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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1. Deskripsi Obyek Penelitian  

Populasi dalam penelitian ini adalah debitur yang mengajukan permohonan 

kredit ritel KMK pada BRI Kanca Sukun Malang pada periode penelitian selama 

bulan Septembe sampai dengan Oktober 2012. Penentuan periode penelitian 

didasarkan pada periode observasi yang peneliti lakukan pada saat melakukan 

magang di lokasi penelitian.  

Pada periode tersebut diperoleh data pengajuan kredit sejumlah 25 

proposal. Secara keseluruhan pengajuan tersebut dilakukan secara perorangan 

oleh debitur yang berstatus sebagai pemilik usaha kecil dan menengah. 

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa jumlah populasi penelitian 

merupakan populasi kecil sehingga seluruh populasi digunakan sebagai sampel.  

Fokus penelitian ini adalah untuk menguji apakah faktor-faktor nilai agunan, 

umur usaha, omset usaha, dan jumlah tanggungan keluarga debitor, menjadi 

dasar pertimbangan untuk persetujuan permohonan kredit KMK yang diajukan. 

Oleh karena itu data-data yang digunakan adalah data-data yang relevan dengan 

objek penelitian yang dideskripsikan sebagai berikut: 

a. Agunan  

Jaminan harus ditetapkan atas setiap fasilitas kredit yang diberikan 

kepada debitur, sebagai sumber pelunasan yang kedua. Harta, obyek, atau 

transaksi yang dibiayai harus dijadikan jaminan pokok, sedang harta lainnya 

yang tidak dibiayai dengan fasilitas kredit dijadikan jaminan tambahan. 

Jaminan yang diserahkan debitur kepada Bank harus dipertimbangkan 

sebagai sumber pelunasan kedua (kemampuan debitur untuk membayar 
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kembali hutangnya pada Bank) sedangkan proyeksi arus kas sebagai sumber 

pelunasan yang pertama. 

Jenis agunan kredit yang dapat diterima BRI meliputi jaminan benda 

bergerak (kendaraan, mesin-mesin, persedian barang, perhiasan, dan 

sebagainya), surat berharga (wesel, sertifikat deposito, piutang dagang, 

saham, dan surat berharga lainnya), serta benda tidak bergerak (tanah dan 

bangunan di atasnya), atau kombinasi dari jenis-jenis agunan tersebut. 

Penilaian (penetapan harga taksasi) agunan tersebut minimal harus ada 

2 (dua) harga pembanding dari kombinasi: 1) informasi harga pasar dari 

masyarakat di sekitar lokasi barang jaminan, 2) informasi harga dari PEMDA 

setempat, 3) penilaian agunan oleh Perusahaan penilai Independen, dan 4) 

informasi harga dari Perusahaan Asuransi. 

Berdasarkan kriteria tersebut, data berkaitan dengan agunan yang 

diperoleh secara umum memiliki rentang 240 hingga 730 juta. Selengkapnya 

nilai taksiran agunan kredit pada BRI Kanca Sukun disajikan sebagai berikut: 

Tabel 4.1. Nilai Taksiran Agunan KMK 

Rentang Nilai Taksiran Jumlah Nasabah Persentase 

200-400 juta 11 44% 

401-600 juta 10 40% 

> 600 juta 4 16% 

Total 25 100% 
Sumber: BRI Kanca Sukun, 2012 

Tabel 4.1. menunjukkan bahwa 11 debitur atau 44% memiliki nilai 

agunan mencapai 400 juta, 10 debitur atau 40% memiliki nilai agunan 

mencapai 600 juta dan dan 4 debitur sisanya atau 16% memiliki nilai agunan 

lebih dari 600 juta. Rata-rata nilai agunan yang dijadikan jaminan mencapai 

435,4 juta. Jumlah tersebut mengindikasikan bahwa tingkat kredit yang 

diberikan dapat dijamin oleh nilai agunan jika terjadi resiko NPL. 
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b. Umur usaha 

Umur usaha yang akan dibiayai dengan kredit memiliki relevansi yang 

erat kaitannya dengan minimalisasi resiko kredit. Semakin lama umur usaha 

debitur yang hendak dibiayai mengindikasikan tingkat kemapanan usaha yang 

bersangkutan. Perusahaan yang sudah berumur relatif lama cenderung 

menunjukkan sistem manajemen yang lebih kuat dan permanen dibandingkan 

dengan perusahaan dengan umur usaha yang relatif muda. Berdasarkan data 

penelitian, diperoleh umur usaha debitur sebagai berikut: 

Tabel 4.2. Umur Usaha Calon Debitur 

Umur Usaha Jumlah Nasabah Persentase 

3-5 tahun 13 52% 

6-8 tahun 10 40% 

> 8 tahun 2 8% 

Total 25 100% 
Sumber: BRI Kanca Sukun, 2012 

Tabel 4.2. menunjukkan bahwa 13 debitur atau 52% memiliki umur 

usaha mencapai 5 tahun, 10 debitur atau 40% memiliki umur usaha mencapai 

8 tahun, dan 2 debitur sisanya atau 8% memiliki umur usaha lebih dari 8 

tahun. Rata-rata umur usaha yang hendak dibiayai melalui KMK adalah 5,56 

atau dibulatkan 6 tahun. Lamanya umur usaha tersebut mengindikasikan 

bahwa usaha debitur yang hendak dibiayai melalui KMK umumnya 

merupakan usaha dengan tingkat kemapanan yang mencukupi sehingga 

diasumsikan memiliki pola manajerial yang baku. Sementara itu bank 

mensyaratkan minimal umur usaha selama 2 tahun. 
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c. Omset usaha  

Omset usaha merupakan indikator penting dalam kaitannya dengan 

tingkat kesehatan kinerja usaha calon debitur. Omset dalam istilah yang lebih 

khusus dikatakan sebagai arus kas yang berasal dari aktivitas operasional 

usaha yang akan dibiayai menggunakan KMK.  

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari BRI Kanca Sukun, omset 

usaha calon debitur disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 4.3. Omset Usaha Calon Debitur 

Omset Usaha Jumlah Nasabah Persentase 

20-50 juta 11 44% 

51-80 juta  7 28% 

80-100 juta 5 20% 

>100 juta 2 8% 

Total 25 100% 
Sumber: BRI Kanca Sukun, 2012 

Tabel 4.3. menunjukkan bahwa 11 calon debitur atau 44% memiliki 

omset usaha mencapai 50 tahun, 7 calon debitur atau 28% memiliki omset 

usaha mencapai 80 juta, 5 calon debitur atau 20% memiliki omset usaha 

mencapai 100 juta, dan sisanya 2 debitur sisanya atau 8% memiliki omset 

usaha lebih dari 100 juta. Rata-rata omset usaha calon debitur adalah 65,96 

juta. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa pada umumnya omset usaha calon 

debitur cukup tinggi sehingga dapat diartikan usaha yang dijalankan memiliki 

kinerja ekonomis yang tinggi. Hal tersebut memberikan asumsi bahwa dengan 

tingkat kinerja usaha yang tinggi maka calon debitur memiliki kapasitas 

ekonomis yang tinggi sehingga diharapkan dapat melaksanakan kewajiban 

pembayaran tanpa kesulitan yang berarti. 
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d. Jumlah Tanggungan 

Jumlah tanggungan keluarga calon debitur merupakan unsur beban 

yang berpeluang mengurangi kapasitas ekonomis yang berkaitan dengan 

kemampuan debitur melaksanakan kewajiban pembayaran hutang. Jumlah 

tanggungan keluarga memberikan gambaran tentang seberapa besar 

pengeluaran yang harus ditanggung sebagai bentuk biaya yang akan 

mengurangi pendapatan calon debitur.  

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari BRI Kanca Sukun, jumlah 

tanggungan keluarga calon debitur disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 4.4. Jumlah Tanggungan Keluarga Calon Debitur 

Jumlah Tanggungan Jumlah Nasabah Persentase 

2-3 orang 11 44% 

4-5 orang 8 32% 

>5 orang 6 24% 

Total 25 100% 
Sumber: BRI Kanca Sukun, 2012 

Tabel 4.4. menunjukkan bahwa 11 calon debitur atau 44% memiliki 

tanggungan keluarga mencapai 3 orang, 8 calon debitur atau 32% memiliki 

tanggungan keluarga mencapai 5 orang, dan 6 debitur sisanya atau 24% 

memiliki tanggungan keluarga lebih dari 5 orang. Rata-rata jumlah keluarga 

yang harus dibiayai oleh calon debitur adalah 3,6 dibulatkan menjadi 4 orang.  

4.1.2. Analisis Data  

Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan model regresi 

logistik (logistic regression). Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran 

yang menyeluruh mengenai pengaruh variabel independen.  
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1. Uji Ketepatan Model (Overall Model Fit Test)  

Pengujian dilakukan dengan memperhatikan nilai antara -2 Log 

Likelihood (-2LL) pada awal (Block Number = 0) dengan nilai -2 Log Likelihood 

(-2LL) pada akhir (Block Number = 1).  

Tabel 4.5 Menilai Keseluruhan Model  

Block: 0 

Iteration 

-2 Log 

likelihood 

Coefficient

s 

Constant 

Step 0 1 31.350 .720 

2 31.343 .754 

3 31.343 .754 

Block:1 

Iteration -2 Log 

likelihood 

Coefficients 

Constant agunan umur_usaha omset tanggungan 

Step 1 1 20.823 -1.448 .006 -.273 .021 -.052 

2 16.919 -3.286 .010 -.393 .040 -.114 

3 15.401 -5.663 .014 -.455 .062 -.101 

4 15.061 -7.666 .017 -.462 .076 -.020 

5 15.027 -8.587 .019 -.453 .081 .033 

6 15.027 -8.713 .019 -.451 .082 .041 

7 15.027 -8.715 .019 -.451 .082 .041 

8 15.027 -8.715 .019 -.451 .082 .041 

 

Berdasarkan hasil analisis, diperoleh data bahwa nilai -2LL awal adalah 

sebesar 31,343. Setelah dimasukkan keempat variabel independen, maka 

nilai -2LL akhir mengalami penurunan menjadi sebesar 15,027. Penurunan 

likelihood (-2LL) ini menunjukkan model regresi yang lebih baik ketika empat 

variabel disertakan dalam perhitungan atau dengan kata lain model yang 

dihipotesiskan sesuai/tepat dengan data yang digunakan.  
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2. Koefisien Determinasi (Nagelkerke R Square)  

Berdasarkan hasil analisis statistik diperoleh koefisien determinasi 

sebagai berikut: 

Tabel 4.6 Koefisien Determinasi 

Step -2 Log 

likelihood 

Cox & Snell 

R Square 

Nagelkerke 

R Square 

1 15.027a .479 .671 

Sumber: data diolah, 2013.  

  

Besarnya nilai koefesien determinasi pada model regresi logistik 

ditunjukkan oleh nilai Nagelkerke R Square. Nilai Nagelkerke R Square adalah 

sebesar 0,671 yang berarti variabilitas variabel dependen yang dapat 

dijelaskan oleh variabel independen adalah sebesar 67,1%, sedangkan 

sisanya sebesar 32,9% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model 

penelitian.  

3. Uji Kelayakan Model Regresi  

Hasil uji kelayakan model regresi disajikan pada tabel 4.7. sebagai 

berikut: 

Tabel 4.7 Uji Kelayakan Model Regresi 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 1.869 6 .931 

Sumber: data diolah, 2013 

Kelayakan model regresi dinilai dengan menggunakan Hosmer and 

Lemeshow’s Goodness of Fit Test. Pengujian menunjukkan nilai Chi-square 

sebesar 1,869 dengan signifikansi (p) sebesar 0,931. Berdasarkan hasil 

tersebut, karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka model dapat 

disimpulkan mampu memprediksi nilai observasinya.  
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4. Uji Multikolinieritas  

Model regresi yang baik adalah regresi dengan tidak adanya gejala 

korelasi yang kuat di antara variabel bebasnya. Pengujian ini menggunakan 

matrik korelasi antar variabel bebas untuk melihat besarnya korelasi antar 

variabel independen. 

Tabel 4.8 Uji Multikolinieritas 

 Constant   agunan     umur_usaha omset      tanggungan 

Step 1 Constant   1.000 -.637 -.339 -.685 -.638 

agunan     -.637 1.000 -.322 .523 -.031 

umur_usaha -.339 -.322 1.000 -.149 .509 

omset      -.685 .523 -.149 1.000 .224 

tanggungan -.638 -.031 .509 .224 1.000 

Sumber: data diolah, 2013 

Model regresi yang baik adalah regresi dengan tidak adanya gejala 

korelasi yang kuat di antara variabel bebasnya. Pengujian ini 

menggunakan matriks korelasi antar variabel bebas untuk melihat 

besarnya korelasi antar variabel independen.  Hasil menunjukkan tidak ada 

nilai koefisien korelasi antar variabel yang nilainya lebih besar dari 0,8; 

maka tidak ada gejala multikolinearitas yang serius antar variabel bebas.  

Model Regresi Logistik yang Terbentuk  

Model regresi logistik yang terbentuk didasarkan pada hasil analisis data 

sebagaimana ditampilkan melalui tabel berikut ini:  

Tabel 4.5 Koefisien Regresi Logistik  

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

Step 1
a
 agunan .019 .010 3.392 1 .047 1.019 

umur_usaha .051 .038 .786 1 .375 .637 

omset .082 .044 3.541 1 .040 1.085 

tanggungan -.048 .039 .631 1 .956 1.042 

Constant -8.715 6.359 1.878 1 .171 .000 

Sumber: output SPSS  
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Berdasarkan tabel Hasil pengujian terhadap koefisien regresi 

menghasilkan model berikut ini:  

Keputusan Kredit = - 8,715 + 0,019Agunan + 0,051Umur + 0,082Omset  

- 0,048tanggungan  

4.1.3. Pengujian Hipotesis Penelitian  

Karena variabel dependen keputusan pemberian kredit bersifat dikotomi 

(memiliki dua keputusan) yaitu disetujui (1) dan tidak disetujui (0), maka 

pengujian terhadap hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji regresi logistik. 

Tahapan dalam pengujian dengan menggunakan uji regresi logistik dapat 

dijelaskan sebagai berikut (Ghozali, 2005):  

1. Hipotesis 1 

Variabel nilai agunan menunjukkan koefisien regresi positif sebesar 

0,019 dengan probabilitas (p) sebesar 0,047. Nilai probabilitas (p) kurang dari 

5% maka hipotesis ke-1 diterima. Dilihat dari nilai koefisien yang positif, nilai 

agunan berpengaruh terhadap keputusan pemberian kredit. Dengan demikian 

semakin tinggi nilai agunan yang diajukan sebagai jaminan kredit, maka akan 

semakin besar peluang permohonan kredit untuk disetujui. Hasil penelitian ini 

mendukung Olagonju (2010), bahwa agunan atau jaminan berfungsi 

menjamin pelunasan utang nasabah jika kredit mengarah pada non 

performing loan. Adanya agunan mendorong peluang persetujuan kredit lebih 

besar jika dibandingkan tanpa agunan yang beresiko kepada bank. 

 
2. Hipotesis 2 

Variabel umur usaha menunjukkan koefisien regresi positif sebesar 

0,051 dengan tingkat probabilitas (p) sebesar 0,375. Nilai probabilitas (p) lebih 

dari 5% maka hipotesis ke-2 tidak didukung. Dengan demikian umur usaha 

calon debitur tidak signifikan terhadap keputusan pemberian kredit. Hasil 
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penelitian ini bertolak belakang dengan pendapat Kocenda dan Vojtec (2009), 

bahwa lama usaha atau umur usaha memiliki keterkaitan yang erat dengan 

keputusan pemberian kredit oleh bank. 

3. Hipotesis 3 

Variabel omset usaha menunjukkan koefisien regresi positif sebesar 

0,082 dengan probabilitas (p) sebesar 0,040. Nilai probabilitas (p) kurang dari 

5% maka hipotesis ke-3 diterima. Dengan demikian omset usaha berpengaruh 

terhadap keputusan pemberian kredit. Hasil penelitian ini mendukung 

pendapat Olagonju (2009) bahwa omset penjualan/pendapatan 

menggambarkan produktifitas usaha yang dijalankan oleh calon nasabah. 

Kecenderungan usaha yang beroperasi secara produktif, maka keuntungan 

yang diperoleh juga cenderung meningkat. Semakin besar omset usaha calon 

nasabah, maka semakin besar peluang kredit disetujui. 

4. Hipotesis 4 

Variabel tanggungan keluarga menunjukkan koefisien regresi negatif 

sebesar -0,048 dengan probabilitas (p) sebesar 0,956. Nilai probabilitas (p) 

lebih dari 5% maka hipotesis ke-4 ditolak. Dengan demikian jumlah 

tanggungan tidak signifikan terhadap keputusan pemberian kredit.  

Hasil penelitian ini mendukung pendapat Olagonju (2009) bahwa bahwa 

banyak atau sedikitnya tanggungan keluarga tidak meminimalkan resiko kredit 

bagi pihak bank. Artinya adalah berapapun jumlah keluarga yang menjadi 

tanggungan calon nasabah bukan menjadi faktor penentu kemampuan 

nasabah dalam melunasi pinjaman.. 
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4.2. Pembahasan dan Implikasi Hasil Penelitian  

4.2.1. Pembahasan  

Berdasarkan pengujian regresi logistik (logistic regression) sebagaimana 

telah dijabarkan dalam bagian sebelumnya, interpretasi hasil disajikan pada 

bagian berikut.  

1. Pengaruh nilai agunan terhadap Keputusan Pemberian Kredit 

Hipotesis tentang pengaruh nilai agunan terhadap keputusan pemberian 

kredit menunjukkan koefisien regresi positif dengan probabilitas kurang dari 

5%, sehingga dapat diterima. Nilai agunan signifikan terhadap keputusan 

pemberian kredit, dengan demikian semakin besar nilai agunan maka akan 

semakin besar peluang calon nasabah untuk mendapatkan persetujuan kredit 

dari pihak bank.  

Agunan merupakan jaminan yang sangat penting bagi pihak bank 

sebagai kreditur untuk upaya pengamanan terhadap resiko kualitas kredit jika 

kredit mengarah atau berpotensi pada non performing loan (kredit macet). 

Penilaian nasabah bank yang terangkum dalam prinsip 5C salah satunya 

adalah collateral yang diartikan sebagai kekayaan yang dapat diikat, kalau 

penerima kredit tidak melunasi utangnya. Faktor jaminan ini adalah security 

factor atas kredit yang diberikan (Badrulzaman, 1989:71-72). 

Sementara itu berdasarkan prinsip-prinsip yang dikenal sebagai 8P 

menurut Harun (2010:13) bank wajib melakukan penilaian kredit yang dapat 

memberikan perlindungan. Hal ini diterapkan pada agunan yang berupa 

jaminan nasabah apabila terjadi sesuatu hal di luar yang telah direncanakan 

dan diperjanjikan oleh para pihak.  

Berdasarkan temuan penelitian dan uraian pembahasan maka dapat 

dinyatakan bahwa BRI Kanca Sukun Malang mempertimbangkan nilai agunan 

yang diajukan oleh calon nasabah kredit dalam pengambilan keputusan 
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pemberian KMK. Semakin besar nilai agunan maka semakin kuat 

perlindungan bagi bank atas resiko kredit di masa depan. Dengan demikian 

semakin besar nilai agunan maka semakin besar peluang kredit untuk 

disetujui. 

Implikasi bagi pihak bank adalah bahwa dalam menilai agunan perlu 

dipertimbangkan sifat agunan tersebut agar dapat memberikan pengamanan 

terhadap resiko kredit yang maksimal. Dalam hal ini bank diharapkan untuk 

melakukan pengikatan jaminan yang memiliki peluang perubahan nilai yang 

kecil di masa depan, misalnya tanah atau jaminan bertipe properti. Jaminan 

yang berpeluang besar mengalami perubahan nilai di masa depan misalnya 

jaminan dalam bentuk benda bergerak seperti kendaraan dan mesin atau 

surat berharga. Kedua jenis jaminan tersebut merupakan jaminan yang 

berpeluang mengalami fluktuasi nilai di masa depan sehingga memunculkan 

resiko bagi bank. 

Sementara itu implikasi bagi calon nasabah adalah mengajukan jaminan 

yang memiliki nilai lebih tinggi dari jumlah kredit yang diajukan dan jenis 

jaminan yang preferable bagi pihak bank. Keputusan jumlah kredit yang 

diterima memang sepenuhnya berada di tangan bank, tetapi calon debitur 

dapat melakukan perkiraan sederhana atas nilai agunan. 

2. Pengaruh Umur Usaha terhadap Keputusan Pemberian Kredit 

Hipotesis tentang pengaruh umur usaha terhadap keputusan pemberian 

kredit menunjukkan koefisien regresi positif dengan probabilitas lebih dari 5%, 

sehingga hipotesis ditolak. Umur usaha tidak signifikan terhadap keputusan 

pemberian kredit. Dengan demikian pendek atau lamanya periode usaha 

calon nasabah tidak menjadi pertimbangan utama bagi pihak bank. 

Kocenda dan Vojtec (2009), bahwa lama usaha atau umur usaha 

memiliki keterkaitan yang erat dengan keputusan pemberian kredit oleh bank. 
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Pendapat tersebut sejalan dengan temuan dalam penelitian ini yang 

ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi yang bertanda positif. Artinya semakin 

lama umur usaha yang dijalankan oleh calon debitur, maka semakin besar 

peluang keputusan pemberian kredit oleh pihak bank. Perbedaannya adalah 

temuan penelitian ini menunjukkan tingkat signifikansi yang rendah atau tidak 

signifikan yang dapat diartikan bahwa umur usaha bukan menjadi 

pertimbangan utama dalam keputusan pemberian kredit.  

Lama usaha atau umur usaha menunjukkan kemampuan manajerial 

yang tinggi baik dari calon nasabah sebagai pelaku usaha maupun jajaran 

manajemen dari perusahaan yang hendak dibiayai. Akan tetapi di sisi lain 

data tentang lama usaha bersifat historis, artinya data tersebut memiliki 

validitas di masa lalu tetapi tidak menjamin prospek usaha calon debitur di 

masa depan.  

Sementara itu pihak bank sangat berkepentingan dengan prospek 

usaha calon debitur di masa depan. Hal ini sejalan dengan salah satu 

komponen dalam prinsip ke-8 dalam 8P yaitu prospect dan prinsip ke-5 dalam 

5C yaitu Condition of Econonomy.  

Prospect merupakan perkiraan nilai usaha nasabah di masa yang akan 

datang, menguntungkan atau tidak. Bila bank tidak mampu melihat prospek 

ini, di kemudian hari apabila tidak terdapat prospek usaha pada usaha yang 

dibiayai dengan kredit, maka bukan hanya bank yang akan menghadapi 

resiko kesulitan mengadakan tagihan, tetapi juga nasabah yang menjalankan 

usahanya akan kesulitan dalam membayar tagihannya. 

Condition of economic yang dimaksud adalah situasi ekonomi pada 

waktu tertentu, dimana kredit itu diberikan oleh bank kepada pemohon 

maupun perkiraan pada saat jatuh tempo. Apakah kondisi ekonomi tersebut 
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memungkinkan pemohon mendapat keuntungan dengan mempergunakan 

kredit tersebut. 

3. Pengaruh Omset Usaha terhadap Keputusan Pemberian Kredit  

Hipotesis tentang pengaruh omset usaha terhadap keputusan 

pemberian kredit menunjukkan koefisien regresi positif dengan probabilitas 

kurang dari 5%, sehingga hipotesis diterima. Omset usaha signifikan terhadap 

keputusan pemberian kredit. Dengan demikian nilai pendapatan usaha atau 

omset usaha calon nasabah menjadi pertimbangan penting bagi pihak bank. 

Olagonju (2009) bahwa omset atau pendapatan usaha menggambarkan 

produktifitas usaha yang dijalankan oleh calon nasabah. Omset yang tinggi 

menunjukkan tingkat kinerja usaha yang tinggi. Pendapat tersebut sejalan 

dengan temuan penelitian ini. Artinya semakin tinggi nilai omset usaha calon 

nasabah, maka semakin besar peluang keputusan pemberian kredit oleh 

pihak bank.  

Pendapatan usaha merupakan bentuk arus kas masuk yang berasal dari 

aktivitas operasional usaha calon debitur yang menjadi indikator dari 

kelancaran operasional perusahaan yang dipimpin oleh calon debitur. 

Pendapatan merupakan salah satu unsur pembentuk profit atau keuntungan 

yang menjadi sinyal bagi pihak bank untuk memperkirakan kemampuan calon 

debitur dalam melunasi kewajibannya. Elemen lain dari profit atau keuntungan 

adalah biaya.  

Besar kecilnya omset atau pendapatan usaha berdasarkan temuan 

penelitian ini menjadi faktor penting bagi BRI Kanca Sukun Malang dalam 

pengambilan keputusan pemberian kredit. Semakin besar omset usaha calon 

debitur (dengan asumsi biaya yang tidak berubah) akan memperbesar laba 

bersih yang diperoleh sehingga meningkatkan kemampuan calon debitur 

dalam melunasi kewajiban yang jatuh tempo. Dengan demikian semakin 
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besar nilai omset usaha calon nasabah maka semakin besar peluang 

disetujuinya kredit yang diajukan pada pihak bank. 

4. Pengaruh Tanggungan Keluarga terhadap Keputusan Pemberian Kredit 

Hipotesis tentang pengaruh tanggungan keluarga terhadap keputusan 

pemberian kredit menunjukkan koefisien regresi negatif dengan probabilitas 

lebih dari 5%, sehingga hipotesis ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah 

tanggungan keluarga calon debitur tidak menjadi pertimbangan utama dalam 

pengambilan keputusan pemberian kredit.  

Secara asumtif ukuran keluarga seseorang biasanya menentukan 

besarnya pengeluaran hidup sehari-hari karena semakin besar jumlah 

tanggungan dalam keluarga kebutuhan hidup yang harus dipenuhi juga 

semakin banyak. Jumlah tanggungan dalam keluarga seringkali diasumsikan 

mempengaruhi kemampuan seseorang dalam membayar angsuran kredit 

karena kewajiban tersebut biasanya terpenuhi setelah semua kebutuhan 

dalam keluarga terpenuhi. 

Temuan penelitian ini menunjukkan fakta yang berbeda dimana 

tanggungan keluar calon debitur bukan menjadi faktor utama yang 

dipertimbangkan oleh pihak bank. Sebagaimana hasil penelitian yang 

menunjukkan koefisien bertanda negatif. Artinya semakin sedikit tanggungan 

keluarga maka semakin besar peluang keputusan pemberian kredit oleh bank, 

tetapi hal tersebut tidak signifikan. 

Olagonju (2009) menyatakan hal yang konsisten dengan penelitian ini 

bahwa banyak atau sedikitnya tanggungan keluarga tidak meminimalkan 

resiko kredit bagi pihak bank. Artinya adalah berapapun jumlah keluarga yang 

menjadi tanggungan calon nasabah bukan menjadi faktor penentu 

kemampuan nasabah dalam melunasi pinjaman. 
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4.2.2. Implikasi Hasil Penelitian  

Keputusan bisnis dalam dunia perbankan umumnya mengarah pada 

dengan keputusan kredit. Pemberian kredit adalah kegiatan bisnis utama bagi 

hampir setiap bank. Kredit berpeluang mengarah pada kredit bermasalah jika 

menerapkan prinsip kehati-hatian.  Prinsip kehati-hatian dalam memberikan 

kredit adalah bahwa bank harus mempunyai keyakinan akan itikad baik, 

kemampuan, dan kesanggupan calon debitor untuk melunasinya utangnya. 

Keyakinan ini diperoleh dari analisis yang mendalam mengenai ketiga unsur itu, 

yaitu itikad baik, kemampuan dan kesanggupan dari calon debitor.  

Proses pemberian kredit/pinjaman pada hakekatnya meneliti dan 

memastikan bahwa terdapat unsur-unsur yang memastikan kelayakan suatu 

permohonan kredit, apakah dapat diterima atau ditolak. Proses tersebut dimulai 

ketika terdapat permohonan dari calon debitor kepada bank. Bank kemudian 

mengumpulkan data/informasi dan dokumen yang diperlukan untuk memproses 

permohonan kredit, melakukan analisis kredit, memperoleh persetujuan 

pinjaman/pembiayaan internal, dan menangani serta memonitoring 

pinjaman/pembiayaan yang diberikan. 

Setelah memperoleh informasi yang diperlukan, account officer harus 

melakukan analisis dan penilaian yang berkaitan dengan sifat dari calon debitor 

(charácter), modal yang dimiliki (capital), kemampuan akan membayar kembali 

(capacity), jaminan yang akan diberikan untuk mendukung kredit yang akan 

diberikan (collateral), kemudian apakah kondisi ekonomi akan menunjang usaha 

si debitor sehingga dia dapat mengembalikan kreditnya (condition of the 

economy), serta meneliti kegunaan kredit yang dimintakannya. 

Analisis kredit adalah bagian inti dari proses pemberian kredit yang 

merupakan suatu proses investigasi dan penilaian yang terstruktur mengenai 

risiko potensial dari seorang calon debitor, yang dilakukan oleh seorang analis 
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kredit untuk pengambilan keputusan pemberian pinjaman yang akan dilakukan 

oleh pemutus kredit. Bank memerlukan banyak informasi untuk menganalisis 

suatu kredit, baik yang berkaitan dengan keuangan maupun non-keuangan, dari 

debitor sendiri maupun dari berbagai pihak lainnya. Bank perlu melakukan suatu 

bentuk riset mengenai calon debitor dengan mempertimbangkan berbagai faktor. 

Berdasarkan UUPerbankan, sebelum memberikan kredit, bank harus 

melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, 

angunan, dan prospek usaha dari debitor. Jaminan utama bank adalah 

keyakinan bank bahwa kredit yang diberikan dapat dibayar kembali oleh calon 

debitor.  

Penelitian ini mengangkat faktor-faktor yang terdiri atas nilai agunan, umur 

usaha, omzet usaha, dan jumlah tanggungan keluarga sebagai faktor-faktor yang 

dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan pemberian kredit oleh BRI 

Kanca Sukun Malang. Secara umum hasil penelitian memberikan temuan bahwa 

faktor-faktor yang diteliti memberikan kontribusi sebesar 67,1% terhadap 

variabilitas keputusan pemberian kredit, sedangkan 32,9% dijelaskan oleh faktor-

faktor lain diluar model penelitian.  

Secara parsial temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor omzet usaha 

memiliki koefisien regresi yang terbesar (0,082) dengan probabilitas terkecil 

(0,04). Hal ini menunjukkan bahwa omset usaha calon debitur menjadi 

pertimbangan tertinggi dalam pengambilan keputusan pembelian kredit. Temuan 

ini mendukung penelitian Alamsyah (2007) yang melakukan penelitian yang 

berjudul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengembalian kredit 

usaha pedesaan (Kupedes) sektor agribisnis (BRI unit Ciomas) yang 

memberikan hasil bahwa omset usaha berpengaruh positif terhadap kredit akan 

semakin lancar.  
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Olagonju (2009) menyimpulkan bahwa omset menunjukkan produktivitas 

usaha calon nasabah yang dapat menggambarkan kinerja usaha yang tercermin 

dalam profitabilitas. Usman (2009) menyatakan bahwa Sumber utama 

pembayaran kembali suatu pinjaman atau utang adalah berasal dari keberhasilan 

usaha debitor, yang tercermin dalam arus kas dan dapat direalisasikan, atau 

kemampuan usaha yang dapat bertahan sampai utang debitor lunas terbayar. 

Kemampuan serta kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi utangnya 

merupakan jaminan utama bagi bank. 

Kedua pendapat tersebut konsisten dengan temuan penelitian yang 

menunjukkan bahwa omset/pendapatan yang mencerminkan kinerja usaha calon 

debitur menjadi pertimbangan terbesar dari BRI Kanca Sukun dalam 

pengambilan keputusan pemberian kredit. Hal tersebut dibuktikan dengan 

koefisien regresi yang menunjukkan pengaruh omset penjualan terhadap 

keputusan pemberian kredit secara parsial lebih besar dibandingkan dengan 

koefisien regresi faktor lain. 

Faktor berikutnya yang signifikan terhadap keputusan pemberian kredit 

adalah nilai agunan. Koefisien regresi nilai agunan sebesar 0,19 dengan 

probabilitas kurang dari 5% memberikan makna bahwa semakin tinggi nilai 

agunan maka semakin besar peluang bank untuk menyetujui keputusan 

pemberian kredit.  

Olagonju (2010) menyatakan bahwa agunan atau jaminan berfungsi 

menjamin pelunasan utang nasabah jika kredit mengarah pada non performing 

loan.  

Yusuf (2010) menyatakan bahwa agunan terutama yang bersifat tambahan 

bukan faktor yang menentukan dalam pembayaran kembali suatu pinjaman, dan 

bukan pengganti unsur karakter dalam pemberian kredit. Agunan merupakan 

syarat yang cukup penting untuk dipenuhi, dan mutlak harus diperhatikan dan 
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dipertimbangkan oleh kreditor, tetapi berada pada prioritas secara komparatif 

lebih rendah kedudukannya dalam menentukan kelayakan suatu kredit. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan pendapat tersebut. Agunan 

merupakan jaminan yang berfungsi untuk meminimalkan resiko kredit. tetapi 

bukan pada prioritas utama sebagai faktor yang mendasari keputusan pemberian 

kredit oleh BRI Kanca Sukun Malang.  

Sementara itu faktor umur usaha dan tanggungan keluarga calon nasabah 

secara statistik tidak signifikan. Koefisien regresi umur usaha sebesar 0,51 

dengan probabilitas lebih dari 5%, dengan demikian umur usaha berpengaruh 

terhadap keputusan pemberian kredit tetapi tidak signifikan. Artinya semakin 

lama umur usaha calon nasabah maka semakin besar peluang kredit untuk 

disetujui, tetapi hal tersebut tidak signifikan. Umur usaha yang lama dapat 

diasumsikan sebagai indikator kematangan usaha yang dijalankan oleh calon 

debitur baik dalam sudut pandang manajemen maupun finansial. Perusahaan 

yang telah lama berdiri cenderung memiliki pola manajemen yang baku dan telah 

tertata rapi dibandingkan dengan perusahaan baru. Hal tersebut mendasari 

pendapat Kocenda dan Vojtec (2009) bahwa lama usaha memiliki keterkaitan 

erat dengan keputusan pemberian kredit oleh bank.  

Hasil penelitian ini konsisten dengan tersebut, tetapi mengingat bahwa 

pengaruh faktor umur usaha calon nasabah tidak signifikan secara statistik. 

Dengan demikian secara umum dapat disimpulkan bahwa umur usaha 

merupakan faktor yang mendasari keputusan BRI Kanca Sukun dalam 

pengambilan keputusan pemberian kredit, tetapi dengan prioritas yang lebih 

rendah dibandingkan dengan omset usaha dan nilai agunan. 

Demikian halnya dengan jumlah tanggungan yang memiliki koefisien 

regresi -0,48 dengan probabilitas lebih dari 5%. Artinya jumlah tanggungan 

keluarga berpengaruh terhadap keputusan pemberian kredit tetapi tidak 
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signifikan. Calon nasabah dengan jumlah tanggungan keluarga yang lebih sedikit 

berpeluang lebih besar untuk mendapatkan persetujuan kredit.  

Umur usaha dan jumlah tanggungan keluarga calon nasabah sebagaimana 

temuan penelitian ini bukan menjadi prioritas utama bagi BRI Kanca Sukun 

dalam pengambilan keputusan. Kedua faktor tersebut tidak secara langsung 

mengarah pada kemampuan membayar dari calon debitur dan mengidentifikasi 

sumber dana yang dijadikan sebagai alat pembayaran. Hal tersebut sejalan 

dengan pendapat Hale (1983) yang menyatakan bahwa analisis kredit 

memerlukan  penelitian terhadap sifat dari usaha atau bisnis si calon debitor 

dalam konteks industri dimana dia berusaha atau beroperasi; dan yang kedua, 

menganalisis kemampuan arus kas yang dihasilkan oleh usaha atau bisnisnya itu 

dari waktu ke waktu. Kedua hal ini mengarah langsung kepada kemampuan 

bayar calon debitor. 
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BAB V 

PENUTUP 

 
5.1. Kesimpulan  

Penelitian ini meneliti tentang faktor-faktor yang mendasari pengambilan 

keputusan pemberian kredit oleh BRI Kanca Sukun Malang. Berdasarkan analisis 

data dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. Faktor-faktor yang terdiri nilai agunan, umur usaha, omset usaha, dan jumlah 

tanggungan keluarga calon nasabah secara bersama-sama menjadi faktor 

yang mempengaruhi keputusan pemberian kredit oleh BRI Kanca Sukun. 

2. Nilai agunan dan omset usaha secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pemberian kredit oleh BRI Kanca Sukun. Omset usaha memiliki 

prioritas tertinggi dan berikutnya adalah nilai agunan. Hal ini didasarkan pada 

analisis bahwa omset usaha merupakan bentuk pengukuran kinerja usaha 

sebagai indikator yang mengarah langsung pada kemampuan calon nasabah 

dalam mengembalikan. Sementara nilai agunan menjadi jaminan bagi pihak 

bank untuk mengurangi resiko kredit jika mengarah pada NPL. 

3. Umur usaha dan jumlah tanggungan keluarga tidak signifikan terhadap 

keputusan pemberian kredit oleh BRI Kanca Sukun. Dengan demikian kedua 

faktor tersebut bukan menjadi prioritas utama dalam analisis kredit yang 

mendasari pengambilan keputusan. Dengan kata lain, kedua faktor tersebut 

menjadi faktor yang melengkapi omset usaha dan nilai agunan. 

 

 

 

 



70 

 

5.2. Keterbatasan Penelitian 

Sebagaimana lazimnya suatu penelitian empiris, hasil penelitian ini juga 

mengandung beberapa keterbatasan, antara lain:  

1. Objek penelitian menggunakan calon debitur yang mengajukan permohonan 

kredit pada kantor cabang wilayah.  

2. Penelitian ini hanya menguji empat faktor dari berbagai faktor yang 

mempengaruhi keputusan pengambilan kredit yaitu nilai agunan, omset 

usaha, umur usaha, dan jumlah tanggungan keluarga.  

3. Periode penelitian yang digunakan terbatas pada periode observasi langsung 

pada saat peneliti melaksanakan magang yaitu Februari-Maret 2013, hal ini 

dikarenakan adanya batasan bahwa data debitur dan calon debitur bank 

merupakan data yang bersifat rahasia. Kondisi tersebut membatasi peneliti 

untuk memperoleh lebih banyak data dan hanya menggunakan data yang 

peneliti peroleh selama periode tersebut. 

 
5.3. Saran  

Saran yang didasarkan pada beberapa keterbatasan sebagaimana telah 

disebutkan sebelumnya adalah sebagai berikut:  

1. Keputusan pemberian kredit adalah keputusan yang memiliki resiko di masa 

depan. Berkaitan dengan hasil penelitian ini, pihak bank hendaknya 

memprioritaskan pada calon nasabah yang berpeluang untuk meningkatkan 

kemampuan pembayaran di masa depan dengan pengamanan jaminan 

dalam bentuk agunan yang tidak berfluktuasi serta cenderung mengalami 

peningkatan nilai di masa depan.   
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2. BRI KCP Sukun diharapkan lebih memfokuskan pada faktor Jumlah Agunan 

dan Omset usahadalam hal penyaluran KMK guna mendapatkan debitur 

yang memiliki kualifikasi yang baik.  

 

 


