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 Salah satu prinsip analisa kredit PT. BPR Trihasta Prasodjo untuk 

meluluskan permohonan kredit dan membuat keputusan mengenai jumlah kredit 
khususnya kredit modal kerja sektor perdagangan adalah menganalisa capacity calon 
debitur yang dalam penelitian ini difokuskan pada faktor laba usaha, pendapatan lain 
dan usia calon debitur.  

Berlatar belakang dari permasalahan tersebut maka penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui pengaruh faktor laba usaha, pendapatan lain dan usia calon debitur  
terhadap jumlah kredit modal kerja sektor perdagangan yang diberikan oleh PT. BPR 
Trihasta Prasodjo dan untuk mengetahui manakah diantara laba usaha, pendapatan 
lain dan usia calon debitur tersebut yang mempunyai pengaruh paling dominan 
terhadap jumlah kredit modal kerja sektor perdagangan tersebut. 

Populasi dari penelitian ini adalah pemohon baru kredit modal kerja sektor 
perdagangan kurun waktu bulan Mei 2003-Oktober 2003. Dari populasi tersebut 
diambil sampel sebanyak 100 debitur dengan tekhnik sampling yang digunakan 
adalah purposive random sampling.  

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas (laba usaha, 
pendapatan lain dan usia calon debitur) terhadap variabel terikat (jumlah kredit 
modal kerja sektor perdagangan), maka digunakan tekhnik analisis regresi linier 
berganda. Sedangkan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel 
terikat secara individu atau bersamaan masing-masing digunakan uji t dan uji F. 

Dari hasil analisis regresi berganda dapat diketahui bahwa laba usaha, 
pendapatan lain dan usia calon debitur mempunyai pengaruh terhadap jumlah kredit 
modal kerja sektor perdagangan sebesar 83%, sedangkan sisanya 17% dijelaskan 
oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model. 

Sedangkan dari hasil uji secara bersama-sama diperoleh kesimpulan bahwa 
semua variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap jumlah kredit modal kerja 
sektor perdagangan. Dan dari pengujian secara individu menunjukkan bahwa laba 
usaha, pendapatan lain dan usia calon debitur masing-masing berpengaruh signifikan 
terhadap jumlah kredit modal kerja sektor perdagangan, dengan laba usaha sebagai 
faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap kredit modal kerja sektor 
perdagangan yang diberikan oleh PT. BPR Trihasta Prasodjo di Karanganyar. 
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BAB I 

 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Semakin berkembangnya suatu kegiatan perekonomian atau perkembangan usaha 
dari perusahaan akan diperlukan adanya sumber-sumber penyediaan dana guna 
membiayai kegiatan usaha. Beberapa faktor produksi yang diperlukan adalah 
sumber tenaga kerja, peralatan mesin-mesin, bahan baku/bahan penolong, 
kemampuan tekhnologi, manajemen dan lain-lainnya. 

Hubungan antara pertumbuhan suatu kegiatan perkonomian ataupun 

pertumbuhan suatu kegiatan usaha perusahaan dengan eksistensi perkreditan 

sangatlah erat. Ditinjau dari sudut pandang perbankan atau lembaga keuangan yang 

menyediakan sumber dana yang menyediakan perkreditan tersebut, kredit 

mempunyai suatu kedudukan yang sangat strategis, terutama di negara-negara 

berkembang. Volume permintaan akan dana jauh lebih besar dari penawaran dana 

yang ada pada masyarakat. Sehingga pemberian kredit mempunyai peranan sangat 

penting terutama dalam kaitannya dengan mempertahankan dan mengembangkan 

usaha Bank.  

Di PT. BPR Trihasta Prasodjo, Karanganyar pemberian kredit terutama Kredit 
Modal Kerja merupakan kegiatan perbankan yang paling besar proporsinya 
dibandingkan dengan kegiatan lainnya. Agar dana yang digunakan untuk 
membiayai kredit yang berasal dari deposito dan tabungan dapat terjamin 
keselamatannya dan sekaligus memperoleh laba yang memadai, bank harus 
mengadakan analisa terlebih dahulu. Untuk analisa tersebut dimana bank 
menggunakan prinsip penilaian 5C debitur yaitu Character, Capital, Capacity, 
Collateral, Condition of Economy.  

Karena capacity merupakan syarat mutlak dalam permohonan kredit, maka 

bank harus mendapatkan informasi dan data yang jelas tentang prospek keuangan 
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nasabah di masa yang akan datang terutama volume pendapatan sampai dengan laba 

usaha yang diharapkan akan diperoleh debitur dengan melakukan kegiatan usaha 

yang dibiayai dengan kredit dari bank. Setelah mengetahui laba usaha calon debitur 

tersebut, bank dapat menganalisa rencana pelunasan hutang pokok dan bunga calon 

debitur yang akan diterima.  

Penilaian kemampuan mengangsur calon debitur tidak terbatas hanya pada 

sumber dana yang diciptakan oleh kegiatan usahanya. Tetapi dana untuk pelunasan 

kredit tersebut dapat pula diambil dari sumber dana pihak ketiga (pendapatan lain) 

selain dari pendapatan yang didapat dari usaha debitur yang dibiayai oleh bank.  

Usia calon debitur juga dipertimbangkan dalam analisa capacity. Usia 

mempunyai pengaruh terhadap karier pekerjaan seseorang. Usia 30 s/d 55 tahun 

merupakan usia yang paling produktif bagi kebanyakan orang. Karier seseorang akan 

dibangun dalam kurun waktu tersebut. Pada usia itu pula seseorang dapat mencapai 

kedudukan tinggi, sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kualifikasi pribadi 

lain yang dimiliki. Sesudah masa tersebut kebanyakan orang akan memasuki masa 

pensiun yang berarti pula penurunan penghasilan tetap.  

Apabila kemampuan mengangsur debitur sudah dianalisis Bank haruslah 

memberikan keputusan mengenai jumlah kredit yang akan diberikan atas 

permohonan kredit. Keputusan tersebut harus dilakukan dengan hati-hati karena 

pihak Bank mempunyai tanggung jawab terhadap dana yang diperoleh dan 

menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. 

Dengan bertitik tolak dari latar belakang tersebut di atas, maka penelitian ini 

diadakan dengan mengajukan judul Analisis Pengaruh Laba Usaha, Pendapatan 
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Lain dan Usia Calon Debitur Terhadap Jumlah Kredit Modal Kerja Sektor 

Perdagangan yang Diberikan Pada PT. BPR Trihasta Prasodjo di 

Karanganyar. Dari penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan sebuah peramalan 

mengenai jumlah kredit modal kerja sektor perdagangan yang diberikan apabila 

calon debitur mempunyai laba usaha, pendapatan lain dan usia dalam jumlah 

tertentu. 

 

B. Perumusan Masalah 

PT. BPR Trihasta Prasodjo sebagai salah satu bank yang proporsi kegiatan usaha 
terbesarnya adalah memberikan kredit, tentu tidak lepas dari prinsip kehati-hatian 
dalam mengadakan analisa kredit. Ini terwujud dari cara menganalisa kredit 
dengan prinsip 5 C. Pertimbangan bank dalam meluluskan permohonan kredit 
salah satunya adalah menganalisa capacity calon debitur, yang dalam penelitian 
ini difokuskan pada faktor laba usaha, pendapatan lain dan usia debitur sehingga 
diharapkan setiap bulan seorang debitur tetap akan mengangsur tepat waktu sesuai 
perjanjian kredit yang telah disepakati. Bila dirasa dari kemampuan mengangsur 
debitur tidak memenuhi dalam penilaian, maka pihak bank tentu tidak akan 
mengabulkan permohonan kredit modal kerja yang diajukan calon debitur. Bank 
wajib mempunyai keyakinan dalam membuat keputusan mengenai jumlah kredit 
modal kerja tersebut karena bank mempunyai tanggung jawab terhadap dana yang 
diperolehnya untuk disalurkan kembali dalam bentuk kredit.  

Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui : 

1. Apakah faktor laba usaha, pendapatan lain dan usia calon debitur memiliki 

pengaruh terhadap jumlah kredit modal kerja sektor perdagangan yang 

diberikan ? 

2. Manakah diantara laba usaha, pendapatan lain dan usia calon debitur yang 

mempunyai pengaruh paling dominan terhadap jumlah kredit modal kerja 

sektor perdagangan?   
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C. Batasan Masalah 

Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini antara lain : 

1.   Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah nasabah kredit modal 

kerja sektor perdagangan dalam kurun waktu 6 bulan terakhir, yaitu dari 

bulan Mei – Oktober 2003. 

2.   Penelitian ini mulai dilakukan pada bulan Oktober 2003. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang diharapkan dari hasil penelitian ini secara singkat dapat 
dirumuskan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor laba usaha, pendapatan lain dan 

usia calon debitur terhadap jumlah kredit modal kerja sektor perdagangan 

yang diberikan oleh PT. BPR Trihasta Prasodjo, Jaten Karanganyar. 

2. Untuk mengetahui manakah diantara laba usaha, pendapatan lain dan usia 

calon debitur yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap jumlah 

kredit modal kerja sektor perdagangan yang diberikan oleh PT. BPR Trihasta 

Prasodjo, Jaten Karanganyar. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini disamping untuk memenuhi tujuan seperti yang telah disebutkan di 
atas juga diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi PT. BPR Trihasta Prasodjo, diharapkan dapat membantu dalam 

pengambilan keputusan atas suatu permohonan kredit. 

2. Bagi Bank lain, merupakan contoh konkrit yang dapat ditiru bila ternyata 

hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. BPR Trihasta Prasodjo telah 
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melakukan pemberian kredit modal kerja sebagaimana mestinya, bila 

dihubungkan dengan faktor-faktor kemampuan mengangsur yang dimiliki 

oleh calon debitur. 

3. Bagi pihak lain (mis : mahasiswa ), sebagai sumbangan pemikiran bila akan 

melakukan penelitian sejenis. 

 

F. Kerangka Pemikiran 

Seorang calon debitur yang akan mengajukan kredit di BPR Trihasta Prasodjo 
terlebih dahulu harus mengajukan permohonan dengan mengisi aplikasi 
permohonan kredit beserta persyaratan kredit. Pihak bank selanjutnya 
mengadakan survey/wawancara dengan calon debitur untuk mengetahui gambaran 
tentang 5 C calon debitur. Setelah survey/wawancara dilakukan dan persyaratan 
dipenuhi account officer mengadakan analisa tentang character, capital, capacity, 
collateral dan condition of economy calon debitur untuk kemudian didiskusikan 
dengan kepala bagian kredit atau direktur kredit, untuk diputuskan apakah 
permohonan kredit calon debitur direalisasi atau ditolak. 

Secara sistematis kerangka pemikiran yang akan menjadi acuan dalam penelitian 
ini dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Character     Capital          Collateral Condition of economy 

     Permohonan 

      Survey / 

    Analisa Kredit 

     Capacity 
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 Gambar I.1 

  Kerangka Pemikiran 

 

Keterangan : 

1. Variabel Dependen, yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel-variabel 

independen. Dalam hal ini yang merupakan variabel dependen adalah Jumlah 

kredit. 

2. Variabel Independen, yaitu variabel yang mempengaruhi variabel dependen. 

Yang merupakan variabel independen dalam penelitian ini adalah Capacity 

(Kemampuan mengangsur), meliputi : laba usaha, pendapatan lain dan usia 

debitur. 

Kemampuan mengangsur disyaratkan dalam hal pemberian kredit yang 
selanjutnya mempengaruhi jumlah kredit yang diberikan dengan maksud untuk: 

1. Menekan sekecil mungkin terjadi debitur menunggak, karena Bank telah 

memperhitungkan capacity para debitur dari berbagai sumber dana yang dapat 

   Kemampuan Mengangsur 
1. Laba Usaha 
2. Pendapatan Lain 
3. Usia Debitur 

   Jumlah Kredit 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 ix 

dihimpun. Semakin banyak sumber pendapatan seseorang maka semakin besar 

kemampuannya untuk membayar kredit.  

2. Pihak kreditur sebagai Bank of Business yang mengejar laba untuk dirinya sendiri 

karena kepentingan bank lebih diutamakan dalam proses pemberian kredit. 

 

G. Hipotesis 

Menurut Djarwanto, PS (2000:183) “Hipotesis adalah pernyataan-pernyataan 
mengenai sesuatu hal yang harus diuji kebenarannya.  

Adapun hipotesis yang dapat dirumuskan dari penelitian ini adalah sebagai berikut 
: 

 

1. Diduga terdapat pengaruh faktor-faktor kemampuan mengangsur debitur 

terhadap jumlah kredit modal kerja sektor perdagangan yang diberikan. 

2. Diduga faktor laba usaha debitur mempunyai pengaruh paling dominan terhadap 

jumlah kredit modal kerja sektor perdagangan. 

 

I. Asumsi 

Asumsi / Anggapan dasar yang didasarkan dari hipotesis tersebut di atas pada 
penelitian ini adalah bahwa : 

1. Permohonan kredit modal kerja sektor perdagangan yang akan dianalisis adalah 

permohonan baru kredit modal kerja sektor perdagangan. 

2. Faktor-faktor kemampuan mengangsur debitur yang dianalisis adalah laba usaha, 

pendapatan lain dan usia calon debitur sehingga diharapkan setiap bulan debitur 

tetap akan mengangsur kredit modal kerja tepat pada waktunya sesuai dengan 

perjanjian kredit yang telah disepakati. 

 

J. Metode Penelitian 
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1. Ruang Lingkup  

Lokasi penelitian ini adalah BPR Trihasta Prasodjo Kantor Pusat 
Jaten, Karanganyar, dengan pertimbangan bahwa data yang dibutuhkan untuk 
penelitian ini tersedia di BPR tersebut. 

2. Definisi Operasional Variabel 

Dalam penelitian ini untuk memperjelas variabel dan 
pengukurannya digunakan beberapa batasan sebagai berikut : 

a. Laba Usaha yang dimaksudkan disini adalah pendapatan yang diciptakan 

untuk melunasi kredit dari kegiatan usahanya atau sama dengan laba 

sebelum pajak dikurangi dengan pajak, yaitu laba bersih.  

b. Pendapatan Lain adalah dana dari pihak ketiga yaitu selain dari laba yang 

didapat dari usaha perusahaan debitur yang dibiayai oleh kredit dari bank.  

c. Usia calon debitur adalah berapa usia calon debitur pada saat mengajukan 

kredit. 

d. Jumlah kredit modal kerja adalah dana yang berbentuk uang yang 

diperoleh debitur dari BPR Trihasta Prasodjo dalam bentuk kredit yang 

digunakan untuk meningkatkan produksi dalam operasionalnya yang habis 

dalam satu siklus usaha. Kredit modal kerja diberikan misalnya untuk 

membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lain yang 

berhubungan dengan proses produksi perusahaan. 

3. Jenis dan sumber data 

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah : 

a. Jumlah kredit modal kerja sektor perdagangan baru yang diberikan oleh 

BPR Trihasta Prasodjo pada debitur perorangan selama kurun waktu 6 

bulan terakhir. 
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b. Data mengenai hasil analisa kredit debitur yang dipilih sebagai sampel 

yang meliputi laba usaha, pendapatan lain dan usia debitur. 

c. Volume realisasi kredit modal kerja sektor perdagangan selama 6 bulan 

terakhir. 

 

Sedangkan sumber data terdiri dari : 

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka meliputi 
buku-buku, dokumen-dokumen yang telah ada di perpustakaan ataupun di 
instansi terkait yang berhubungan dengan penelitian. Yang antara lain 
adalah : 

1. Teori-teori dari buku-buku perbankan, perkreditan dan manajemen 

keuangan yang menunjang penelitian ini, buku-buku tentang metode 

penelitian dan pedoman penulisan skripsi. 

2. Informasi dan data dari dokumen permohonan kredit calon debitur 

serta analisa kredit calon debitur, data dan informasi laporan 

keuangan seperti laporan Rugi/Laba usaha calon debitur BPR 

Trihasta Prasodjo.  

3. Informasi tentang gambaran umum dan kegiatan PT. BPR Trihasta 

Prasodjo. 

4. Tekhnik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Yaitu tekhnik pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara 
langsung dengan pihak perusahaan untuk mendapatkan data dan informasi 
yang relevan dengan tujuan penelitian. Antara lain mengenai kegiatan 
perusahaan khususnya di bidang kredit, syarat-syarat dan prosedur 
pemberian kredit, prosedur analisa kredit khususnya analisa kemampuan 
mengangsur calon debitur dan kegiatan usaha PT BPR Trihasta Prasodjo 
selain di bidang perkreditan. 
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b. Studi Pustaka 

Yaitu pengumpulan data khususnya data sekunder dengan cara mencari 
literatur-literatur yang berupa buku-buku, hasil penelitian para ahli, 
dokumen-dokumen atau artikel-artikel lain yang ada di instansi terkait 
atau di perpustakaan yang berhubungan dengan penelitian ini untuk 
membantu dalam pemecahan masalah dan mendasari penelitian tersebut. 
Yang antara lain adalah : 

1. Teori-teori dari buku-buku perbankan, perkreditan dan manajemen 

keuangan yang menunjang penelitian ini, buku-buku tentang metode 

penelitian dan pedoman penulisan skripsi. 

2. Informasi dan data Data dari dokumen permohonan kredit calon 

debitur serta analisa kredit calon debitur, data dan informasi laporan 

keuangan seperti laporan Rugi/Laba usaha calon debitur BPR 

Trihasta Prasodjo.  

3. Informasi tentang gambaran umum dan kegiatan PT. BPR Trihasta 

Prasodjo. 

5. Teknik Analisis Data 

Mengingat data yang ada dalam penelitian ini bersifat kuantitatif, maka 
semua data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode 
sebagai berikut : 

 

 

 

1)  Uji Asumsi Klasik 

Untuk menguji apakah model regresi yang diperoleh dari metode kuadrat 
terkecil merupakan model regresi yang menghasilkan estimator linear 
tidak bias yang terbaik harus dipenuhi beberapa asumsi yang disebut 
asumsi klasik, sebagai berikut : 

a. Uji Multikolinearitas 

Uji ini untuk mengetahui apakah antarvariabel independen di dalam model regresi yang dihasilkan 
memiliki hubungan yang sempurna atau mendekati sempurna. (Algifari, 2000:84) 
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Uji ini dilakukan dengan melihat tolerance value dan VIF ( Variance 

Inflation Factor ). Jika VIF > 5 atau nilai tolerance < 0,0001, maka 

variabel tersebut mempunyai persoalan multikolinearitas dengan 

variabel bebas yang lainnya. (Singgih Santoso, 2002:356) 

b. Uji Autokorelasi 

Uji ini untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antar anggota-

anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu dan 

ruang. (Gujarati 1999:378). Untuk mendeteksi terjadinya autokorelasi 

atau tidak digunakan Durbin – Watson Test. 

Prosedur pengujiannya adalah : 

1. Lakukan regresi OLS (Ordinary Least Square) dan dapatkan 

nilai residual et.  

 

 

2. Menentukan nilai statistik d. 
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3. Nilai d hitung dibandingkan dengan nilai Durbin-Watson 

tabel dengan tingkat signifikansi tertentu (a = 0,05) 

4. Menentukan kriteria pengujian : 

-  jika d < dl : ada autokorelasi 

-  jika dl£  d £  du : tanpa kesimpulan 
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-  jika du < d < 4-du : nonautokorelasi 

-  jika 4-du £  d £  4-dl : tanpa kesimpulan 

-  jika d ³  4-dl : ada autokorelasi 

c. Uji Heterokedastisitas 

Uji ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas 

mempunyai varian kesalahan pengganggu yang sama dalam model 

regresi. Uji ini dilakukan dengan menggunakan uji Goldfeld dan 

Quandt. (Soelistyo, 1982 : 277) 

Bila Fh < dari Ftabel atau p ( probabilitas ) > 0.05 maka dalam model 

tidak terdapat masalah heterokedatisitas.  

2) Pengujian hipotesis koefisien regresi serentak ( Uji F )  

Untuk mengetahui pengaruh antara variable independent terhadap 
variabel dependen secara bersama (serentak) signifikan, digunakan F test 
dengan rumus : (Djarwanto PS, 2000:268) : 

F hitung = 
)/()R-(1

1)-/(k
2

2

kn
R

-
 

 

keterangan : 

R2  :  Koefisien determinasi 

k : Jumlah variabel 

n : Jumlah sampel 

Langkah – langkah pengujiannya adalah sebagai berikut : 

(a) Menyusun formulasi hipotesis 

 H0 : b1,b2 = 0 {Secara serempak tidak ada pengaruh antara 
variabel laba usaha, pendapatan lain dan usia 
debitur terhadap jumlah kredit yang diberikan} 
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 H0 : b1,b2 > 0 {Secara serempak ada pengaruh antara variabel 
laba usaha, pendapatan lain dan usia debitur 
terhadap jumlah kredit yang diberikan} 

(b) Level of significance (a) = 0,05 

(c) Kriteria Pengujian 

                  
Daerah terima Ho

Daerah tolak Ho

 

                                                                                      F table 

Gambar I.2 

Koefisien regresi serempak 

 

 

 

 H0 diterima apabila F hitung £  F a; k-1; k(n-1) 

 H0 ditolak apabila F hitung > F a; k-1; k(n-1) 

(d) Perhitungan nilai F 

(e) Kesimpulan H0 diterima atau ditolak 

3) Uji t (Pengujian koefisien regresi parsial) 

Untuk mengetahui signifikansi masing-masing faktor kemampuan 
mengangsur debitur terhadap jumlah kredit modal kerja yang 
diberikan digunakan uji t (pengujian hipotesis koefisien regresi 
parsial), dengan rumus : (Djarwanto PS, 2000, 307) 

 

t = 
Sbi
bi

 

 

keterangan: 

 t      :  Nilai t hitung untuk uji t 

 bi    :  Koefisien regresi masing-masing variabel 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xvi 

 Sbi  : Standar error koefisien regresi masing-masing variabel 

Langkah-langkah pengujiannya adalah : 

(a) Menyusun formulasi hipotesis : 

H0 : 1b  , 2b , 3b  =  0  {Secara parsial tidak ada pengaruh antara 
variabel laba usaha, pendapatan lain dan 
usia debitur terhadap jumlah kredit yang 
diberikan} 

 

H0 : 1b  , 2b , 3b  ¹  0 {Secara parsial ada pengaruh antara 
variabel laba usaha, pendapatan lain dan 
usia debitur terhadap jumlah kredit yang 
diberikan} 

(b) Level of significancy (a) = 0,05 

(c) Kriteria pengujian  

 

                Daerah terima Ho

Daerah tolak HoDaerah tolak Ho

 
 -t table t tabel 

  

 

Gambar I.3 

Pengujian koefisien regresi parsial 

 

H0 diterima apabila – t (a/2;n-2) £  t hitung £  t (a/2;n-2) 

H0 ditolak apabila t hitung > t (a/2;n-2) atau t hitung < -t (a/2;n-2) 

(d) Perhitungan nilai t 

(e) Kesimpulan Ho diterima atau ditolak 

4) Koefisien determinasi ganda (R2) 
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Digunakan untuk mengetahui seberapa jauh atau besarnya proporsi 
dari variabel independen (X) mempengaruhi variabel dependen (Y) 
secara keseluruhan : 

kn
n

R
--

-
=

1
)1)(R-(1-1

 
2

 2  

keterangan : 

R2  =  Koefisien determinasi  

n = Jumlah sampel 

k =  Jumlah variabel independen 

5) Analisis Regresi Linier Berganda 

Model ini dapat dirumuskan sebagai berikut (Djarwanto PS, 
2000:309) 

Y = a + b1X1 + b2X2 +b3X3  
keterangan : 

Y : Variabel dependen, yaitu Jumlah Kredit 

X1 : Variabel independen, yaitu Laba Usaha 

X2 : Variabel independen, yaitu Pendapatan Lain 

X3 : Variabel independen, yaitu Usia Debitur 

a : intersep 

b1,b2,b3 : Angka koefisien 

 

 

 

 

 

 

 
BAB II 

 

KAJIAN TEORI TENTANG MANAJEMEN PERKREDITAN 
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A. PENGERTIAN KREDIT 

Dalam bahasa sehari-hari kata kredit sering diartikan memperoleh barang dengan 
membayar dengan cicilan atau angsuran dikemudian hari atau memperoleh 
pinjaman uang yang pembayarannya dilakukan dikemudian hari dengan cicilan 
atau mengangsur sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. 

Menurut asal mulanya istilah kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu credere 

yang berarti kepercayaan. Maksudnya adalah apabila seseorang / badan yang 

memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) di masa yang 

akan datang sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan, dalam hal ini 

berarti kreditur memberikan prestasi kepada debitur dan di masa mendatang debitur 

memberikan suatu kontraprestasi. Pemberian prestasi tersebut dapat berupa uang, 

barang atau jasa. 

Ada beberapa pengertian kredit yang didefinisikan oleh beberapa ahli secara 

berbeda-beda tetapi pada dasarnya sama dalam pengertiannya. Kredit dapat 

didefinisikan sebagai berikut : 

Kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dan 

prestasi itu akan dikembalikan pada suatu masa tertentu yang akan datang disertai 

dengan suatu kontraprestasi berupa bunga (Muchdarsyah Sinungan, 1979:12). 

 
Sedangkan pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 
1998 adalah : 

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain 

yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu 

tertentu dengan pemberian bunga”. 
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Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kredit diberikan oleh 

kreditur kepada debitur dengan perjanjian tertulis yang telah dibuatnya yang 

mencakup hak dan kewajiban masing-masing termasuk jangka waktu serta bunga 

yang ditetapkan bersama, karena kredit merupakan salah satu kegiatan bisnis yang 

beresiko. Dikatakan beresiko karena ada kemungkinan kredit yang diberikan tidak 

dapat tertagih (kredit macet), tetapi apapub yang terjadi pada kredit yang telah 

disalurkan, bank tidak dapat mengatakan bahwa kredit yang disalurkan tidak tertagih 

sehingga dana masyarakat belum dibayar.  

Setiap pemberian kredit sebenarnya jika dijabarkan secara mendalam 

mengandung beberapa arti. Atau dengan kata lain, pengertian kata kredit jika dilihat 

secara utuh mengandung beberapa makna, sehingga jika kita bicara kredit maka 

termasuk membicarakan unsur-unsur yang terkandung didalamnya. Unsur- unsur 

yang terkandung didalam pemberian fasilitas kredit tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Kepercayaan 

Suatu keyakinan pemberi kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan baik 

berupa uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa 

tertentu yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank karena 

sebelum dana disalurkan, sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan yang 

mendalam tentang nasabah. Penelitian dan penyelidikan ini dilakukan untuk 

mengetahui kemauan dan kemampuannya dalan membayar kredit yang 

diberikan. 
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b. Kesepakatan  

Disamping unsur kepercayaan di dalam kredit juga terkandung unsur 

kesepakatan antara si pemberi kredit (kreditur) dan si penerima kredit 

(debitur). Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana 

masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-

masing. Kesepakatan penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit yang 

ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu bank dan nasabah.  

c. Waktu 

Suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan 

kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Hal ini 

berarti bahwa antara pemberian prestasi dan pengembaliannya dibatasi oleh 

suatu masa atau waktu tertentu.  

d. Resiko  

Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu resiko kerugian yang 

diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal 

mampu dan resiko kerugian yang diakibatkan karena ketidak sengajaan 

nasabah. Penyebab tidak tertagihnya kredit sebenarnya dikarenakan adanya 

suatu tenggang waktu pengembalian (jangka waktu). Semakin panjang 

jangka waktu suatu kredit maka semakin besar resiko tidak tertagihnya 

kredit, demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik 

resiko yang disengaja maupun resiko yang tidak disengaja. 

e. Balas jasa 
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Akibat dari pemberian fasilitas kredit bank tentu mengharapkan suatu 

keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian suatu kredit 

atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga bagi bank prinsip 

konvensional. Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi dan komisi 

serta administrasi kredit ini merupakan keuntungan utama bank. Sedangkan 

bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan 

dengan bagi hasil. 

Sebagai salah satu bahan pertimbangan dapat tidaknya seorang calon debitur 

diberikan kredit, bank mempunyai kriteria-kreiteria yang dikenal sebagai prinsip 5 C 

( Kasmir, 2001:91 ) :        

1. Character 

Pengertian character adalah suatu sifat atau watak seseorang dalam hal ini 

calon debitur. tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada bank, 

bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-

benar dapat dipercaya. Keyakinan ini tercermin dari latar belakang nasabah 

baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun pribadi seperti : cara 

hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan social standingnya. 

Character merupakan ukuran untuk menilai “kemauan” nasabah membayar 

kreditnya. Orang yang memiliki character baik akan berusaha untuk 

membayar kreditnya dengan berbagai cara. 
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2. Capacity  

Untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang 

dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta 

kemampuannya mencari laba. Sehingga pada akhirnya akan terlihat 

kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. Semakin 

banyak sumber pendapatan seseorang maka semakin besar kemampuannya 

untuk membayar kredit. 

3. Capital 

Biasanya bank tidak akan bersedia untuk membiayai suatu usaha 100%, 

artinya setiap nasabah yang mengajukan permohonan kredit harus pula 

menyediakan dana dari sumber lainnya atau modal sendiri. Dengan kata 

lain capital adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang 

dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank. 

4. Collateral 

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik 

maupun nonfisik. 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. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dan resiko 

kerugian. 

5. Condition of economy 
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Dalam menilaikredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan 

masa datang sesuai sector masing-masing. Dalam kondisi perekonomian 

yang kurang stabil sebaiknya pemberian kredit untuk sektor tertentu jangan 

diberikan terlebih dahulu dan kalaupun jadi diberikan sebaiknya juga 

dengan melihat prospek usaha tersebut di masa yang akan datang. 

 

B. JENIS – JENIS KREDIT 

Dalam praktiknya kredit yang ada di dalam masyarakat terdiri dari beberapa 

jenis, begitu pula dengan pemberian fasilitas kredit oleh bank kepada masyarakat. 

Pemberian fasilitas kredit oleh bank dikelompokkan ke dalam jenis yang masing-

masing dilihat dari berbagai segi. Pembagian jenis ini ditujukan untuk mencapai 

sasaran atau tujuan tertentu mengingat setiap jenis usaha memiliki berbagai 

karakteristik tertentu.  

Secara umum jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh bank dan dilihat dari 

berbagai segi adalah : (Kasmir, 2001:76) 

1. Dilihat dari segi kegunaan 

a. Kredit Investasi 

Yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha dimana 

masa pemakaiannya untuk satu periode yang relatif lebih lama dan biasanya 

kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan. 

b. Kredit Modal Kerja 
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Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dan 

operasionalnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan. Kredit modal 

kerja ini dicarikan untuk mendukung kredit investasi yang sudah ada. 

2. Dilihat dari segi tujuan kredit 

a. Kredit Produktif 

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. 

Kredit ini digunakan untuk diusahakan sehingga menghasilkan sesuatu baik 

berupa barang atau jasa. 

b. Kredit Konsumtif 

Merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi 

(seseorang/badan usaha). Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa 

yang dihasilkan. 

c. Kredit Perdagangan 

Kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli 

barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang 

dagangan tersebut. 

3. Dilihat dari segi jangka waktu 

a. Kredit jangka pendek 

Kredit yang mempunyai jangka waktu kurang atau paling lama 1 tahun  

b. Kredit jangka menengah 

Jangka waktu kredit ini berkisar antara 1 s/d 3 tahun.  
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c. Kredit jangka panjang 

Kredit dengan jangka waktu paling panjang yaitu diatas 3 atau 5 tahun. 

4. Dilihat dari segi jaminan 

a. Kredit dengan jaminan 

Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu yang berupa barang. 

b. Kredit tanpa jaminan 

Kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit ini 

diberikan dengan lmelihat prospek usaha, karakter serta loyalitas calon debitur 

selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan. 

5. Dilihat dari segi sektor usaha 

a. Kredit Pertanian 

b. Kredit peternakan 

c. Kredit industri 

d. Kredit pertambangan 

e. Krdit pendidikan 

f. Kredit profesi 

g. Kredit perumahan 

h. Dan sektor-sektor usaha lainnya 

 

C. MANFAAT PERKREDITAN 

Menurut Teguh Pudjo Mulyono (1994 : 58) dalam kaitannya dengan manfaat 

perkreditan dijelaskan sebagai berikut : 
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“Pihak-pihak yang mempunyai kepentingan langsung sudah tentu pihak bank dan 

pihak calon debitur itu sendiri, karena kedua belah pihak inilah yang pertama-

tama akan menerima manfaat dari perkreditan itu secara langsung. Sedangkan 

pihak pemerintah dalam hal ini penguasa moneter dan mayarakat luas juga akan 

menerima/merasakan manfaat perkreditan itu secara tidak langsung”. 

 

Berikut ini akan diuraikan berbagai manfaat yang diperoleh beberapa pihak 

sehubungan dengan perkreditan. 

 

1. Manfaat perkreditan bagi debitur 

Money/modal/dana pada hakekatnya hanya salah satu faktor produksi dari 

suatu jenis selain Man (tenaga kerja), Material (bahan baku, bahan penolong), 

Method (tekhnologi), Machine (peralatan), Management (keperluan akan 

organisasi) dan Market (pasar). Namun dana inilah ibarat nyawa bagi manusia, 

karena tanpa adanya dana suatu usaha sulit diwujudkan dengan baik. 

Dana adalah faktor produksi yang berhubungan dengan semua faktor 

produksi yang lain dan pengadaannya bisa dari sumber intern maupun ekstern 

perusahaan. Perkreditan adalah dana yang berasal dari sumber ekstern 

perusahaan. 

Berikut adalah manfaat pemenuhan sumber dana dari sector perkreditan : 

a. Mudah diperoleh jika usahanya tergolong feasible 
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b. Ada lembaga kuat dalam perusahaan yang menawarkan jasa kredit 

c. Biaya untuk memperoleh kredit (seperti bunga dan biaya administrasi) dapat 

diperkirakan dengan tepat, sehingga perusahaan akan mudah menyusun 

rencana untuk masa yang akan datang. 

d. Terdapat berbagai jenis kredit sehingga dapat dipilih yang paling sesuai 

dengan kebutuhan 

e. Dengan memperoleh kredit bank, debitur akan memperoleh menfaat lain, 

yaitu : 

1) Fasilitas perbankan yang lebih murah bila melakukan transfer, kliring, 

pembukaan L/C impor 

2) Ada fasilitas gratis untuk konsultasi pasar, manajemen, keuangan, 

tekhnis, maupun yuridis 

f. Debitur akan dijamin rahasia keuangannya sesuai pasal 40 Bab VII Undang-

Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yaitu mengenai rahasia bank 

g. Dengan kredit, debitur lebih leluasa mengembangkan usahanya 

h. Bank telah mempunyai ketentuan yuridis yang jelas, sehingga kecil 

kemungkinan adanya sengketa dengan nasabah dikemudian hari 

i. Jangka waktu kredit dapat disesuaikan dengan kebutuhan dana usaha debitur 

2. Manfaat Perkreditan Bagi Perbankan 

Bank yang salah satu kegiatan pokoknya adalah mengumpulkan dana dari 

masyarakat untuk disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit, akan 

memperoleh manfaat / keuntungan antara lain : 

a. Memperoleh pendapatan bunga kredit 
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b. Untuk menjaga solvabilitas usaha bank 

c. Membantu bank untuk memasarkan jasa-jasa perbankan yang lain 

d. Untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha bank 

e. Merebut pasar (market share) dalam industri perbankan 

f. Pemberian kredit memungkinkan bank mendidik para stafnya untuk 

mengenal kegiatan-kegiatan usaha yang lain secara mendetail. 

g. Dengan dibukanya banyak proyek dengan fasilitas kredit akan berpengaruh 

pada peningkatan sumber daya manusia. 

h. Dengan dibukanya perusahaan baru maka akan muncul usaha yang erat 

kaitannya dengan perusahaan tersebut. 

D. CAPACITY ( Kemampuan Mengangsur) 

Sebelum memberikan kredit kepada debitur terlebih dahulu bank melakukan 

analisa kredit. Analisa kredit ini diberikan untuk meyakinkan bank bahwa calon 

nasabah benar-benar dapat dipercaya. Salah satu syarat dalam analisa kredit adalah 

melakukan analisa kemampuan mengangsur ( Capacity ) debitur. Capacity dapat 

didefinisikan sebagai berikut : 

Kemampuan mengangsur merupakan kemampuan seseorang (debitur) dalam 

menjalankan usahanya untuk kemudian membayar kewajibannya dari kegiatan usaha 

yang dilakukan atau yang akan dilakukannya yang dibiayai oleh kredit dari bank. ( 

Teguh Pudjo Mulyono, 1994:148) 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xxix 

Menurut Muchdarsyah Sinungan ( Muchdarsyah Sinungan, 1979:20) 

Capacity yaitu kemampuan riil yang dimiliki debitur untuk membuat rencana dan 

mewujudkan rencana itu menjadi kenyataan atau realita termasuk kemampuan dalam 

menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. 

 

Kemampuan Mengangsur tersebut sebenarnya untuk melihat kemampuan 

calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya 

mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Semakin banyak sumber 

pendapatan akan semakin besar pula kemampuannya untuk membayar kredit. 

Ada cukup banyak faktor yang memberikan pengaruh terhadap kemampuan 

seseorang debitur dalam kaitannya dengan pembayaran pinjaman kredit antara lain : 

1. Laba Usaha adalah pendapatan yang diciptakan untuk melunasi kredit dari 

kegiatan usahanya atau sama dengan laba sebelum pajak dikurangi dengan 

pajak  yaitu laba bersih. 

2. Pendapatan lain adalah dana dari pihak ketiga yaitu selain dari usaha 

perusahaan debitur yang dibiayai oleh kredit dari bank. 

 

3. Usia calon debitur adalah berapa usia calon debitur pada saat mengajukan 

kredit. Untuk kredit modal kerja di BPR Trihasta Prasodjo batas bawah usia 

21 tahun atau sudah menikah dan batas atas adalah 55 tahun. 

Menurut Teguh Pudjo Mulyono dalam bukunya Manajemen Perkreditan Bagi 

Bank Komersial (1994:148) disebutkan : 
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“Orang baru merupakan subyek hukum apabila ia mempunyai kemampuan ( 

Capacity ) untuk melakukan tindakan hukum. Seseorang telah dianggap cukup 

mampu menurut hukum apabila memenuhi syarat : 

a. Telah dewasa yaitu telah mencapai umur 21 tahun atau lebih, atau yang 

bersangkutan telah kawin walaupun usianya belum mencapai 21 tahun. 

b. Orang yang bersangkutan tidak dibawah pengawasan perwalian karena 

sebab-sebab kesehatan jiwanya terganggu. Orang yang jiwanya sedang 

terganggu maka kemampuannya / tindakannya sukar untuk dapat dipegang 

(diikat). 

c. Tidak ditaruh dibawah pengawasan curate karena orang yang bersangkutan 

tidak mempunyai kemampuan untuk mengurus mengawasi keuangan dan 

kekayaannya sendiri maupun kekayaan orang lain. 

Jadi setiap calon debitur yang akan berhubungan dengan pihak bank, haruslah 

memenuhi ketiga syarat diatas. Kalau belum tentu tidak cukup untuk melakukan 

ikatan perjanjian kredit dengan bank. Kecuali ada orang lain yang bertindak sebagai 

walinya. 

Bank sebelum memberikan kredit kepada calon debitur, mempertimbangkan 

faktor-faktor kemampuan mengangsur ( Capacity ) yang pada intinya dimaksudkan 

untuk : 

1. Menekan sekecil mungkin terjadinya debitur menunggak, karena pihak bank 

telah benar-benar memperhitungkan kemampuan pelunasan para calon 

debiturnya dari berbagai sumber dana yang dapat dihimpun. Baik dari pihak 
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calon debiturnya dari berbagai sumber dana yang dapat dihimpun. Baik dari 

pihak calon debitur itu sendiri maupun berbagai sumber dana dari pihak lain 

yang akan menunjang pelunasan debitur dimaksud. Juga faktor-faktor lain 

diluar sumber dana. 

2. merupakan manifestasi dari bank sebagai “Bank of Business” yang mengejar 

laba untuk dirinya sendiri, karena kekpentingan bank lebih diutamakan dlam 

proses pemberian kredit. Persoalan si debiturnya akan menjadi bankrut 

secara habis-habisan tidak menjadi masalah asal kredit yang diberikan dapat 

dilllunasi dengan penuh termasuk kewajiban pembayaran bunga serta 

kewajiban lainnya kepada bank. 

 

E. KREDIT MODAL KERJA 

Kredit yang diterima debitur dari kreditur ( dalam hal ini khususnya bank ) 

digunakan untuk tujuan yang berbeda-beda yang salah satunya adalah untuk modal 

bagi usaha mereka yang dikenal sebagai kredit modal kerja. 

 

Kredit modal kerja yaitu kredit yang diperlukan untuk membiayai 

pengeluaran yang habis dalam satu siklus usaha. Siklus usaha yaitu meliputi jangka 

waktu dari pengeluaran tunai sampai dengan uang tunai itu dapat diterima kembali 

dalam bentuk uang tunai juga (Teguh Pudjo Mulyono, 1994:238) 
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Dapat diartikan bahwa kredit modal kerja digunakan untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan proses produksi jangka pendek 

seperti untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya. 

Kredit modal kerja adalah kredit yang dicarikan untuk membiayai kredit investasi 

yang sudah ada. 

Bentuk kredit modal kerja ini antara lain : 

a) Untuk perdagangan : kredit ekspor, kredit pertokoan 

b) Untuk bidang industri : kredit modal kerja pabrik makanan, kredit 

modal kerja pabrik tekstil 

c) Untuk bidang perkebunan : kredit untuk membeli pupuk, kredit untuk 

membeli obat-obatan anti hama  

d) Kredit untuk kontraktor bangunan 

e) Kredit modal kerja untuk perbengkelan / service  

 

F. JUMLAH KREDIT YANG DIBERIKAN 

Mengenai besarnya kredit yang dapat diberikan sangat tergantung pada besar 

kecilnya dana yang dapat disalurkan bank untuk usaha perkreditan itu. Juga tidak 

boleh melupakan ketentuan plafon kredit yang ditetapkan oleh Bank Sentral.  

“Besar kecilnya dana dalam kondisi apapun akan tetap terbatas sementara 

kebutuhan kredit akan terus menuntut selama manusia masih berusaha untuk 

menjalankan usaha/perniagaannya. Permintaan akan suplai kredit akan terus 

mengalir ke bank, tak ada hentinya, apakah setiap hari, setiap minggu atau bahkan 
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setiap saat. Keadaan seperti itu tentu harus dipikirkan oleh bank. Kapan, bagaimana, 

dan berapa yang akan diberikan oleh bank untuk suplai kreditnya. (Astiko dan 

Sunardi, 1996:33) 

 

G. ANALISIS PENGARUH 

“Tujuan utama dari kebanyakan penyelidikan statistik dalan dunia bisnis dan 

ekonomi adalah mengadakan prediksi (ramalan)”. (Djarwanto Ps dan Pangestu 

Subagyo, 2000:291).  

 

Untuk itu analisis pengaruh laba usaha, pendapatan lain dan usia calon 

debitur terhadap jumlah kredit modal kerja sektor perdagangan yang diberikan PT 

BPR Trihasta Prasodjo adalah untuk meramalkan berapa jumlah kredit modal kerja 

sector perdagangan yang dapat diberikan bank bila calon debitur memiliki laba 

usaha, pendapatan lain dan usia tertentu. Dalam ilmu ekonomi peramalan tersebut 

bias dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier. Apabila melibatkan satu 

variabel independen, maka disebut analisis regresi linier sederhana dengan rumus : 

Y = a + bX 

Sedangkan apabila melibatkan lebih dari satu variabel independen disebut 

analisis regresi linier berganda (multiple linier regression) yang dinyatakan dengan 

rumus ; 

Y = a + b1 X1 + b2X2 …………… + bk Xk 
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Dimana Y merupakan variabel yang akan diramalkan, X1 sampai dengan Xk 

adalah variabel yang diketahui dan dijadikan dasar dalam membuat ramalan tersebut. 

(Djarwanto Ps dan Pangestu Subagyo, 2000:309) 

Y = Jumlah kredit modal kerja sektor perdagangan yang diberikan 

a = Konstanta 

b1,b2,b3 = Koefisiensi regresi 

X1 = Laba Usaha 

X2 = Pendapatan Lain 

X3 = Usia  

 

BAB III 
 

GAMBARAN UMUM PT. BPR TRIHASTA PRASODJO 
 

KARANGANYAR 

 
A. TINJAUAN UMUM 

1. Sejarah Berdirinya PT. BPR Trihasta Prasodjo 

PT. BPR Trihasta Prasodjo lahir setelah adanya Kepres No. 38 tahun 1988 
tanggal 26 Oktober 1988 tentang Bank Perkreditan Rakyat serta keputusan 
Menteri Keuangan No. 1064/KMKOO/1988 tanggal 27 Oktober 1988 yang 
mengatur tentang Pendirian dan Usaha Bank Perkreditan Rakyat. Pendiri PT. BPR 
Trihasta Prasodjo terdiri dari Ir. Tedjo Wijono, Gemuk Yunus, R. Ag. Partomo 
dan DR. HC Soewardi Koesardhi. Para pendiri memiliki komitmen serta 
kepedulian tentang potensi daerah dimana BPR ini berdiri serta atas dasar 
keprihatinan adanya berbagai ketimpangan tersedianya layanan bank khususnya 
bagi penduduk miskin dan ekonomi lemah. Tanpa mengesampingkan potensi 
input yang dapat dikembangkan serta output yang hendak dicapai serta 
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kemungkinan resiko yang akan timbul maka pendiri tetap berkeyakinan bahwa 
potensi pasar masih terbuka lebar untuk dikembangkan. 

Setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut maka pendiri menunjuk 

Bapak Drs. Sri Sularno, Akt untuk melakukan studi kelayakan yang bertujuan 

agar setiap prediksi untuk mengembangkan BPR dapat tercapai dengan baik. 

Dari hasil studi kelayakan tersebut disimpulkan bahwa di daerah Kecamatan 

Jaten Kabupaten Karanganyar masih layak didirikan usaha BPR. Dari 

kesimpulan itu maka diputuskan bahwa rencana pendirian BPR dinyatakan 

untuk dapat ditindaklanjuti. Atas keputusan ini maka para pendiri segera 

melengkapi persyaratan pendirian BPR yakni yang pertama kali berupa Akta 

Pendirian Perseroan Terbatas, dibuat dihadapan Notaris Soehartinah Ramli, 

SH yang berkantor di Jl. RA. Kartini No. 7 Surakarta pada tanggal 1 Oktober 

1992 dengan Akta No. 01. 

Setelah diterbitkannya akta pendirian tersebut maka PT. BPR Trihasta 

Prasodjo memulai operasionalnya pada tanggal 21 Desember 1993 dengan 

landasan hukum berupa Ijin Prinsip No. S-590/MK.17/1992 tanggal 7 

Desember 1992 serta Ijin Usaha No. KEP-279/KM.17/1993 tanggal 6 

Desember 1993 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Lembaga 

Keuangan-Departemen Keuangan RI. 

Untuk tempat lokasi usaha PT. BPR Trihasta Prasodjo di J. Solo-

Tawangmangu KM. 6 Palur, Karanganyar hingga saat ini. Latar belakang 

para pendiri memilih tempat usaha saat ini adalah daerah sekitar domisili 

kantor memiliki potensi usaha dari berbagai bidang, mulai perdagangan, 

pertanian, industri, jasa serta usaha-usaha produktif lainnya. Sedang dari 
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sektor dana juga memiliki potensi mengingat likasi usaha sangat dekat 

dengan jantung kota Solo yang hanya berjarak 6 kilometer. Dengan letak 

kantor yang begitu strategis maka dari segi biaya serta efektivitas usaha dapat 

mencapai hasil yang maksimal. 

PT. BPR Trihasta Prasodjo memiliki motto “Mencukupi Kebutuhan 

Anda” dengan landasan serta filosofi bahwa hubungan antara bank dengan 

nasabah/relasi senantiasa dilandasi kepentingan untuk saling menguntungkan. 

Kebutuhan nasabah selalu diukur dengan kemampuan bank untuk memenuhi 

jasa layanan yang dibutuhkan dengan kontribusi berupa prestasi nasabah 

untuk dapat “mencukupi” kewajibannya kepada bank. Hubungan inilah yang 

mendasari bank sehingga pada akhirnya setiap proses bisnis selalu ditekankan 

pada hubungan saling menguntungkan. Dengan pola ini maka setiap nasabah 

selalu ditempatkan pada posisi asset yang berprospek menguntungkan tanpa 

membedakan suku, agama, golongan maupun asal-usul sepanjang koridor 

berupa norma perundang-undangan tidak dilanggar. 

Di dalam awal proses usaha kedepan PT. BPR Trihasta Prasodjo 

memiliki pandangan serta komitmen sebagai berikut : 

a. Visi Usaha 

Menyediakan sarana keuangan bagi usaha perorangan maupun kelompok 

dalam kategori pengusaha kecil/mikro yang dapat dikembangkan secara 

ekonomis.  

b. Tujuan Usaha 
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Mendorong terselenggaranya pemberdayaan ekonomi dikalangan 

masyarakat kecil (grassroot) untuk menuju pola usaha yang mandiri, 

sehat dan dinamis. 

 

c. Sasaran Pembiayaan 

Para pedagang, petani, pengusaha kecil menengah serta usaha lainnya 

yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku di 

Indonesia dan dipandang mampu secara teknis maupun ekonomis. 

d. Misi Perusahaan 

Dapat menguntungkan secara ekonomis berjangka panjang sehinga 

kepentingan dari pemilik, pengurus, karyawan, kreditur serta pihak 

ketiga lainnya dapat tercukupi sesuai haknya masing-masing. 

 

2. Struktur Organisasi pada PT. BPR Trihasta Prasodjo 

Setiap bank mempunyai sistem organisasi yang berbeda antara satu dengan 
yang lainnya. Hal ini disesuaikan dengan kondisi dari masing-masing bank atau 
tergantung dari besar kecilnya bank tersebut. 

Tepat tidaknya sistem organisasi yang dipakai suatu bank akan sangat 

berpengaruh pada kemajuan bank tersebut. Semakin maju dan besar suatu 

bank maka akan semakin banyak persolan yang timbul, antara lain yang 

menyangkut masalah organisasinya. 

Dalam pelaksanaan operasional perusahaan PT. BPR Trihasta 

Prasodjo telah memiliki struktur organisasi yang susunannya sebagai berikut 

(lihat bagan di halaman berikutnya) : 
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 Keterangan bagan : 

 

1. Dewan Komisaris 

Dewan Komisaris merupakan badan tertinggi dalam organisasi 

perusahaan yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. 

Dewan Komisaris bertugas mengatur dan mengkoordinir kepentingan 

pemegang saham, menguasai dan menertibkan pelaksanaan tujuan 

perusahaan dan mengusahakan agar tujuan perusahaan seperti yang 

tercantum dalam anggaran dasar dapat tercapai. 

2. Dewan Direksi 

Terdiri dari tiga orang direktur yaitu Direktur Pemasaran, Direktur 

Operasional dan Direktur Utama. Dewan direksi bertanggung jawab atas 

bidangnya masing-masing kepada Dewan Komisaris dan atas 

pelaksanaan tugas dalam mencapai maksud dan tujuan kepentingan 

BPR. 

3. Kepala Kredit / Pemasaran 

Kepala Kredit / Pemasaran melaksanakan fungsi koordinir pada Account 

Officer, memonitor kegiatan komersiil dan berfungsi sebagai sekretaris 

kredit komite. Kepala Kredit / Pemasaran membawahi : 

a) Kasie Kredit  

Kasie kredit bertanggung jawab penuh atas kegiatan administrasi kredit maupun 

hal-hal lain yang menyangkut bagian dari pembukuan dan laporan fasilitas kredit. 

Account Officer 
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Account Officer bertanggung jawab melakukan analisa ekonomis atas proposal-

proposal yang diajukan dan memberikan penilaian kelayakan terhadap proposal 

yang ada dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas nasabah 

kredit/debitur. 

Administrasi Kredit 

Administrasi Kredit bertanggung jawab melaksanakan administrasi, monitoring 

dan pembuatan laporan-laporan serta memelihara kelengkapan berkas kredit dan 

dokumentasi, mengawasi setiap pelaksanaan fasilitas bank yang diberikan 

sebelum dilakukan instruksi operasionalnya maupun penurunan dan 

penyelesaiannya. 

Kepala Operasional 

Bertanggung jawab langsung kepada Direktur dan bertugas 

mengkoordinir semua kegiatan operasional dan pelayanan kepada 

nasabah, mengkoordinir pembuatan/penyampaian neraca harian, laporan 

rugi/laba, neraca likuiditas untuk manajemen ataupun laporan ekstern 

lainnya yang disampaikan pada Bank Indonesia. Kepala Operasional 

membawahi : 

Customer Service 

Customer Service bertanggung jawab atas pelayanan terhadap nasabah maupun 

calon nasabah mengenai produk-produk dan jasa-jasa BPR meliputi pendataan 

nasabah kredit, pelayanan pembukaan tabungan ataupun deposito berjangka. 

b) Teller  
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Teller bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada 

nasabah dalam hal menerima dan membayarkan uang atas nama 

BPR dan bertanggung jawab kepada manajemen atas jumlah uang 

yang diterima dan dibayarkan sehingga uang yang ada sesuai dengan 

bukti administrasi. 

c) Accounting 

Accounting merupakan aparat manajemen yang bertanggung jawab 

penuh atas kegiatan administrasi pembukuan dan laporan maupun 

hal-hal lain yang menyangkut bagian dari pembukuan dan laporan 

sesuai ketentuan yang digariskan oleh manajemen. 

d)  EDP ( Electronic Data Processing ) 

Bagian pengolahan data bertugas menyelenggarakan data baik 

kredit, tabungan, deposito, pembukuan dan kepegawaian berupa 

pemasukan data, mutasi, laporan serta pengolahan data. 

5. Satuan Pengawas Intern (Auditor) 

Membantu tugas direksi dalam melaksanakan tugas-tugas verifikasi, 

pengawasan dan pemeriksaan menyangkut semua kegiatan seperti surat-

surat bukti pembukuan, kepatuhan akan peraturan perbankan/Bank 

Indonesia dan di dalam perusahaan, melaksanakan pemeriksaan secara 

insidentil terhadap hal-hal yang bersifat khusus, membuat laporan hasil 

pemeriksaan, membuat perencanaan yang menyangkut seluruh bidang 

perusahaan dan membuat laporan tentang tingkat kesehatan bank dan 

menganalisa kebutuhan modal. 
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6. Cabang  

Cabang adalah kepanjangan tangan dari Kantor Pusat dalam mencari dan 

melayani nasabah di wilayahnya. PT. BPR Trihasta Prasodjo 

mempunyai 1 kantor cabang di Surakarta, tepatnya di Kompleks 

Pertokoan Beteng. Cabang juga bertanggung jawab membuat laporan 

tentang kegiatan dan membuat laporan tentang kegiatan dan 

performance Kantor Cabang secara berkala maupun yang bersifat kasus 

kepada Kantor Pusat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xlii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produk Perbankan Selain Kredit yang Ditawarkan 

Penyaluran kredit merupakan kegiatan perbankan terbesar proporsinya di PT. BPR Trihasta Prasodjo. Namun demikian PT. 
BPR Trihasta Prasodjo juga menawarkan produk perbankan lainnya kepada masyarakat, karena selain menyalurkan dana 
pada prinsipnya kegiatan perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat untuk membiayai kredit tersebut. Produk 
perbankan selain kredit yang ditawarkan tersebut antara lain : 
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Tabungan 

Tabungan adalah simpanan dari pihak ke tiga yang penarikannya dapat 

dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati. Ada 2 jenis tabungan 

yang ditawarkan di PT. BPR Trihasta Prasodjo, yaitu : 

Tabungan Trihasta, merupakan tabungan besar dimana bunga yang 

diberikan kepada nasabah dikenakan PPh Pasal 21. 

Tabungan Prasodjo, merupakan tabungan kecil apabila pengendapan 

saldo belum melebihi atau dalam satu bulan tidak pernah bersaldo 

diatas Rp. 1.000.000,- dan tidak dikenakan PPh Pasal 21 

Deposito Berjangka 

Deposito Berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat 

dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak 

ke tiga dengan bank yang bersangkutan. Jangka waktu deposito 

berjangka di PT. BPR Trihasta Prasodjo adalah bulanan mulai 1 bulan 

s/d 12 bulan dengan bunga dibayarkan setiap bulan. Atas bunga deposito 

berjangka tersebut dikenakan PPh sebesar 15%. Nominal deposito 

berjangka di PT. BPR Trihasta Prasodjo minimal Rp 1.000.000,-  

 

Tinjauan Khusus 

Jenis Kredit yang Diberikan 

Dana yang diperoleh PT. BPR Trihasta Prasodjo dari pihak ke tiga atau masyarakat kemudian disalurkan dalam bentuk 
kredit. Adapun kredit yang diberikan antara lain : 

Menurut Penggunaannya :  

1) Kredit Modal Kerja 
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Bidang usaha yang dapat ditunjang pembiayaannya melalui kredit 

ini adalah : 

- Usaha Pertanian 

- Usaha Perindustrian 

- Usaha Perdagangan 

- Usaha Jasa  

2) Kredit Investasi 

Kredit ini digunakan antara lain untuk membangun sarana dan 

prasarana usaha : 

- Pertanian 

- Industri 

- Perdagangan 

- Jasa 

3) Kredit Konsumtif 

Kredit ini digunakan untuk tujuan penggunaan konsumtif (bukan 

usaha). Misalnya untuk perbaikan rumah, pembelian TV, membiayai 

pesta, dan sebagainya. 

Menurut Sifat Pengembaliaannya : 

1) Kredit Cicilan / Installment :  

Kredit ini diberikan untuk pembiayaan investasi, konsumsi atau modal 

kerja yang pengembaliannya dicicil beberapa kali sesuai perjanjian. 

Di PT. BPR Trihasta Prasodjo penetapan suku bunga kredit 

installment ini adalah 2% (flat) per bulan dari pokok pinjaman awal 
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atau 3% (efektif) per hari dari sisa pokok pinjaman dengan jangka 

waktu maksimal 36 bulan. 

2) Kredit Musiman / Reguler : 

Kredit yang diberikan untuk pembiayaan modal kerja dan sudah harus 

dikembalikan dalam suatu siklus usaha yang diperjanjikan. 

Di PT. BPR Trihasta Prasodjo penetapan suku bunga kredit reguler 

adalah 3% dibebankan setiap bulan dari sisa pokok pinjaman yang 

dibayarkan sesuai siklus usaha yang telah disepakati. 

 

 

 

2. Prosedur Pemberian Kredit 

Prosedur permohonan kredit di PT. BPR Trihasta Prasodjo 

Karanganyar, meliputi hal-hal sebagai berikut : 

a. Cara Pengajuan Surat Permohonan Kredit 

Dalam mengajukan surat permohonan kredit nasabah harus 

mendapatkan informasi terlebih dahulu secara lengkap dan jelas 

mengenai persyaratan untuk mengajukan kredit, yaitu : 

1) Nasabah dapat menanyakan informasi kepada customer service baik 

yang di Kantor Pusat maupun di Kantor Cabang. Kemudian calon 

debitur mengisi surat permohonan kredit serta melengkapi syarat-

syarat yang diperlukan dan menandatanganinya. Secara umum 

persyaratan pengajuan kredit tersebut adalah: 
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a) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (yang masih berlaku) 

b) Foto copy Kartu Keluarga 

c) Foto copy surat nikah (bagi yang sudah menikah) 

d) Jaminan yang akan diagunkan, misalnya : Sertifikat Hak Milik, 

Surat kepemilikan kendaraan (BPKB). 

e) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) 

2) Formulir yang telah diisi dan ditandatangani serta syarat-syarat 

yang telah diserahkan oleh calon debitur tersebut kemudian 

diteruskan kepada Account Officer untuk diteliti kebenarannya, 

apakah semua persyaratan kredit tersebut telah dipenuhi termasuk 

surat jaminan kredit dan apakah semua itu sesuai dengan ketentuan 

yang ada pada PT. BPR Trihasta Prasodjo. 

b. Analisa Kredit  

Sebelum melakukan analisa terhadap pengajuan kredit calon 

debitur, Account Officer melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap 

usaha calon debitur untuk mendapatkan kepastian tentang segala 

informasi yang dianggap perlu sesuai ketentuan PT. BPR Trihasta 

Prasodjo.  

Untuk menganalisa kredit tersebut PT. BPR Trihasta Prasodjo 

menggunakan prinsip 5C. Adapun maksudnya adalah untuk 

memperkecil resiko yang terjadi. 

Setelah account officer melakukan analisa kredit, kemudian 

membuat disposisi untuk disampaikan kepada Kepala Bagian 
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Kredit/Direktur Pemasaran apakah permohonan kredit tersebut dapat 

direalisasi / ditolak.  

Apabila permohonan kredit tersebut ditolak, maka account 

officer akan memberitahu calon debitur, disertai alasan penolakannya. 

Apabila permohonan kredit tersebut dapat direalisasi, maka semua 

berkas-berkas permohonan kredit calon debitur dikembalikan kepada 

petugas administrasi untuk segera diadakan perjanjian kredit antara 

kedua belah pihak ( bank dan calon debitur).   

 

c. Keputusan Kredit 

Setelah selesai diadakan perjanjian antara kedua  pihak maka 

Kepala Bagian Kredit menyetujui Surat Permohonan Kredit dengan 

memberi tanda tangan pada Surat Permohonan Kredit tersebut. Dengan 

selesainya perjanjian kredit yang telah disepakati antara kedua belah 

pihak (bank dan calon debitur) mengenai Berkas Perjanjian kredit, maka 

berkas dibuku oleh Petugas Administrasi kredit dan kemudian 

diserahkan kepada Customer Service. Customer service akan 

menyerahkan Berkas kepada Nasabah untuk mengambil dana di bagian 

Teller. 

Ketetapan mengenai keputusan permohonan kredit, adalah 

sebagai berikut : 

1) Untuk Plafond Pinjaman sebesar Rp.  5.000.000,00 ( Lima juta 

Rupiah) ke bawah, pemutus kredit  adalah Account Officer. 
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2) Untuk Plafond Pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,00 ( Lima juta 

rupiah) sampai dengan Rp. 25.000.000,00 ( Dua puluh lima juta 

rupiah ) pemutus Kredit adalah Supervisor Account Officer. 

3) Untuk Plafond Pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,00 ( Dua puluh 

Lima juta Rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,00 ( Lima puluh  

juta rupiah ) pemutus Kredit adalah Manager Pemasaran / Kepala 

Bagian Kredit. 

4) Sedangkan Pinjaman diatas Rp. 50.000.000,00 ( Lima puluh juta 

Rupiah ), pemutus kredit adalah Dewan Direksi tetapi bila 

pinjaman diatas Rp. 100.000.000,00 ( Seratus juta Rupiah ), Ada 

surat pemberitahuan Dewan Direksi kepada Dewan Komisaris. 

d. Realisasi Kredit 

Pembayaran Kredit dilaksanakan setelah semua surat 

Permohonan Kredit diterima oleh bagian Administrasi Kredit untuk 

dibuku dan diserahkan ke bagian Customer Service. Customer Service 

menyerahkan Perjanjian kredit untuk ditandatangani oleh Pemohon 

Kredit. Pemohon kredit dapat menerima kredit setelah menyerahkan 

Perjanjian Kredit dan Jaminan Pinjaman ke bagian Teller. Pemohon 

akan menerima uang sesuai dengan  besarnya  pinjaman yang ditetapkan 

seperti tersebut pada blanko surat permohonan kredit dikurangi dengan 

biaya-biaya sebagai berikut : 

- Biaya administrasi sebesar 1 % dari kredit yang diberikan 

- Provisi sebesar 1 % dari kredit yang diberikan 
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- Biaya meterai Sebesar Rp. 18.000,00 terdiri dari : 

- Surat Perjanjian Kredit sebesar Rp. 6.000,00 

- Kwitansi Realisasi kredit sebesar Rp. 6.000,00 

- Surat Kuasa menjual barang jaminan Rp. 6.000,00 

Berikut volume realisasi kredit modal kerja sektor perdagangan di PT. 

BPR Trihasta Prasodjo Karanganyar kurun waktu 6 bulan terakhir ( Mei 

2003 s/d Oktober 2003 ). 

Tabel III.1 
Volume Realisasi Kredit Modal Kerja Sektor Perdagangan 

Periode (Mei 2003 s/d Oktober 2003) 
 

Bulan Total Realisasi Total Debitur 
Mei  Rp   745.000.000,- 49 
Juni Rp   934.000.000,- 57 
Juli Rp   938.000.000,- 59 

Agustus Rp 1.075.000.000,- 61 
September Rp 3.245.000.000,- 53 

Oktober Rp    628.000.000,- 75 
Sumber : Data volume realisasi pada BPR Trihasta Prasodjo 
 

 
3. Pengawasan Kredit 

Pengawasan Kredit adalah suatu upaya PT. BPR Trihasta prasodjo 

untuk membantu nasabah dalam mengelola atau penggunaan kreditnya secara 

tepat, dengan cara memberikan bimbingan maupun pengarahan agar para 

nasabah dapat mengembangkan usahanya sehingga tujuan pemberian kredit 

akan tercapai/mencapai sasarannya. Disamping itu juga merupakan usaha dari 

Pihak Bank untuk memperkecil resiko kerugian atas kredit yang telah 

diberikan dikemudian hari. 
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Pengawasan kredit yang dilakukan PT. BPR Trihasta Prasodjo 

meliputi : 

-       Melaksanakan pengamatan terhadap perkembangan operasional bank 

maupun potensi pasar 

- Melakukan pembinaan terhadap nasabah khususnya pedagang dan 

pengusaha yang berkaitan dengan kelancaran pengembalian kredit dan 

peningkatan usaha para nasabah. 

- Melaksanakan pengurusan ditur yang telah diputus oleh Dewan 

Direksi terutama adalah debitur yang mengalami kemacetan dalam 

angsuran kredit dan sudah tidak bias ditangani oleh Bagian 

Pemasaran. 

Dalam melaksanakan pengawasan kredit PT. BPR. Trihasta Prasodjo 

mempunyai dua sifat pengawasan, antara lain : 

1. Pengawasan Aktif / Pengawasan Langsung 

Pengawasan yang dilakukan mengetahui secara phisik kondisi dan 

keadaan usaha nasabah. Memberikan saran yang diperlukan masalah 

usaha nasabah. 

2. Pengawasan Pasif / Pengawasan tidak langsung 

Pengawasan yang dilakukan oleh petugas dengan cara penelitian aktivitas 

rekening nasabah yang bersangkutan, penelitian mutasi angsuran 

kewajiban nasabah, mengikuti perkembangan usaha nasabah melalui 

laporan / informasi dari sumber lain, tentang segala sesuatu yang 

bersangkutan. Apabila saat terlihat adanya gejala akan terjadinya ketidak 
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lancaran kredit, maka pejabat marketing segera melakukan tindakan 

penelitian lebih lanjut tentang kebenarannya. Jika dari hasil penelitian 

ternyata menunjukkan adanya gejala tersebut, maka pejabat Marketing 

bersama nasabah tersebut mencari jalan pemecahan masalah. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

BAB IV 
 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
 

DISKRIPSI DATA 

Sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, menyalurkan kredit 
kepada masyarakat bukanlah pekerjaan yang mudah. Hal tersebut membutuhkan 
langkah-langkah yang tepat untuk menarik minat debitur, seperti kemudahan-
kemudahan dalam pengambilan kredit maupun pengenaan suku bunga yang 
terjangkau. Selain dituntut untuk memberikan kemudahan-kemudahan, bank juga 
dituntut untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Sebab semakin besar jumlah 
kredit yang diberikan, semakin besar pula laba yang diperoleh. Namun semakin 
besar jumlah kredit yang diberikan, semakin besar pula resiko yang harus 
ditanggung oleh bank. Keadaan seperti ini membuat bank semakin berhati-hati 
dalam membuat keputusan pemberian kredit. 
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Apabila seseorang mengajukan permohonan kredit pada bank, tentu ada 

maksud dibalik pengajuan tersebut. Bagi pihak bank (kreditur), permohonan itu tidak 

dapat dipercayai begitu saja. Oleh karena itu sebelum memberikan persetujuan atas 

suatu permohonan kredit modal kerja, pihak bank sebagai pemilik dana akan 

melakukan analisa kredit sebagai tindakan pengumpulan data-data calon debitur. 

Dalam memberikan kredit, bank wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan 

kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan perjanjian kredit yang 

telah disepakati bersama. Hal ini berarti bank harus melakukan analisa kredit untuk 

mengetahui apakah kredit yang diberikan akan kembali atau tidak. Analisa kredit 

biasanya akan mencakup penilaian kualitatif dan kuantitatif, keduanya merupakan 

perangkat yang harus digunakan oleh bank untuk mengambil keputusan, sehingga 

kredit yang diberikan terjamin keamanannya, terarah dan bermanfaat. 

Sebagaimana telah diketahui, pertimbangan utama bagi bank dalam 

melakukan analisa kredit calon debitur salah satunya adalah kemampuan mengangsur 

yang antara lain meliputi laba usaha, pendapatan lain, usia debitur. sehingga dapat 

diketahui kemampuan mengangsur debebitur setiap bulannya dan diharapkan debitur 

akan mengangsur tepat waktu sesuai perjanjian kredit modal kerja yang telah 

disepakati. 

Dalam bab IV akan dilakukan analisis pengaruh laba usaha, pendapatan lain 

dan usia debitur terhadap jumlah kredit pemilikan rumah yang diberikan oleh PT 

BPR Trihasta Prasodjo di Karanganyar. Hasil daripada analisis data merupakan 

kumpulan yang menjadi titik tolak untuk memecahkan masalah yang dihadapi.  
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Adapun metode analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi 

berganda untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari laba usaha, pendapatan lain 

dan usia debitur. Dari 354 permohonan kredit modal kerja baru sektor perdagangan 

yang diajukan pada BPR Trihasta Prasodjo dalam periode waktu Mei 2003 sampai 

dengan November 2003, penelitian ini mengambil sampel sebanyak 100 

permohonan. Dari jumlah tersebut dapat dilihat mengenai banyaknya laba usaha, 

pendapatan lain dan usia pemohon serta jumlah kredit modal kerja sektor 

perdagangan yang telah diberikan berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh calon 

debitur. 

Adapun statistic diskrptif data penelitian ini yang telah diolah dengan proses SPSS 
10.0 dituangkan dalam tabel sebagai berikut : 

TABEL IV.1 

HASIL UJI STATISTIK DISKRIPTIF 

 

Descriptive Statistics 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

JML_KRE 100 1000000 50000000 20660000.00 10575338.19 
LABA_US 100 313100 3500000 1385571.95 704113.27 
PDP_LAIN 100 0 2200000 1132182.50 598951.78 

USIA 100 26 49 36.93 5.74 
Valid N 

(listwise) 
100     

Sumber : print out output pengolahan data SPSS 10.0 

1. Komposisi Sampel Menurut Banyaknya Jumlah Kredit Modal Kerja Sektor 

Perdagangan Yang Diberikan 

TABEL IV.2 
KOMPOSISI SAMPEL MENURUT BANYAKNYA JUMLAH KREDIT MODAL KERJA SEKTOR 
PERDAGANGAN YANG DIBERIKAN PT BPR TRIHASTA PRASODJO DI KARANGANYAR 

 

BESARNYA KREDIT FREKUENSI 
(ORANG) 

PERSENTASE 
(%) 
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Rp.        0          s/d < 10.000.000 
Rp. 10.000.000 s/d < 20.000.000 
Rp. 20.000.000 s/d < 30.000.000 
Rp. 30.000.000 s/d < 40.000.000 
Rp. 40.000.000 s/d    50.000.000 

3 
52 
26 
11 
8 

3  
52  
26  
11  
8  

 100  
Sumber: data sekunder yang diolah 
 

Dari tabel IV.1 di atas terlihat bahwa jumlah kredit antara Rp 10.000.000,- sd 
Rp 20.000.000,- adalah jumlah kredit yang paling banyak diberikan kepada calon 
debitur, yaitu sebanyak 52 orang.  

Sedangkan dari uji diskriptif data dengan menggunakan penghitungan SPSS 
10.0 didapatkan mean / rata-rata dari jumlah kredit sebesar 20660000 atau dapat 
diterjemahkan bahwa dari 100 sampel yang diambil, setiap calon debitur rata-rata 
mendapatkan kredit modal kerja sektor perdagangan sebesar Rp. 20.660.000,- 

Komposisi Sampel Menurut Besarnya Laba Usaha 

TABEL IV.3 
KOMPOSISI SAMPEL MENURUT BESARNYA  

LABA USAHA CALON DEBITUR 

LABA USAHA PER BULAN FREKUENSI 
(ORANG) 

PRESENTASE 
( % ) 

Rp     100.000 s/d < Rp     500.000 
Rp     500.000 s/d < Rp  1.000.000 
Rp  1.000.000 s/d < Rp  1.500.000 
Rp  1.500.000 s/d < Rp  2.000.000 
Rp  2.000.000 s/d < Rp  2.500.000  
Rp  2.500.000 s/d < Rp  3.000.000 
Rp  3.000.000 s/d    Rp  3.500.000 

3 
32 
32 
17 
6 
4 
6 

3 
32 
32 
17 
6 
4 
6 

 100  
Sumber : Data Sekunder yang diolah 

 

Dari tabel IV.2 di atas terlihat bahwa dari 100 anggota sampel yang diambil, 
laba usaha antara Rp 500.000,- s/d <Rp 1.000.000,- dan antara Rp 1.000.000,- s/d 
< Rp 1.500.000,- adalah jumlah laba usaha yang paling banyak dimiliki calon 
debitur yaitu masing-masing sebanyak 32 orang. 

Dengan proses SPSS 10.0, mean / nilai rata-rata dari laba usaha adalah 

sebesar 1385572 atau dapat diterjemahkan bahwa dari 100 sampel yang diambil, 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 lv 

setiap calon debitur rata-rata mempunyai laba usaha sebesar Rp 1.385.572,- per 

bulan. 

 

Komposisi Sampel Menurut Besarnya Pendapatan Lain Calon Debitur 

TABEL IV.4 
KOMPOSISI SAMPEL MENURUT BESARNYA PENDAPATAN LAIN CALON 

DEBITUR 
 

PENDAPATAN LAIN  
PER BULAN 

FREKUENSI 
(ORANG) 

PRESENTASE 
( % ) 

Rp          0       s/d < Rp    500.000 
Rp    500.000  s/d < Rp 1.000.000 
Rp 1.000.000  s/d < Rp 1.500.000 
Rp 1.500.000  s/d < Rp 2.000.000 
Rp 2.000.000  s/d < Rp 2.500.000 

15 
17 
34 
26 
8 

15 
17 
34 
26 
8 

 100  
Sumber : data sekunder yang diolah 
 

Dari tabel IV.3 di atas terlihat bahwa dari 100 anggota sampel yang diambil, 
pendapatan lain per bulan antara Rp 1.000.000,- s/d < Rp 1.500.000,- adalah 
jumlah pendapatan lain terbanyak yang dimiliki calon debitur yaitu sebanyak 34 
orang. 

Nilai rata-rata pendapatan lain dihitung dengan proses SPSS 10.0 dan 

memperoleh hasil yaitu 1132183 atau dapat diterjemahkan bahwa dari 100 

sampel yang diambil, setiap calon debitur rata-rata mempunyai pendapatan lain 

sebesar Rp 1.132.183,- per bulan. 

Komposisi Sampel Menurut Usia Calon Debitur 
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TABEL IV.5 
KOMPOSISI SAMPEL MENURUT BESARNYA USIA  

CALON DEBITUR 
 

UMUR ( TH ) FREKUENSI 
(ORANG) 

PRESENTASE 
( % ) 

26       s/d      30 
31       s/d      35 
36       s/d      40 
41       s/d      45 
46       s/d      50 

12 
37 
25 
16 
10 

12 
37 
25 
16 
10 

 100  
Sumber : Data sekunder yang diolah 

Dari tabel IV.4 di atas terlihat bahwa dari 100 anggota sampel yang diambil, 

usia calon debitur yang mengambil kredit modal kerja sektor perdagangan paling 

banyak antara 31 s/d 35 tahun yaitu sebanyak 37 orang. 

Sedangkan rata-rata usia dari calon debitur yang mengambil kredit modal 

kerja sektor perdagangan dengan melihat hasil dari penghitungan SPSS 10.0 

adalah 36.93 atau 37 tahun. 

 

ANALISIS DATA 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi linier 

berganda untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen terhadap variabel 

dependen. Kemudian terhadap variabel independen tersebut dilakukan uji asumsi 

klasik dan uji statistik. 

 

 

 

Uji Asumsi Klasik  
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Dari model regresi yang telah didapat kemudian dilakukan uji asumsi klasik yaitu 
: 

a. Uji Multikolinearitas 

Uji ini dilakukan dengan melihat VIF dan tolerance Value. Bila VIF > 5 atau 
nilai tolerance value < 0.0001, maka terjadi multikolinearitas antar variabel 
independen dalam model regresi. 

TABEL IV.6 

UJI MULTIKOLINEARITAS 

Variabel 
Independen 

Tolerance VIF Kesimpulan 

Laba Usaha 0.994 1.006 Non 
multikolinearitas 

Pendapatan 
Lain 

0.963 1.039 Non 
multikolinearitas 

Usia 0.961 1.040 Non 
multikolinearitas 

Sumber : output olah data dengan SPSS 10.0 

 

Dari tabel di atas yang bersumber dari hasil olah data dengan SPSS 10.0, 
maka dapat disimpulkan bahwa antara variabel independen yang satu dengan 
variabel independen yang lain dalam model regresi tidak ada persoalan 
multikolinearitas. 

b. Uji Autokorelasi 

Untuk mendeteksi terjadinya autokorelasi atau tidak digunakan Durbin-
Watson Test dengan membandingkan nilai Durbin-Watson hitung yang 
nilainya diperoleh dari perhitungan SPSS 10.0. Dengan a = 0.05; n = 100; k 
= 3, maka dari tabel D-W diperoleh dl = 1.613 dan du = 1.736. 

Dari hasil olah data yang telah dilakukan diperoleh angka Durbin- Watson 
sebesar 1,790, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada 
persamaan regresi karena D-W hitung berada diantara du dan 4-du (du < d < 
4-du). 

c. Uji Heterokedastisitas 

Untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat masalah 
heterokedastisitas atau tidak maka dilakukan uji Goldfeld dan Quandt. Dari 
hasil uji dengan menggunakan program SPS-2000 didapat hasil sebagai 
berikut : 
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TABEL IV.7 

TABEL UJI HETEROKEDASTISITAS 

 

Sumber Se2 besar Se2 kecil Fh p Kesimpulan 

X1 135,535,000,000   93,475,960,000 1.450 0.135 Homokedastisitas 

X2 138,388,300,000 216,262,300,000 0.640 0.907 Homokedastisitas 

X3 8.807 24.695 0.357 0.998 Homokedastisitas 

Sumber : Output Olah data dengan SPS-2000 

 

Dari hasil pengujian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi 
tidak terjadi masalah heterokedastisitas. 

 

2.  Uji F (Pengujian Hipotesis Koefisien regresi serentak) 
Dari perhitungan SPSS 10.0 diperoleh nilai F hitung sebesar 156.708 dengan 
tingkat signifikansi 0,000 . Sedangkan nilai F tabel pada tingkat signifikansi 0.05 
sebesar 2.76. Terlihat bahwa nilai F hitung > F tabel, maka Ho ditolak yang 
berarti bahwa variabel laba usaha, pendapatan lain dan usia calon debitur secara 
bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah kredit modal kerja 
sektor perdagangan yang diberikan oleh PT BPR Trihasta Prsodjo Karanganyar.   

Daerah diterima

2,76

Daerah ditolak

 

Gambar IV.5                                                        
   Daerah Keputusan Signifikansi Uji F 

 

3.     Uji t (Pengujian secara individu) 
Uji pengaruh Laba Usaha terhadap jumlah kredit modal kerja sektor perdagangan 

yang diberikan 
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Dari hasil perhitungan SPSS 10.0 diperoleh nilai t hitung sebesar 

19.928 signifikan pada probabilitas 0.000, sedangkan t tabel pada tingkat 

signifikansi 0.05 sebesar 1.960 terlihat bahwa t hitung > t tabel maka Ho 

ditolak, yang berarti bahwa variabel laba usaha secara parsial benar-benar 

berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah kredit modal kerja sektor 

perdagangan yang diberikan oleh PT. BPR Trihasta Prasodjo Karanganyar. 

b. Uji pengaruh pendapatan lain terhadap jumlah kredit yang diberikan 

Dari hasil perhitungan SPSS 10.0 diperoleh nilai t hitung sebesar 

7.262 signifikan pada probabilitas 0.000, sedangkan nilai t tabel pada tingkat 

signifikansi 0.05 sebesar 1.960. terlihat bahwa t hitung > t tabel maka Ho 

ditolak, yang berarti bahwa variabel pendapatan lain secara parsial benar-

benar berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah kredit modal kerja 

sektor perdagangan yang diberikan.  

c. Uji pengaruh usia debitur terhadap jumlah kredit modal kerja sector 

perdagangan yang diberikan 

Dari hasil perhitungan SPSS 10.0 diperoleh nilai t hitung sebesar 

3.291 signifikan pada probabilitas 0.001, sedangkan nilai t tabel pada tingkat 

signifikansi 0.05 sebesar 1.960. Terlihat bahwa t hitung > t tabel maka Ho 

ditolak, yang berarti bahwa variabel usia secara parsial benar-benar 

berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah kredit modal kerja sektor 

perdagangan yang diberikan oleh PT BPR Trihasta Prasodjo Karanganyar. 
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Daerah diterima

Daerah ditolak

- t  -1,96  t  1,96

Daerah ditolak

 

Gambar IV. 6 
Daerah Keputusan Signifikansi Uji t 

 
4.    Uji R Square (Koefisien determinasi berganda) 

Koefisien R square sebesar 0.830. Berarti 83 % jumlah kredit modal kerja 
sektor perdagangan yang diberikan dapat dijelaskan oleh variabel laba usaha, 
pendapatan lain dan usia calon debitur. sedangkan sisianya (100% - 83 % = 17 
%) dijelaskan oleh sebab-sebab lain yang tidak masuk dalam model.      

                                                         

5.    Analisis Regresi Linier Berganda 

 Y          = - 12638564 + 12.619X1 + 5.492X2 + 259852.51X3 

 Se        =                          0.633         0.756           78946.871           

 t           =                        19.928         7.262                   3.291  

 Prob     =                            .000            .000                    .001 

 F          =  156.708                               sig. F = .000 

 Adj R2  =  0.825 

 R2        =   0.830 

 Durbin Watson Test = 1.790 

Dari persamaan regresi linier berganda diatas dapat diterjemahkan bahwa : 

a.   Pengaruh Laba Usaha terhadap jumlah kredit modal kerja sektor 

perdagangan yang diberikan. 

Besarnya penyimpangan data dari garis regresi adalah 0.633 dengan 
probabilitas 0.000. Ini berarti bahwa nilai b1 merupakan nilai yang 
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sebenarnya / signifikan, karena probabilitas kesalahan 0.0% lebih kecil dari 
tingkat signifikansi yang ditentukan ( 5.00% ). 

Koefisien regresi X1 ( laba usaha ), b1 yaitu 12.619. artinya jika 
variabel lainnya (X2) dan (X3) dianggap konstan, maka adanya peningkatan 
laba usaha sebesar Rp 1.00,- akan meningkatkan kredit modal kerja sektor 
perdagangan yang diberikan PT BPR Trihasta Prasodjo Karanganyar 
sebesar Rp 12.619,- 

b. Pengaruh pendapatan lain terhadap jumlah kredit modal kerja sektor 

perdagangan yang diberikan 

Besarnya penyimpangan data dari garis regresi adalah 0.756 dengan 
probabilitas 0.000. Ini berarti bahwa b2 merupakan nilai yang sebenarnya / 
signifikan, karena probabilitas kesalahan 0.0% lebih kecil dari tingkat 
signifikan yang ditentukan ( 5.00% ). 

Koefisien regresi X2 (pendapatan lain), b2 yaitu 5.492. Artinya jika 
variabel lainnya (X1 dan X3) dianggap konstan, maka adanya peningkatan 
pendapatan lain sebesar Rp 1.00,- akan meningkatkan kredit modal kerja 
sektor perdagangan yang diberikan PT BPR Trihasta Prasodjo Karanganyar 
sebesar Rp 5.492,- 

c.   Pengaruh usia terhadap kredit modal kerja sektor perdagangan yang 

diberikan  

Besarnya penyimpangan data dari garis regresi adalah sebesar 
78946.871 dengan probabilitas 0.001. Ini berarti bahwa nilai b3 merupakan 
nilai yang sebenarnya / signifikan, karena probabilitas 0.01% lebih kecil 
dari tingkat signifikansi yang ditentukan (5.00%). 

Koefisien regresi X3 (usia), b3 yaitu 259852.5. Artinya jika variabel 
lainnya (X1 dan X2) dianggap konstan, maka adanya peningkatan usia, 
maka kredit yang diberikan akan bertambah sebesar Rp 259852.5,-. 

 

 

 

 

 

 

BAB V 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Pada akhir penulisan skripsi ini akan disajikan beberapa kesimpulan yang 
didasarkan dari hasil analisis yang telah dikemukakan dalam bab IV. Kemudian 
dari kesimpulan-kesimpulan yang ada, akan disajikan pula saran yang diharapkan 
dapat memberikan sumbangan pemikiran baru bagi semua pihak yang 
berkepentingan dalam penelitian ini. 

 

A. KESIMPULAN 

1. Dari hasil analisa data menunjukkan bahwa perhitungan persamaan regresi 

antara variabel dependen ( jumlah kredit ) dan variabel independen (laba 

usaha, pendapatan lain, usia calon debitur) mempunyai pengaruh yang 

signifikan yaitu sebesar –12638564 dengan asumsi bahwa X1, X2, X3 adalah 

konstan (nol). 

a. Koefisien regresi X1 ( laba Usaha ), b1 yaitu 12.619. Artinya jika 

variabel lainnya dianggap konstan, maka adanya peningkatan laba usaha 

sebesar Rp 1,00,- akan meningkatkan kredit modal kerja sektor 

perdagangan yang diberikan PT BPR Trihasta Prasodjo Karanganyar 

sebesar Rp 12,619,-. 

b. Koefisien regresi X2 ( pendapatan lain ), b2 yaitu 5.492. Artinya jika 

variabel lainnya dianggap konstan, maka adanya peningkatan 

pendapatan lain sebesar Rp 1,00,- akan meningkatkan kredit modal 

kerja sektor perdagangan yang diberikan PT BPR Trihasta Prasodjo 

Karanganyar sebesar Rp 5,492,-. 
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c. Koefisien regresi X3 ( Usia ), b3 yaitu 259.852,5. Artinya jika variabel 

lainnya dianggap konstan, maka adanya peningkatan usia akan 

meningkatkan kredit modal kerja sektor perdagangan yang diberikan PT 

BPR Trihasta Prasodjo Karanganyar sebesar Rp 259,852.5,-. 

2. Bila dihitung secara individu ( uji t )maka laba usaha mempunyai pengaruh 

paling dominan terhadap jumlah kredit modal kerja sektor perdagangan yaitu 

sebesar 19.928, bila dibandingkan dengan pendapatan lain yang mempunyai 

pengaruh sebesar 7.262 terhadap jumlah kredit modal kerja sektor 

perdagangan dan terakhir adalah usia yang mempunyai pengaruh sebesar 

3.291 terhadap jumlah kredit modal kerja sektor perdagangan yang diberikan 

oleh PT BPR Trihasta Prasodjo Karanganyar. 

3. Sedangkan dari hasil uji secara bersama-sama maka laba, usaha, pendapatan 

lain dan usia calon debitur mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

jumlah kredit modal kerja sektor perdagangan dengan harga uji statistik F 

sebesar 156.708. 

Dengan demikian laba usaha, pendapatan lain dan usia calon debitur secara 
individu maupun bersama-sama terbukti mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap jumlah kredit modal kerja sektor perdagangan yang diberikan oleh PT 
BPR Trihasta Prasodjo Kantor Pusat Karanganyar. 

B. SARAN-SARAN 

1. Laba usaha merupakan salah satu faktor penting dalam menganalisa 

kemampuan mengangsur calon debitur. Oleh karena itu pihak bank 

hendaknya tidak hanya menganalisa laba usaha calon debitur saat ini atau di 

masa-masa yang lalu saja tapi juga harus mengetahui dan 

mempertimbangkan potensi laba usaha calon debitur dari usaha yang 
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dibiayai dengan kredit dari bank di masa yang akan datang untuk 

menghindari risiko yang akan terjadi. 

2.  Untuk lebih meyakinkan bank tentang kondisi kemampuan mengangsur 

calon debitur dari pendapatan lain, maka bank dapat meminta slip gaji calon 

debitur bila calon debitur tersebut bekerja di instansi lain selain dari usaha 

yang dibiayai dengan kredit dari bank. Bila debitur juga mengelola usaha 

yang lain, bank hendaknya juga harus mengetahui tentang pendapatan calon 

debitur dari usaha lain tersebut dengan pertimbangan bahwa semakin banyak 

sumber pendapatan maka semakin besar pula kemampuan debitur untuk 

membayar kredit. 

3.  Bila dilihat dari faktor usia maka kisaran usia yang mendapat kredit modal 

kerja sektor perdagangan pada jumlah kredit yang besar adalah usia antara 

35 s/d 40 tahun. Karena telah terbukti bahwa usia berpengaruh terhadap 

jumlah kredit maka disarankan agar bank lebih memperhatikan kisaran usia 

tersebut dalam mengambil keputusan terhadap jumlah kredit modal kerja 

sektor perdagangan yang akan diberikan.   
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