2,25 Non Pegawai Negeri Lancar 

3 3.000.000 3 2,25 Non Pegawai Negeri Non Lancar 

4 1.450.000 6 3,25 Pegawai Negeri Non Lancar 

5 750.000 6 3,25 Pegawai Negeri Lancar 

6 400.000 3 2 Non Pegawai Negeri Non Lancar 

7 650.000 3 2 Non Pegawai Negeri Non Lancar 

8 950.000 6 3,25 Pegawai Negeri Lancar 

9 1.250.000 6 3,25 Non Pegawai Negeri Lancar 

10 1.650.000 3 2,25 Pegawai Negeri Non Lancar 

11 5.750.000 3 2,25 Non Pegawai Negeri Non Lancar 

12 1.050.000 6 3,25 Pegawai Negeri Lancar 

13 400.000 3 2,5 Non Pegawai Negeri Lancar 

14 3.850.000 6 3,25 Pegawai Negeri Non Lancar 

15 650.000 12 3,25 Non Pegawai Negeri Lancar 

16 400.000 6 3,25 Non Pegawai Negeri Lancar 

17 1.000.000 3 2 Pegawai Negeri Non Lancar 

18 500.000 6 3,25 Non Pegawai Negeri Lancar 

19 950.000 3 3,25 Pegawai Negeri Non Lancar 

20 900.000 6 3,25 Non Pegawai Negeri Lancar 

21 4.500.000 12 3,5 Non Pegawai Negeri Lancar 

22 800.000 3 2 Pegawai Negeri Lancar 

23 400.000 3 2,25 Non Pegawai Negeri Lancar 

24 500.000 12 3 Non Pegawai Negeri Lancar 

25 900.000 6 3,25 Non Pegawai Negeri Lancar 

26 750.000 3 2,25 Non Pegawai Negeri Non Lancar 

27 950.000 3 2 Non Pegawai Negeri Lancar 

28 750.000 12 3,25 Non Pegawai Negeri Lancar 

29 800.000 3 2,5 Non Pegawai Negeri Lancar 

30 750.000 3 2,5 Non Pegawai Negeri Lancar 

31 3.000.000 3 2,25 Non Pegawai Negeri Non Lancar 

32 1.450.000 6 3,25 Pegawai Negeri Non Lancar 

33 750.000 6 3,25 Pegawai Negeri Lancar 

34 1.450.000 6 3,25 Pegawai Negeri Non Lancar 

35 1.650.000 6 3,25 Pegawai Negeri Non Lancar 
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36 1.250.000 6 3,25 Non Pegawai Negeri Lancar 

38 5.750.000 3 2 Non Pegawai Negeri Non Lancar 

39 1.050.000 6 3,25 Pegawai Negeri Lancar 

40 1.750.000 3 2,25 Pegawai Negeri Non Lancar 

41 1.450.000 6 3,25 Pegawai Negeri Non Lancar 

42 400.000 3 2,25 Non Pegawai Negeri Lancar 

43 750.000 6 3,25 Pegawai Negeri Lancar 

44 1.050.000 6 3,25 Pegawai Negeri Lancar 

45 850.000 3 2,25 Pegawai Negeri Non Lancar 

46 650.000 3 2,25 Non Pegawai Negeri Lancar 

47 500.000 6 3,25 Non Pegawai Negeri Lancar 

48 800.000 3 2 Pegawai Negeri Lancar 

49 1.250.000 6 3,25 Non Pegawai Negeri Lancar 

50 850.000 3 2,25 Pegawai Negeri Non Lancar 

51 4.500.000 12 3,5 Non Pegawai Negeri Lancar 

52 800.000 3 2 Pegawai Negeri Lancar 

53 400.000 3 2,25 Non Pegawai Negeri Lancar 

54 500.000 12 3 Non Pegawai Negeri Lancar 

55 900.000 6 3,25 Non Pegawai Negeri Lancar 

56 750.000 3 2,25 Non Pegawai Negeri Non Lancar 

57 950.000 3 2 Non Pegawai Negeri Lancar 

58 1.250.000 6 3,25 Pegawai Negeri Lancar 

59 1.250.000 6 3,25 Pegawai Negeri Lancar 

60 750.000 3 2,5 Non Pegawai Negeri Lancar 

61 950.000 3 2,25 Pegawai Negeri Non Lancar 

62 850.000 3 2,25 Pegawai Negeri Non Lancar 

63 5.500.000 6 3,5 Non Pegawai Negeri Non Lancar 

64 1.250.000 12 3,25 Pegawai Negeri Lancar 

65 950.000 3 2,5 Pegawai Negeri Lancar 

66 1.750.000 3 2,25 Pegawai Negeri Non Lancar 

67 1.450.000 6 3,25 Pegawai Negeri Non Lancar 

68 1.650.000 6 3,25 Pegawai Negeri Non Lancar 

69 725.000 12 3,25 Non Pegawai Negeri Lancar 

70 4.800.000 3 3 Pegawai Negeri Non Lancar 

71 1.350.000 6 3 Pegawai Negeri Non Lancar 

72 1.950.000 3 2,25 Non Pegawai Negeri Non Lancar 

73 1.250.000 6 3,25 Non Pegawai Negeri Lancar 

74 1.350.000 6 3,25 Non Pegawai Negeri Lancar 

75 1.550.000 3 2,25 Pegawai Negeri Non Lancar 

77 1.450.000 6 3 Pegawai Negeri Non Lancar 

78 650.000 3 2,25 Non Pegawai Negeri Lancar 
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79 750.000 12 3,25 Non Pegawai Negeri Lancar 

80 400.000 3 2,5 Non Pegawai Negeri Lancar 

81 3.850.000 6 3,25 Pegawai Negeri Non Lancar 

82 650.000 12 3,25 Non Pegawai Negeri Lancar 

83 400.000 6 3,25 Non Pegawai Negeri Lancar 

84 1.000.000 3 2 Pegawai Negeri Non Lancar 

85 500.000 6 3,25 Non Pegawai Negeri Lancar 

86 950.000 3 2,25 Pegawai Negeri Non Lancar 

87 900.000 6 3,25 Non Pegawai Negeri Lancar 

88 4.500.000 12 3,5 Non Pegawai Negeri Lancar 

89 800.000 3 2 Pegawai Negeri Lancar 

90 400.000 3 2,25 Non Pegawai Negeri Lancar 

91 500.000 12 3 Non Pegawai Negeri Lancar 

92 900.000 6 3,25 Non Pegawai Negeri Lancar 

93 750.000 3 2,25 Non Pegawai Negeri Non Lancar 

94 1.250.000 6 3,25 Pegawai Negeri Lancar 

95 750.000 3 2,5 Non Pegawai Negeri Lancar 

96 950.000 3 2,25 Pegawai Negeri Non Lancar 

97 850.000 3 2,25 Pegawai Negeri Non Lancar 

98 5.500.000 6 3,25 Non Pegawai Negeri Non Lancar 

99 1.250.000 12 3,25 Pegawai Negeri Lancar 

100 950.000 3 2,5 Pegawai Negeri Lancar 

Sumber : Data Primer Diolah, 2012 
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No. Pendapatan  Jangka 
waktu 

Suku 
bunga  Pekerjaan  Pengembalian 

kredit 1-pi Pi X1 X2 X3 D1 
 a 3.079 

1 800000 3 2.25 0 1 0.9958 0.9958 0.8386 0.0915 0.0555 1 
 

X1 2.2E-07 

2 750000 3 2.25 0 1 0.9957 0.9957 0.8479 0.0915 0.0555 1 
 

X2 0.797 

3 3000000 3 2.25 0 0 0.0026 0.9974 0.5168 0.0915 0.0555 1 
 

X3 1.285 

4 1450000 6 3.25 1 0 0.0000 1.0000 0.7268 0.0084 0.0153 0 
 

D1 2.244 

5 750000 6 3.25 1 1 1.0000 1.0000 0.8479 0.0084 0.0153 0 
 

e 2.718818 

6 400000 3 2 0 0 0.0064 0.9936 0.9157 0.0915 0.0765 1 
   7 650000 3 2 0 0 0.0060 0.9940 0.8667 0.0915 0.0765 1 
   8 950000 6 3.25 1 1 1.0000 1.0000 0.8114 0.0084 0.0153 0 
   9 1250000 6 3.25 0 1 0.9999 0.9999 0.7595 0.0084 0.0153 1 
   10 1650000 3 2.25 1 0 0.0004 0.9996 0.6955 0.0915 0.0555 0 
   11 5750000 3 2.25 0 0 0.0014 0.9986 0.2822 0.0915 0.0555 1 
   12 1050000 6 3.25 1 1 1.0000 1.0000 0.7937 0.0084 0.0153 0 
   13 400000 3 2.5 0 1 0.9966 0.9966 0.9157 0.0915 0.0402 1 

14 3850000 6 3.25 1 0 0.0000 1.0000 0.4286 0.0084 0.0153 0 
   15 650000 12 3.25 0 1 1.0000 1.0000 0.8667 0.0001 0.0153 1 
   16 400000 6 3.25 0 1 0.9999 0.9999 0.9157 0.0084 0.0153 1 
   17 1000000 3 2 1 0 0.0006 0.9994 0.8025 0.0915 0.0765 0 
   18 500000 6 3.25 0 1 0.9999 0.9999 0.8958 0.0084 0.0153 1 
   19 950000 3 3.25 1 0 0.0001 0.9999 0.8114 0.0915 0.0153 0 
   20 900000 6 3.25 0 1 0.9999 0.9999 0.8203 0.0084 0.0153 1 
   21 4500000 12 3.5 0 1 1.0000 1.0000 0.3715 0.0001 0.0111 1 
   22 800000 3 2 1 1 0.9994 0.9994 0.8386 0.0915 0.0765 0 
   23 400000 3 2.25 0 1 0.9954 0.9954 0.9157 0.0915 0.0555 1 
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24 500000 12 3 0 1 1.0000 1.0000 0.8958 0.0001 0.0212 1 
 

  25 900000 6 3.25 0 1 0.9999 0.9999 0.8203 0.0084 0.0153 1 
   26 750000 3 2.25 0 0 0.0043 0.9957 0.8479 0.0915 0.0555 1 
   27 950000 3 2 0 1 0.9944 0.9944 0.8114 0.0915 0.0765 1 
   28 750000 12 3.25 0 1 1.0000 1.0000 0.8479 0.0001 0.0153 1 
   29 800000 3 2.5 0 1 0.9969 0.9969 0.8386 0.0915 0.0402 1 
   30 750000 3 2.5 0 1 0.9969 0.9969 0.8479 0.0915 0.0402 1 
   31 3000000 3 2.25 0 0 0.0026 0.9974 0.5168 0.0915 0.0555 1 
   32 1450000 6 3.25 1 0 0.0000 1.0000 0.7268 0.0084 0.0153 0 
   33 750000 6 3.25 1 1 1.0000 1.0000 0.8479 0.0084 0.0153 0 
   34 1450000 6 3.25 1 0 0.0000 1.0000 0.7268 0.0084 0.0153 0 
   35 1650000 6 3.25 1 0 0.0000 1.0000 0.6955 0.0084 0.0153 0 
   36 1250000 6 3.25 0 1 0.9999 0.9999 0.7595 0.0084 0.0153 1 
   38 5750000 3 2 0 0 0.0020 0.9980 0.2822 0.0915 0.0765 1 
   39 1050000 6 3.25 1 1 1.0000 1.0000 0.7937 0.0084 0.0153 0 
   40 1750000 3 2.25 1 0 0.0004 0.9996 0.6804 0.0915 0.0555 0 
   41 1450000 6 3.25 1 0 0.0000 1.0000 0.7268 0.0084 0.0153 0 
   42 400000 3 2.25 0 1 0.9954 0.9954 0.9157 0.0915 0.0555 1 
   43 750000 6 3.25 1 1 1.0000 1.0000 0.8479 0.0084 0.0153 0 
   44 1050000 6 3.25 1 1 1.0000 1.0000 0.7937 0.0084 0.0153 0 
   45 850000 3 2.25 1 0 0.0004 0.9996 0.8294 0.0915 0.0555 0 
   46 650000 3 2.25 0 1 0.9956 0.9956 0.8667 0.0915 0.0555 1 
   47 500000 6 3.25 0 1 0.9999 0.9999 0.8958 0.0084 0.0153 1 
   48 800000 3 2 1 1 0.9994 0.9994 0.8386 0.0915 0.0765 0 
   49 1250000 6 3.25 0 1 0.9999 0.9999 0.7595 0.0084 0.0153 1 
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50 850000 3 2.25 1 0 0.0004 0.9996 0.8294 0.0915 0.0555 0 
 

  51 4500000 12 3.5 0 1 1.0000 1.0000 0.3715 0.0001 0.0111 1 
   52 800000 3 2 1 1 0.9994 0.9994 0.8386 0.0915 0.0765 0 
   53 400000 3 2.25 0 1 0.9954 0.9954 0.9157 0.0915 0.0555 1 
   54 500000 12 3 0 1 1.0000 1.0000 0.8958 0.0001 0.0212 1 
   55 900000 6 3.25 0 1 0.9999 0.9999 0.8203 0.0084 0.0153 1 
   56 750000 3 2.25 0 0 0.0043 0.9957 0.8479 0.0915 0.0555 1 
   57 950000 3 2 0 1 0.9944 0.9944 0.8114 0.0915 0.0765 1 
   58 1250000 6 3.25 1 1 1.0000 1.0000 0.7595 0.0084 0.0153 0 
   59 1250000 6 3.25 1 1 1.0000 1.0000 0.7595 0.0084 0.0153 0 
   60 750000 3 2.5 0 1 0.9969 0.9969 0.8479 0.0915 0.0402 1 
   61 950000 3 2.25 1 0 0.0004 0.9996 0.8114 0.0915 0.0555 0 
   62 850000 3 2.25 1 0 0.0004 0.9996 0.8294 0.0915 0.0555 0 
   63 5500000 6 3.5 0 0 0.0000 1.0000 0.2981 0.0084 0.0111 1 
   64 1250000 12 3.25 1 1 1.0000 1.0000 0.7595 0.0001 0.0153 0 
   65 950000 3 2.5 1 1 0.9997 0.9997 0.8114 0.0915 0.0402 0 
   66 1750000 3 2.25 1 0 0.0004 0.9996 0.6804 0.0915 0.0555 0 
   67 1450000 6 3.25 1 0 0.0000 1.0000 0.7268 0.0084 0.0153 0 
   68 1650000 6 3.25 1 0 0.0000 1.0000 0.6955 0.0084 0.0153 0 
   69 725000 12 3.25 0 1 1.0000 1.0000 0.8525 0.0001 0.0153 1 
   70 4800000 3 3 1 0 0.0001 0.9999 0.3478 0.0915 0.0212 0 
   71 1350000 6 3 1 0 0.0000 1.0000 0.7430 0.0084 0.0212 0 
   72 1950000 3 2.25 0 0 0.0033 0.9967 0.6511 0.0915 0.0555 1 
   73 1250000 6 3.25 0 1 0.9999 0.9999 0.7595 0.0084 0.0153 1 
   74 1350000 6 3.25 0 1 0.9999 0.9999 0.7430 0.0084 0.0153 1 
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75 1550000 3 2.25 1 0 0.0004 0.9996 0.7110 0.0915 0.0555 0 
 

 

 77 1450000 6 3 1 0 0.0000 1.0000 0.7268 0.0084 0.0212 0 
   78 650000 3 2.25 0 1 0.9956 0.9956 0.8667 0.0915 0.0555 1 
   79 750000 12 3.25 0 1 1.0000 1.0000 0.8479 0.0001 0.0153 1 
   80 400000 3 2.5 0 1 0.9966 0.9966 0.9157 0.0915 0.0402 1 
   81 3850000 6 3.25 1 0 0.0000 1.0000 0.4286 0.0084 0.0153 0 
   82 650000 12 3.25 0 1 1.0000 1.0000 0.8667 0.0001 0.0153 1 
   83 400000 6 3.25 0 1 0.9999 0.9999 0.9157 0.0084 0.0153 1 
   84 1000000 3 2 1 0 0.0006 0.9994 0.8025 0.0915 0.0765 0 
   85 500000 6 3.25 0 1 0.9999 0.9999 0.8958 0.0084 0.0153 1 
   86 950000 3 2.25 1 0 0.0004 0.9996 0.8114 0.0915 0.0555 0 
   87 900000 6 3.25 0 1 0.9999 0.9999 0.8203 0.0084 0.0153 1 
   88 4500000 12 3.5 0 1 1.0000 1.0000 0.3715 0.0001 0.0111 1 
   89 800000 3 2 1 1 0.9994 0.9994 0.8386 0.0915 0.0765 0 
   90 400000 3 2.25 0 1 0.9954 0.9954 0.9157 0.0915 0.0555 1 
   91 500000 12 3 0 1 1.0000 1.0000 0.8958 0.0001 0.0212 1 
   92 900000 6 3.25 0 1 0.9999 0.9999 0.8203 0.0084 0.0153 1 
   93 750000 3 2.25 0 0 0.0043 0.9957 0.8479 0.0915 0.0555 1 
   94 1250000 6 3.25 1 1 1.0000 1.0000 0.7595 0.0084 0.0153 0 
   95 750000 3 2.5 0 1 0.9969 0.9969 0.8479 0.0915 0.0402 1 
   96 950000 3 2.25 1 0 0.0004 0.9996 0.8114 0.0915 0.0555 0 
   97 850000 3 2.25 1 0 0.0004 0.9996 0.8294 0.0915 0.0555 0 
   98 5500000 6 3.25 0 0 0.0000 1.0000 0.2981 0.0084 0.0153 1 
   99 1250000 12 3.25 1 1 1.0000 1.0000 0.7595 0.0001 0.0153 0 
   100 950000 3 2.5 1 1 0.9997 0.9997 0.8114 0.0915 0.0402 0 
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Statistics

100 100 100 100 100

0 0 0 0 0

Valid

Missing

N
Pendapatan Jangka waktu Suku Bunga

Jenis
Pekerjaan

Pengembal
ian Kredit

 

 

Descriptive Statistics

100 400000 5750000 1379250 1268688,851

100 3 12 5,31 2,950

100 2,00 3,50 2,9875 ,51293

100 0 1 ,46 ,501

100 0 1 ,60 ,492

100

Pendapatan

Jangka waktu

Suku Bunga

Jenis Pekerjaan

Pengembalian Kredit

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 

 

Frequency Table 

Pendapatan

15 15,0 15,0 15,0

44 44,0 44,0 59,0

21 21,0 21,0 80,0

8 8,0 8,0 88,0

12 12,0 12,0 100,0

100 100,0 100,0

<=500000

500.001 - 1.000.000

1.000.001 - 1.500.000

1.500.001 - 2.000.000

< 2.000.000

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

Jangka waktu

49 49,0 49,0 49,0

38 38,0 38,0 87,0

13 13,0 13,0 100,0

100 100,0 100,0

3 bulan

6 bulan

12 bulan

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Suku Bunga

31 31,0 31,0 31,0

69 69,0 69,0 100,0

100 100,0 100,0

2% - 3%

< 3%

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

Jenis Pekerjaan

79 79,0 79,0 79,0

21 21,0 21,0 100,0

100 100,0 100,0

Non Pegawai Negeri

Pegawai Negeri

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

Pengembalian Kredit

40 40,0 40,0 40,0

60 60,0 60,0 100,0

100 100,0 100,0

Non Lancar

Lancar

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

100

,0000000

,34983937

,085

,085

-,082

,854

,460

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz
ed Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
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Logistic Regression 

Case Processing Summary

100 100,0

0 ,0

100 100,0

0 ,0

100 100,0

Unweighted Casesa

Included in Analysis

Missing Cases

Total

Selected Cases

Unselected Cases

Total

N Percent

If weight is in effect, see classification table for the total
number of cases.

a. 

 

Dependent Variable Encoding

0

1

Original Value
Non Lancar

Lancar

Internal Value

 

Block 1: Beginning Block 

Iteration History a,b,c

134,603 ,400

134,602 ,405

134,602 ,405

Iteration
1

2

3

Step
0

-2 Log
likelihood Constant

Coefficients

Constant is included in the model.a. 

Initial -2 Log Likelihood: 134,602b. 

Estimation terminated at iteration number 3 because
parameter estimates changed by less than ,001.

c. 

 

Classification Table a,b

0 40 ,0

0 60 100,0

60,0

Observed
Non Lancar

Lancar

Pengembalian
Kredit

Overall Percentage

Step 0
Non Lancar Lancar

Pengembalian Kredit Percentage
Correct

Predicted

Constant is included in the model.a. 

The cut value is ,500b. 
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Variables in the Equation

,405 ,204 3,946 1 ,047 1,500ConstantStep 0
B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

 

Variables not in the Equation a

14,050 1 ,000

13,793 1 ,000

18,486 1 ,000

15,459 1 ,000

X1

X2

X3

X4

VariablesStep
0

Score df Sig.

Residual Chi-Squares are not computed because of redundancies.a. 
 

Block 2: Method = Enter 

Iteration History a,b,c,d

79,945 -2,462 ,000 ,178 1,116 -1,184

69,075 -2,849 ,000 ,381 1,283 -1,739

65,130 -2,976 ,000 ,607 1,297 -2,074

64,394 -3,056 ,000 ,753 1,293 -2,215

64,359 -3,078 ,000 ,795 1,286 -2,243

64,359 -3,079 ,000 ,797 1,285 -2,244

64,359 -3,079 ,000 ,797 1,285 -2,244

Iteration
1

2

3

4

5

6

7

Step
1

-2 Log
likelihood Constant X1 X2 X3 X4

Coefficients

Method: Entera. 

Constant is included in the model.b. 

Initial -2 Log Likelihood: 134,602c. 

Estimation terminated at iteration number 7 because parameter estimates changed by
less than ,001.

d. 

 

Omnibus Tests of Model Coefficients

70,244 4 ,000

70,244 4 ,000

70,244 4 ,000

Step

Block

Model

Step 1
Chi-square df Sig.

 

Model Summary

64,359a ,505 ,682
Step
1

-2 Log
likelihood

Cox & Snell
R Square

Nagelkerke
R Square

Estimation terminated at iteration number 7 because
parameter estimates changed by less than ,001.

a. 
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Hosmer and Lemeshow Test

12,460 8 ,132
Step
1

Chi-square df Sig.

 

Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test

11 10,847 0 ,153 11

6 9,138 4 ,862 10

10 7,928 0 2,072 10

8 5,946 4 6,054 12

5 3,373 6 7,627 11

0 1,618 11 9,382 11

0 ,839 11 10,161 11

0 ,266 9 8,734 9

0 ,046 10 9,954 10

0 ,000 5 5,000 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Step
1

Observed Expected

Pengembalian Kredit =
Non Lancar

Observed Expected

Pengembalian Kredit =
Lancar

Total

 

Classification Table a

28 12 70,0

8 52 86,7

80,0

Observed
Non Lancar

Lancar

Pengembalian
Kredit

Overall Percentage

Step 1
Non Lancar Lancar

Pengembalian Kredit Percentage
Correct

Predicted

The cut value is ,500a. 
 

Variables in the Equation

,000 ,000 11,393 1 ,001 1,000 1,000 1,000

,797 ,258 9,573 1 ,002 2,219 1,339 3,676

1,285 ,616 4,356 1 ,037 3,616 1,082 12,091

2,244 ,676 11,011 1 ,001 ,106 ,028 ,399

3,079 1,668 3,407 1 ,065 ,046

X1

X2

X3

X4

Constant

Step
1

a

B S.E. Wald df Sig. Exp(B) Lower Upper

95,0% C.I.for EXP(B)

Variable(s) entered on step 1: X1, X2, X3, X4.a. 
 

 

 


