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S A R I 
 

Wisnu Adi Hidayat 2007. Analisis Kredit Macet Usaha Mikro Kecil Dan 
Menengah Di Sentra Konveksi Ulujami Pemalang. Jurusan Akuntansi  Fakultas 
Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Semarang. 

 
Kata kunci: Kredit Macet, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Sentra Konveksi Ulujami Pemalang 
 

UMKM masih belum dapat mewujudkan kemampuan dan perannya secara 
optimal  dalam perekonomian  nasional. Hal ini disebabkan UMKM  masih 
menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang berisfat eksternal maupun 
internal, dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber 
daya manusia dan teknologi, serta iklim usaha yang belum mendukung bagi 
perkembangnya. Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui faktor-faktor  yang 
mempengaruhi kredit macet  dan ingin mengetahui seberapa besar faktor-faktor 
tersebut mempengaruhi kredit macet di Sentra Konveksi Ulujami Pemalang. 

Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM konveksi Ulujami Pemalang yang 
yaitu sejumlah 97 UMKM dan semua UMKM yang mengalami kredit macet 
dijadikan unit analisis dalam penelitian ini.  Data ditekankan pengumpulannya 
melalui metode angket, kemudian dilakukan uji validitas, reliabilitas, analisis 
deskripsi  dan analisis faktor. 

Hasil penelitian menunjukkan: 1) dari 38 indikator, terbentuk 11 faktor inti dan 
mampu menjelaskan sebesar 75,167%  yang berpengaruh terhadap antisipasi kredit 
macet dan sisanya sebesar 24,837% dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti dalam 
penelitian ini; 7) faktor yang paling berpengaruh terhadap antisipasi kredit macet 
adalah faktor pemasaran dan persaingan, dan yang paling kecil pengaruhnya  adalah 
faktor pendapatan. 

Kredit yang diberikan kepada UMKM agar tidak macat disarankan: 1) agar 
tidak terjadi kredit macet, pemerintah membantu pengusaha konveksi di Sentara 
Konveksi Ulujami dengan cara menyalurkan atau memasarkan hasil produksi ke luar 
daerah; 2) untuk mengurangi persaingan khususnya persaingan harga, hendaknya 
pengusaha  Sentra Konveksi Ulujami Pemalang melakukan kerjasama dalam bentuk 
asosiasi yang melembaga untuk membeli bahan baku secara bersamaan dan menjual 
hasil produksi melalui asosiasi; 3) pengusaha  Sentra Konveksi Ulujami Pemalang, 
benar-benar  memperhatikan kridit yang diterima agar dipergunakan sesuai dengan 
rencana awal pada saat pengajuan kredit dan lebih baik jika mengajukan kredit tidak 
dalam kesulitan (hutang yang menumpuk) dan 4) jika pengusaha Sentra Konveksi 
Ulujami Pemalang, yang hutangnya cukup banyak, lebih baik mengadakan kerja 
sama dengan pengusaha yang berada di Sentra Konveksi Ulujami Pemalang 
sehingga beban hutang tidak bertambah. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Di Indonesia, jumlah perusahaan kecil mencapai lebih dari separuh kegiatan 

dalam dunia usaha. Sekitar 90% dari semua perusahaan diklasifikasikan sebagai 

perusahaan kecil (Jawa Pos, 16 Juli 2001).  Upaya penumbuhan kemampuan dan 

ketangguhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah  (UMKM) yang memiliki jumlah 

besar dan tersebar di seluruh tanah air, merupakan kegiatan yang tak dapat 

dipisahkan dari upaya menumbuhkan kemampuan, ketangguhan dan ketahanan 

nasional secara keseluruhan. 

Lincolin (1999) mengatakan UMKM, merupakan bagian integral dunia usaha 

nasional mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang sangat penting dan 

strategis dalam mewujudkan tujuan Pembangunan Nasional pada umumnya dan 

tujuan Pembangunan Ekonomi pada khususnya. Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan 

memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat, dapat berperan dalam 

proses pemerataan dan meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong 

pertumbuhan ekonomi. 

Sektor UKM,  merupakan komponen penting bagi upaya pemberdayaan 

ekonomi rakyat. Ini terbukti bahwa sektor UKM secara potensial mempunyai modal 

sosial untuk berkembang wajar dan bertahan pada semua kondisi, relatif mandiri 

karena tidak tidak tergantung pada dinamika sektor moneter secara nasional.  

Bahkan  mempunyai potensi yang besar menyerap tenaga kerja, penyumbang devisa, 
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penghasil pelbagai barang murah dan terjangkau oleh kekuatan ekonomi rakyat dan 

distribusinya menyebar luas (Basri, 1996). 

Kenyataan menunjukkan bahwa UMKM masih belum dapat mewujudkan 

kemampuan dan perannya secara optimal  dalam perekonomian  nasional. Hal ini 

disebabkan UMKM  masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang 

berisfat eksternal maupun internal, dalam bidang produksi dan pengolahan, 

pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan teknologi, serta iklim usaha yang 

belum mendukung bagi perkembangnya (Akyuwen, 2005). 

Lebih lanjut dikatakan Akyuwen (2005), secara spesifik setidaknya terdapat  3 

(tiga) permasalahan  internal yang dihadapi UMKM yaitu: (1) terbatasnya  

penguasaan dan pemilikan asset produksi terutama permodalan; (2) rendahnya 

kemampuan SDM dan(3)  kelembagaan  usaha belum berkembang secara optimal 

dalam penyediaan fasilitas bagi kegiatan ekonomi rakyat. Sedangkan  permasalahan 

eksternal terdapat  7 (tujuh) permasalahan yaitu: (1) terbatasnya pengakuan dan 

jaminan keberadaan UMKM; (2) alokasi kredit sebagai aspek pembiayaan masih 

sangat timpang, baik antar golongan,  antar wilayah dan antar desa-kota; (3) 

sebagian besar produk industri kecil memiliki ciri sebagai produk fashion dan 

kerajinan dengan lifetime yang pendek; (4) rendahnya nilai komoditi yang 

dihasilkan; (5) terbatasnya akses pasar; (6) terdapatnya pungutan-pungutan siluman 

yang tidak proporsional; (7) munculnya krisis ekonomi dengan berbagai 

implikasinya. 

Akyuwen (2005) menyebutkan UMKM  saat ini mendapat perhatian yang 

cukup serius dari pemain sektor keuangan seperti bank komersial, BPR dan kredit 

yang diberikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menyediakan 
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berbagai produk dan layanan keuangan mikro yang memfasilitasi pengumpulan 

tabungan kemudian mengalokasikannya secara efisien kepada Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah yang potensial. 

Alasan utama sektor keuangan mengalokasikan secara efisien kepada UMKM 

adalah tingginya resiko pinjaman. Beberapa kelemahan yang biasanya dilekatkan 

pada UMKM adalah dalam hal manajemen keuangan, agunan tidak cukup, kurang 

pengalaman kredit, teknologi produksi yang masih tradisional, kurang disiplin, 

kurang ahli dalam mengembangkan pasar, dan suka mengambil resiko tanpa analisis 

penilaian risiko yang benar.  

Meskipun demikian, sejumlah pengalaman internasional yang diperoleh 

menunjukan,  banyak  faktor  resiko  yang  dilekatkan  kepada  UMKM, sebenarnya 

juga terdapat pada perusahaan besar. Faktor resiko itu biasanya berhubungan dengan 

“budaya usaha” dan tidak berkaitan dengan skala usaha (Anselmus, 2001). Arifin 

(2005) menyebutkan tingkat kredit macet  untuk skala mikro dan kecil telah 

menembuskan angka 10%, bahkan apabila tidak dilakukan restrukturisasi dan write 

off, angka non performing loan (NPL)  dapat mencapai 15 % atau lebih. 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Ulujami Pemalang 

adalah usaha konveksi. Sebagian besar mata pencaharian penduduk di Ulujami 

Pemalang adalah sebagai pembuat pakaian jadi, di samping sebagian ada yang 

bekerja sebagai pegawai negeri, pedagang, serta petani. Di mana hasil konveksi 

tersebut dikirim ke berbagai daerah seperti Petarukan, Comal, Pekalongan tempat 

grosir pakaian jadi serta dikirim ke Jakarta.  

Sejalan dengan hal tersebut, keberadaan industri konveksi di Kabupaten  

Pemalang  yang merupakan asset daerah yang cikal bakalnya sebagian besar dari 
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usaha keluarga dilanjutkan secara turun temurun yang keberadaannya harus 

dilestarikan. Untuk mendorong dan meningkatkan industri konveksi ini,  maka 

Pemerintah Kabupeten Pemalang terus berupaya membina kelompok industri 

konveksi, agar tumbuh dan mampu bersaing sehingga menjadi efisien dan mandiri 

serta mampu meningkatkan peranannya dalam penyediaan barang-barang konsumsi 

di pasar lokal maupun regional.  

Upaya meningkatkan peranan dan kemandirian industri konveksi, seperangkat 

kebijaksanaan telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Pemalang  seperti: pelatihan 

teknologi produksi, manajemen produksi, achivement motivasi training, sertifikasi 

ISO 9000, penerapan gugus kondisi mutu, bantuan modal dan mengikutsertakan 

dalam berbagai kegiatan pameran, bantuan peralatan, pelaksanaan dan sebagainya 

yang kesemuanya merupakan dasar-dasar bagi perkembangan kemitraan industri 

konveksi. 

Berdasarkan data dari paguyuban konveksi Ulujami Pemalang, dari 480 

UMKM terdapat  20,2% (97 UMKM) yang bermasalah dengan pembayaran 

kreditnya yang digunakan untuk mendanai operasional usaha konveksi. 

Mendasarkan pada latar belakang di atas serta wacana yang ada saat ini, maka perlu 

dilakukan studi yang berkaitan dengan: ”Analisis Kredit Macet Usaha Mikro 

Kecil Dan Menengah Di Sentra Konveksi Ulujami Pemalang “. 
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1.2.  Perumusan Masalah 

Kredit macet  pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah bisa disebabkan oleh 

faktor intern dan faktor ekstern. Bilamana sektor keuangan telah sepenuhnya 

memperhatikan kelancaran kredit dan mengikuti perkembangan si penerima kredit 

secara seksama, maka bila terjadi kemacetan yang berakibat fatal, sedikit banyak 

terkait pula kesalahan-kesalahan pihak sektor keuangan yang melakukan 

pengawasan pembinaan. 

Berdasarkan pada uraian di atas, maka permasalahan yang muncul dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Faktor-faktor penggunaan modal, pendapatan, pemasaran, keuangan, kebijakan 

pemerintah dan tingkat persaingan apakah mempengaruhi kredit macet usaha 

mikro kecil dan menengah Di Sentra Konveksi Ulujami Pemalang? 

2. Dari faktor-faktor tersebut diatas manakah yang paling besar  mempengaruhi 

kredit macet usaha mikro kecil dan menengah di Sentra Konveksi Ulujami 

Pemalang?   

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Ingin mengetahui faktor-faktor penggunaan modal, pendapatan, pemasaran, 

keuangan, kebijakan pemerintah dan tingkat persaingan yang  mempengaruhi 

kredit macet usaha mikro kecil dan menengah di Sentra Konveksi Ulujami 

Pemalang. 
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2. Ingin mengetahui faktor tersebut diatas manakah yang paling besar  

mempengaruhi kredit macet usaha mikro kecil dan menengah di Sentra Konveksi 

Ulujami Pemalang. 

1.4.   Kegunaan Penelitian 

Kegunan hasil  penelitian ini,  diharapkan  dapat  memberikan kegunaan, 

sebagai berikut:  

1 Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pengusaha konveksi di 

Sentra Konveksi Ulujami Pemalang dan para kreditor baik Perbankan maupun 

lembaga keuangan lainnya dalam menangani masalah kredit macet. 

2 Bagi peneliti berikutnya penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan di 

bidang penelitian sejenis dan sebagai pengembangan penelitian lebih lanjut. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 

 
 
 

2.1.  Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

2.1.1.  Pengertian  UMKM 

UU  No. 9  Tahun 1995 tentang usaha kecil  dapat dikatagorikan sebagai 

usaha kecil sepanjang omsetnya berada dibawah Rp. 1 miliar, memiliki aset kurang 

dari Rp. 200 juta diluar tanah dan bangunan dan bukan merupakan anak perusahaan 

dari usaha besar. 

Cakupan yang luas dan melebar memang menyebabkan fokus pengembangan 

sering tidak efektif, karena karakter dan orientasi bisnis yang dijalankan oleh para 

pemilik usaha, jika digunakan basis penyediaan pembiayaan sebagi tolak ukur, maka 

usaha kecil dalam pengertian UU No. 9/1995 dapat dibedakan menjadi tiga 

kelompok: 

1. Kelompok usaha  mikro dengan omset di bawah Rp. 50 juta 

2. Kelompok usaha kecil dengan omset antara  Rp. 50 juta – Rp. 500 juta. 

3. Kelompok usaha menengah yang memiliki omset antara Rp. 500 juta –                 

Rp. 1 miliar  

Sebenarnya hanyalah usaha kecil dalam kelompok dua atau tiga yang pantas 

disebut sebagai usaha kecil, bahkan  dalam perbandingan regional hanya kelompok 

tiga yang dapat dibandingkan dengan pengertian enterprises didalam pembicaraan 

internasional. 
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Sedangkan Glendoh (2001) menyebutkan usaha kecil dalam arti luas 

memiliki ciri-ciri 

sebagai berikut: 

1. Industri kecil adalah industri berskala kecil, baik dalam ukuran modal, jumlah 

produksi maupun tenaga kerjanya. 

2. Perolehan modal umumnya berasal dari sumber tidak resmi seperti tabungan 

keluarga,  pinjaman dari kerabat dan mungkin dari “lintah darat”. 

3. Karena skala kecil, maka sifat pengelolaannya terpusat, demikian pula 

pengambilan, keputusan tanpa atau dengan sedikit pendelegasian fungsi dalam 

bidang-bidang pemasaran, keuangan, produksi dan lain sebagainya. 

4. Tenaga kerja yang ada umumnya terdiri dari anggota keluarga atau kerabat dekat, 

dengan sifat hubungan kerja yang “informal” dengan kualifikasi teknis yang apa 

adanya atau dikembangkan sambil bekerja. 

5. Hubungan antara keterampilan teknis dan keahlian dalam pengelolaan usaha 

industri kecil ini dengan pendidikan formal yang dimiliki para pekerjanya 

umumnya lemah. 

6. Peralatan yang digunakan adalah sederhana dengan kapasitas output yang rendah 

pula. 

Dengan ciri-ciri tersebut usaha kecil dapat terhambat perannya yang sangat 

potensial dan secara nyata menunjang pembangunan di sektor ekonomi yaitu: 

1. Usaha kecil merupakan penyerap tenaga kerja. 

2. Usaha kecil merupakan penghasil barang dan jasa pada tingkat harga yang 

terjangkau bagi kebutuhan rakyat banyak yang berpenghasilan rendah. 
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3. Usaha kecil merupakan penghasil devisa negara yang potensial, karena 

keberhasilannya dalam memproduksi komoditi non migas. 

Memperhatikan ciri-ciri Usaha Kecil dan peranannya yang sangat potensial 

bagi pembangunan di sektor ekonomi, maka usaha kecil perlu terus menerus dibina 

dan diberdayakan secara berkelanjutan agar dapat lebih berkembang dan maju. 

2.1.2.  Kebijakan Pengembangan   UMKM 

Guritno (1999) menyebutkan pengembangan UMKM di Indonesia dapat 

dititik dari empat tataran kebijakan pengembangan, yaitu: tataran meta, tataran 

makro, tataran meso dan tataran mikro. Pada tataran meta, kemauan politik para 

pendiri Republik Indonesia telah memberikan dukungan berdasarkan perundang-

undangan yang jelas dan tegas kepada koperasi, sebagaimana tercantum dalam pasal 

33 UUD 1945 dan  penjelasannya. MPR RI juga secara tegas selalu mencantumkan 

perlunya pemberdayaan UMKM pada setiap GBHN yang ditetapkan dan selanjutnya 

diperkuat dengan adanya UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan UU No. 

9 Tahun 1995 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 

Kebijakan pada tataran  makro akan menentukan kondusif atau tidaknya 

sistem dan kondisi perekonomian dengan pembangunan UMKM. Kebijakan pada 

tataran makro akan menentukkan struktur dan tingkat persaingan pasar yang 

dihadapi oleh pelaku usaha termasuk UMKM. Tugas Pemerintah (pusat dan daerah) 

untuk menumbuhkan iklim yang kondusif bagi UMKM, dalam arti UMKM memiliki 

kesempatan berusaha yang sama dan menanggung beban yang sama dibandingkan 

pelaku usaha lainnya secara proporsional. 
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Kebijakan makro bisa ditransfer ke dalam tataran mikro (skala usaha 

UMKM) umumnya melalui mekanisme dukungan perkuatan  pada tataran meso. 

Pada tataran meso, kebijakan perkuatan ini dapat dibedakan menjadi dukungan 

finansial dan dukungan non finansial. Proses transmisi dukungan  perkuatan pada  

tataran meso ke tataran mikro memerlukan alat berupa proses innovasi dan 

pemberdayaan, agar sasaran pelaku yaitu UMKM dapat diantisipatif dan responsif 

terhadap kebijakan pada tataran meta, makro dan meso. Dengan demikian efektifitas 

pemberdayaan UMKM ditentukan oleh keselarasan dan sinergi kebijakan ditataran 

meta, makro, mikro dan meso. 

2.1.3.  Sentra Konveksi Ulujami Pemalang 

Kotler (1997: 267)  mendefinisikan indutri sebagai kelompok perusahaan 

yang menawarkan produk atau jenis-jenis produk yang masing-masing merupakan 

subtitusi dekat. Yang dimaksud dengan subtitusi dekat adalah sebagai produk dengan 

elastisitas silang permintaan yang tinggi. Jika harga satu produk meningkat dan 

menyebabkan permintaan produk lain meningkat, maka kedua produk tersebut 

merupakan subtitusi dekat. 

Berdasarkan UU  No. 9  Tahun 1995, industri konveksi termasuk  usaha 

industri pengolahan yang melakukan usaha kegiatan mengubah barang dasar  (bahan 

mentah berupa kain) menjadi barang jadi (pakaian) yang lebih tinggi nilainya  

sehingga lebih dekat  kepada pemakai akhir. 

Usaha konveksi di Sentra Ulujami Pemalang, produk yang dihasilkan adalah 

berbagai macam jenis pakaian yang dipasarkan didalam dan luar negeri. Bahan baku 

yang digunakan dalam proses produksi ini adalah benang dan kain dan asesoris yang 
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lain (kancing). Serta berdasarkan data, kelompok konveksi di Sentra Ulujami 

Pemalang ini termasuk kelompok usaha kecil dengan omset antara  Rp. 50 juta – Rp. 

500 juta. 

Pemberdayaan UMKM konveksi dilakukan dengan menetapkan sentra 

UMKM  Ulujami sebagai titik masuk (entry point). Pendekatan ini dilakukan oleh 

Pemkab. Pemalang didasarkan pada pemikiran untuk memberikan layanan kepada 

UMKM Sentra Konveksi Ulujami secara lebih fokus, kolektif dan efisien, karena 

dengan sumberdaya yang terbatas mampu menjangkau kelompok UMKM konveksi 

yang lebih luas. Pendekatan ini juga  mempunyai efektivitas yang tinggi, karena jelas 

sasarannya dan unit usaha yang ada pada sentra umumnya dicirikan dengan  

kebutuhan  dan permasalahan yang sama, baik dari sisi produksi, pemasaran, 

teknologi, permodalan dan lain-lain.  

2.2.  Kredit 

2.2.1. Pengertian Kredit 

Kata ” kredit ” berasal dari bahasa latin yaitu Credere yang berarti 

kepercayaan. Oleh karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan yang diberikan 

seseorang (kreditor) kepada orang lain dan percaya bahwa si penerima kredit 

tersebut (debitur) akan melunasi segala sesuatu yang telah disepakati bersama.  

Undang – Undang Perbankan Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998, yang 

dimaksud dengan kredit 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 untuk 

lebih melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberi bunga ”  
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Menurut Carolina M. Lasambouw (1996) yang dimaksud dengan kredit 

adalah ” Penyerahan sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis pada saat sekarang ini 

atas dasar kepercayaan sebagai pengganti sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis 

yang sepadan dengan yang diharapkan dikemudian hari.  

Menurut Tjoekam (1999), kata ” kredit”  berasal darai bahasa latin yaitu 

credere yang berarti percaya atau to believe atau to trust. Sedangkan menurut 

Suyatno (1993), istilah "kredit" berasal dari bahasa Yunani yaitu credere juga yang 

berarti kepercayaan (truth atau faith). 

Ada beberapa pengertian kredit secara universal menurut undang-undang 

Perbankan Indonesia, yaitu : " Penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank 

dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi utangnya 

setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan. "(Undang-

undang Perbankan No. 14 / 1967) " Penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-

meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk 

melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau 

pembagian hasil keuntungan. "(Undang-undang Perbankan No. 7 / 1992) " 

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang 

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu 

dengan pemberian bunga. "(Undang-undang Perbankan No. 10 / 1998) Selain itu bila 

dikaitkan dengan kegiatan usaha, kredit berarti suatu kegiatan memberikan nilai 

ekonomi kepada seseorang atau badan usaha berlandaskan kepercayaan saat itu, 
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bahwa nilai ekonomi yang sama akan dikembalikan kepada kreditur setelah jangka 

waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang sudah disetujui antara kreditur dan 

debitur. Oleh karena itu, dasar pemikiran persetujuan pemberian kredit oleh suatu 

lembaga keuangan atau bank kepada seseorang atau badan usaha berlandaskan 

kepercayaan. Seseorang atau suatu badan atau lembaga keuangan yang memberikan 

kredit percaya bahwa penerima kredit dimasa mendatang akan sanggup memenuhi 

segala sesuatu yang telah dijanjikan baik berupa barang, uang ataupun jasa. 

2.2.2. Unsur-Unsur Kredit 

Kasmir (2001) menyebutkan kredit yang diberikan oleh lembaga kredit 

mempunyai unsur - unsur sebagai berikut: 

1. Kepercayaan  

Kepercayaan adalah keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang 

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

diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang. 

Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya juga dilakukan 

penelitian penyelidikan tentang nasabah balk secara interen maupun dari eksteren. 

Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan masa sekarang terhadap 

nasabah pemohon kredit. 

2. Jangka Waktu 

Waktu adalah suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi 

dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Setiap 

kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup 
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masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa 

berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang. 

3. Risiko 

Risiko adalah semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat 

risikonya. Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu 

risiko tidak tertagihnya 1 macetnya pemberian kredit. Semakin panjang suatu 

kredit semakin besar risikonya, semakin pula sebaliknya. Risiko ini menjadi 

tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh 

risiko yang tidak sengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha 

nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya. 

4. Balas Jasa 

Obyek kredit tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi j uga dapat 

dalam bentuk barang atau jasa. Merupakan keuntungan atas pemberian suatu 

kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam 

bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. 

Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan 

dengan bagi hasil. 

5. Kesepakatan 

Didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi 

kredit dengan si penerima kredit.Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu 

perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya 

masing-masing. 

Sedangkan Rakub (1990) unsur-unsur kredit adalah   sebagai   berikut : 

1) Waktu : perbedaan waktu penerimaan atau pembayaran kembali kredit tersebut. 
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2) Perjanjian : antara pembeli dan penerima kredit. 

3) Kepercayaan : yang meliputi diri si peminjam, keadaan harta bendanya, keadaan 

usahanya, kemampuan membayar kembali hutangnya, kesanggupan membayar, 

dan sebagainya. 

2.2.3. Tujuan Dan Fungsi Kredit 

Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam sesuai 

dengan harkatnya, selalu meningkat. Sedangkan kemampuan manusia mempunyai 

suatu batasan tertentu, memaksakan seseorang untuk berusaha memperoleh bantuan 

permodalan untuk pemenuhan hasrat dan cita-citanya guna peningkatan usaha dan 

peningkatan daya guna sesuatu barang/jasa. 

Fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan 

antara lain sebagai berikut: 

a. Kredit dapat meningkatkan daya guna uang 

1. Para pemilik uang atau modal dapat secara langsung meminjamkan uangnya 

kepada para pengusaha yang memerlukan, untuk mrningkatkan produksi atau 

untuk meningkatkan usahanya. 

2. Para pemilik uang/modal dapat menyimpan uangnya pada lembaga-lambaga 

keuangan. Uang tersebut diberikan sebagai pinjaman kepada perusahaan-

perusahaan untuk meningkatkan usahanya. 

b. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang 

Kredit uang yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan 

pembayaran baru seperti cek, giro bilyet, dan wesel maka akan dapat 

meningkatkan peredaran uang giral. Disamping itu, kredit perbankan yang ditarik 
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secara tunai dapat pula meningkatkan peredaran uang kartal, sehingga arus lalu 

lintas uang akan berkembang pula. 

c. Kredit dapat meningkatkan daya guna dan peredaran barang 

Para pengusaha dapat memproses bahan baku menjadi barang jadi, 

sehingga daya guna barang tersebut menjadi meningkat, apabila para pengusaha 

tersebut mendapatkan kredit. Disamping itu, kredit dapat pula meningkatkan 

peredaran barang, baik melalui penjualan secara kredit maupun membeli barang-

barang dari satu tempat dan menjualnya ketempat lain. Pembelian tersebut 

uangnya berasal dari kredit. Hal ini juga berarti bahwa kredit tersebut dapat pula 

meningkatkan manfaat suatu barang. 

d. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi 

Dalam keadaan ekonomi yang kurang  sehat, kebijakan diarahkan pada 

usaha-usaha antara lain : 

1. Pengendalian inflasi 

2. Peningkatan ekspor, dan  

3. Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat.       

Arus kredit diarahkan pada sektor-sektor yang produktif dengan 

pembatasan kualitatif dan kuntitatif. Tujuannya adalah untuk meningkatkan 

produksi dan memenuhi kebutuhan dalam negeri agar bisa diekspor, kebijakan 

tersebut telah berhasil dengan baik. 

e. Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha 

Setiap orang yang berusah selalu ingin meningkatkan usaha tersebut, 

namun ada kalanya dibatasi oleh kemampuan di bidang permodalan. Bantuan 

kredit yang diberikan oleh bank akan dapat mengatasi kekurangmampuan para 
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pengusaha di bidang permodalan tersebut sehingga para pengusaha akan dapat 

meningkatkan usahanya. 

f. Kredit dapat meningkatkan penerimaan pendapatan 

Dengan bantuan kredit dari bank, para pengusaha dapat memperluas 

usahanya dan mendirikan proyek-proyek baru. Peningkatan usaha dan pendirian 

proyek baru akan membutuhkan tenaga kerja untuk melaksanakan proyek-proyek 

tersebut. Dengan demikian mereka akan memperoleh pendapatan. Apabila 

perluasan usaha serta pendirian proyek-proyek baru telah selesai, maka untuk 

mengelolanya diperlukan pula tenaga kerja. Dengan tertampungnya tenaga-

tenaga kerja tersebut, maka pemerataan pendapatan akan meningkat pula. 

g. Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional 

Bank-bank di luar negeri yang mempunyai jaringan usaha, dapat 

memberikan bantuan dalam bentuk kredit, baik secara langasung maupun tidak 

langsung kepada perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Begitu juga negara-

negara yang telah maju yang mempunyai cadangan devisa dan tabungan yang 

tinggi, dapat memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk kredit kepada negara-

negara yang sedang berkembang untuk membangun. Bantuan dalam bentuk ini 

tidak saja dapat mempererat hubungan ekonomi antar negara yang bersangkutan 

tetapi juga dapat meningkatkan hubungan internasional. 

2.2.4. Jenis-Jenis Kredit 

Jenis-jenis kredit yang diberikan bank umum dan bank perkreditan rakyat 

antara lain : 
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a. Dilihat dari segi kegunaan 

1. Kredit investasi 

Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan 

untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau 

untuk keperluan rehabilitasi. Contoh kredit investasi misalnya untuk 

membangun atau membeli mesin-mesin. Masa pemakaiannya untuk satu 

periode yang relatif lebih lama dan dibutuhkan modal yang relatif besar pula. 

2. Kredit modal kerja 

Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan 

meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh kredit modal 

kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau 

biaya-biaya lainya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan. 

b. Dilihat dari segi tujuan kredit 

1. Kredit produktif  

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. 

Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Sebagai contohnya 

kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang 

dan kredit pertanian akan menghasilkan produk pertanian, kredit 

pertambangan menghasilkan bahan tambang atau kredit industri akan 

menghasilkan barang industri. 

2. Kredit konsumtif 

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini 

tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang 

untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Sebagai 
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contoh kredit untuk perumahan, kredit mobil pribadi, kredit perabotan rumah 

tangga dan kredit konsumtif lainya. 

3. Kredit perdagangan 

Kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai 

aktivitas perdagangan seperti untuk membeli barang dagangan yang 

pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. 

Kredit ini sering diberikan kepada suplier atau agen-agen perdagangan yang 

akan membeli barang dalam jumlah besar. Contoh kredit ini misalnya kredit 

ekspor dan impor. 

c. Dilihat dari segi jangka waktu 

1. Kredit jangka pendek 

Kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 

tahun adan biasanya utuk modal kerja. Contohnya  untuk peternakan, 

misalnya kredit peternakan ayam atau jika untuk pertanian misalnya tanaman 

padi atau palawija. 

2. Kredit jangka menengah 

Kredit yang memiliki jangka waktunya berkisar 1 tahun sampai dengan 3 

tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi. Sebagai 

contoh kredit untuk pertanian seperti jeruk, atau peternakan kambing. 

3. Kredit jangka panjang 

Kredit yang masa pengembaliannya diatas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya 

kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa 

sawit atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.  

 



 32

d. Dilihat dari segi jaminan 

1. Kredit dengan jaminan 

Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tersebut dapat berbentuk barang 

berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang 

dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau untuk kredit 

tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan si calon debitur.    

2. Kredit tanpa jaminan 

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

ini diberikan dengan melihat prospek usaha, character serta loyalitas atau 

nama baik si calon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lain.   

e. Dilihat dari segi sektor usaha 

1. Kredit pertanian 

Kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian. Sektor usaha 

pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka pajang.  

2. Kredit peternakan  

Kredit yang diberikan pada sektor peternakan baik jangka pendek maupun 

jangka panjang. Untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka 

panjang ternak kambing atau ternak sapi. 

3. Kredit industri 

Kredit yang diberikan untuk membiayai industri, baik industri kecil, industri 

menengah atau industri besar. 
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4. Kredit pertambangan 

Kredit yang diberikan kepada usaha tambang. Jenis usaha tambang yang 

dibiayainya biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak 

atau timah.   

5. Kredit pendidikan 

Kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan 

atau dapat pula kredit untuk para mahasiswa. 

6. Kredit profesi 

Kredit yang diberikan kepada para kalangan professional seperti, dosen, 

dokter atau pengacara.   

7. Kredit perumahan 

Kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan biasanya 

berjangka waktu panjang. 

8. Dan sektor-sektor lainya  

2.2.5.  Jaminan Kredit 

a.  Kredit dengan jaminan 

1.  Jaminan benda berwujud 

Jaminan denga barang-barang seperti: tanah, bangunan, kendaraan bermotor, 

mesin-mesin/peralatan, barang dagangan, tanaman/kebun/sawah dan lainnya 

2.  Jaminan benda tidak berwujud  

Benda-benda yang dapat dijaminkan seperti : Sertifikat Saham, Sertifikat 

Obligasi, Sertifikat Tanah, Sertifikat Deposito, Rekening Tabungan yang 
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dibekukan, Rekening giro yang dibekukan, Promes, Wesel dan surat tagihan 

lainnya. 

3.  Jaminan orang  

Jaminan yang diberikan oleh seseorang yang menyatakan kesanggupan untuk 

menanggung segala risiko apabila kredit tersebut macet. Dengan kata lain 

orang yang memberikan jaminan itulah yang akan memberikan jaminan itulah 

yang akan menggantikan yang tidak mampu dibayar oleh nasabah. 

b.  Kredit tanpa jaminan 

Kredit tanpa jaminan maksudnya adalah bahwa kredit yang diberikan bukan 

dengan jaminan barang tertentu. Biasanya kredit ini diberikan diberikan untuk 

perusahaan yang memang benar-benar bonafid dan professional, sehingga 

kemungkinan kredit tersebut macet sangat kecil. Kredit tanpa jaminan hanya 

mengandalkan kepada penilaian terhadap prospek usahanya atau dengan 

pertimbangan untuk pengusaha-pengusaha yang memiliki loyalitas tinggi.  

2.2.6. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit 

Kasmir (2002: 117) menyebutkan kriteria penilaian umum dan harus 

dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk 

diberikan, dilakukan dengan analisis 5 C (Character, Capacity, Capital, Condition 

dan Colleteral) 

a.  Character 

Character merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-

orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk 

membaca watak atau sifat dari calon debiturdapat dilihat dari latar belakang si 



 35

nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat 

pribadi seperti : cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, 

hoby dan jiwa sosial. Dari sifat dan watak ini dapat dijadikan suatu ukuran 

tentang “kemauan” nasabah untuk membayar. 

b. Capacity 

Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam 

membayar kredit. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam 

mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang 

pendidikan dan pengalaman selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga 

akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. 

Capacity sering juga disebut dengan nama Capability. 

c. Capital 

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari 

laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) yang disajikan dengan 

melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas dan solvabilitas, rentabilitas 

dan ukuran lainnya. Analisis kapital juga harus menganalisis dari sumber mana 

saja modal yang ada sekarang ini, termasuk persentase modal yang digunakan 

untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, beberapa modal sendiri dan 

beberapa modal pinjaman. 

d. Condition 

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial dan politik 

yang ada sekarang dan prediksi untuk masa yang akan datang. Penilaian kondisi 

atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki 
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prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif 

kecil. 

e. Colleteral 

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah naik yang bersifat fisik 

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

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

maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. 

Selanjutnya  Kasmir (2002) menyebutkan penilaian suatu kredit dapat pula 

dilakukan dengan analisis 7P  dengan unsur penilaian sebagai berikut : 

a. Personality 

Menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari 

maupun kepribadiaannya masa lalu. Penilaian personality juga mencakup sikap, 

emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan 

menyelesaikannya. 

b. Party 

Mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-

golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Nasabah yang 

digolongkan ke dalam golongan tertentu akan mendapatkan fasilitas yang bebeda 

dari bank. 

c. Perpose 

Untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit 

yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam 

sesuai kebutuhan. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja, investasi, 

konsumtif, produktif dan lain-lain. 
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d. Prospect 

Menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak atau 

dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini peting mengingat 

jika suatu fasilitas kredit tanpa mempunyai prospek, bukan hanya pemberi kredit 

yang rugi akan tetapi juga nasabah. 

e. Payment 

Ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau 

dari sumber mana saja dana untuk pengembilian kredit. Semakin banyak sumber 

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

merugi akan dapat ditutupi oleh usaha lainnya. 

f. Profitability 

Untuk menganalisis bagaimana mengukur kemampuan nasabah dalam mencari 

laba. Profitability diukur dari periode ke periode, apakah akan tetap sama atau 

semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya. 

g. Protection 

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapat 

jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman. 

Perlindungan yang diberikan oleh debitur dapat berupa jaminan barang atau 

orang atau jaminan asuransi.  

2.2.7. Tehnik Penyelesaian Kredit Macet 

Kasmir (2002) menjelasakan penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan 

dengan cara antara lain: 
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a. Rescheduling 

Tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit 

atau jangka waktu angsuran. Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam 

masalah jangka waktu kredit pembayaran kredit, misalnya perpanjangan jangka 

waktu kredit dari 6 bulan menjadi 1 tahun sehingga si debitur mempunyai waktu 

yang lebih lama utuk mengembalikannya. 

Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu angsuran 

kreditnya diperpanjang pembayaranyapun missal 36 kali menjadi 48 kali dan hal 

itu tentu saja jumlah angsurannya pun menjadi mengecil seiring dengan 

penambahan jumlah angsuran. 

b. Reconditioning   

Reconditioning maksudnya adalah bank mengubah berbagai persyaratan 

yang ada seperti : 

1. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok 

2. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. 

Dalam hal ini penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, maksudnya 

hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok 

pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa. 

3. Penurunan suku bunga 

Penurunan suku bunga dimaksudkan agar lebih meringgankan beban nasabah. 

Sebagai contoh jika bunga per tahun sebelumnya dibebankan 20 % per tahun 

diturunkan menjadi 18% per tahun. Hal ini tergantung dari pertimbangan bank 

yang bersangkutan. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah 
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angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu 

meringankan nasabah. 

4. Pembebasan bunga 

Dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan 

pertimbangan nasabah tidak mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi 

nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya 

sampai lunas. 

c. Retructaring 

Retructaring merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara 

menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan 

tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak. Tindakan ini 

meliputi dengan menambah jumlah kredit yaitu menambah equity  dengan 

menyetor uang tuani atau tambahan dari pemilik. 

d. Kombinasi  

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis di atas. Seorang nasabah dapat saja 

diselamatkan dengan kombinasi antara Recheduling dengan Retructuring, 

misalnya jangka waktu diperpanjang pembayaran bunga ditunda atau 

Reconditioning dengan Rescheduling misalnya jangka waktu diperpanjang modal 

ditambah. 

e. Penyitaan jaminan 

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-

benar tidak punya etikad baik ataupun sudah sudah tidak mampu lagi untuk 

membayar semua hutang-hutangnya. 
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2.2.8. Penyebab Kredit macet 

Suyatno (1997) menyebutkan penyebab mecetnya kredit  dapat berupa hal-

hal yang bersifat teknis perusahaan maupun kejadian diluar kemampuan perusahaan 

(faktor eksternal/forse majeure), yaitu sebagai berikut : 

a.  Faktor Internal 

1. Aspek Pemasaran 

Aspek pemasaran merupakan penyebab kesulitan yang sering sulit diatasi. Ada 

satu ungkapan yang mengatakan “ menjual lebih sulit daripada membuat“. Jadi 

kurang lakunya produk yang dihasilkan dapat disebabkan karena kondisi 

perusahaan. 

2. Aspek Pengaturan Keuangan 

Kebijaksanaan yang kurang serasi dalam mengatur alat likuid perusahaan dan 

permodalan, khususnya modal pihak ketiga dapat menimbulkan kesulitan yang 

dapat mengganggu likuiditas ataupun rentabilitas. 

3. Aspek Dana 

Kesulitan keuangan mungkin disebabkan kekurangan dana untuk skala 

perusahaan tersebut baik dana untuk keperluan modal kerja maupun tambahan 

investasi.       

4. Aspek Teknis 

Hal-hal yang menyebabkan kesulitan di dalam kaitan dengan teknis ini dapat 

merupakan kondisi intern, misalnya : desain model, dan sebagainya yang tidak 

menarik lagi dan ketuaan mesin. Di samping itu ada pula sebab-sebab ekstern, 

misalnya: perkembangan teknologi, seperti penciptaan mesin-mesin baru 



 41

sehingga operasi perusahaan tidak efisien lagi dan produknya sudah ketinggalan 

dan kesulitan bahan baku.  

5. Aspek Manajemen 

Kesulitan yang diakibatkan oleh organisasi dan manajemen, antara lain berupa: 

konflik diantara pimpinan, tenaga yang kurang terampil dan kurang 

berpengalaman, itikad yang tidak baik, seperti manipulasi dan korupsi serta 

tidak efisien (pemborosan bahan, kelebihan tenaga kerja dan sebagainya). 

b.   Faktor Eksternal 

1. Kebijakan Pemerintah (devaluasi atau menurunnya nilai rupiah, revaluasi 

atau menaiknya nilai rupiah, kenaikan BBM, kenaikan bahan baku, peraturan 

pemerintah dalam rangka peremajaan alat-alat) 

2.  Perkembangan Teknologi 

3. Persaingan,  

4. Bencana Alam.  

Robbins (1990) menggunakan istilah lingkungan industri dengan specific 

enviroment (lingkungan khusus) yaitu “the specific environment is the part of the 

environment that is directly relevan to the organization in achieving it goal. At any 

given moment, it is the part of technology environment which management will be 

conserned because it is made up those critical constitiuencies that can positively or 

negatively influence the organization’s effetivesress”. 

Hariadi (2003) menyebutkan lingkungan eksternal mencakup sejumlah 

variabel (peluang dan ancaman) yang berada di luar organisasi (perusahaan) dan 

dalam jangka pendek biasanya tidak dapat dikontrol oleh pimpinan puncak 

perusahaan. 
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Lingkungan eksternal  terdiri atas dua bagian, yaitu lingkungan pekerjaan dan 

lingkungan sosial. Lingkungan pekerjaan meliputi elemen-elemen atau kelompok 

tertentu yang mempengaruhi secara langsung atau dipengaruhi oleh aktivitas 

operasional perusahaan. Masing-masing elemen adalah para pemegang saham, 

pemerintah, supplier, pesaing, pelanggan, kreditur, serikat pekerja, asosiasi dagang 

seperti Kadin dan masyarakat lokal sekitar perusahaan. 

 Sedangkan lingkungan sosial secara umum mencakup kekuatan-kekuatan 

yang secara tidak langsung bersentuhan dengan aktivitas jangka pendek perusahaan 

dan sering mempengaruhi keputusan jangka panjang perusahaan. Lingkungan 

tersebut dapat dikelompokan menjadi lingkungan ekonomi, sosial budaya, teknologi, 

hukum dan politik. 

Kemudian lingkungan internal perusahaan meliputi sejumlah variabel 

(kekuatan dan kelemahan) yang berada di dalam perusahaan dan biasanya dalam 

jangka pendek berada di dalam pengendalian manajer puncak. Variabel-variabel itu 

berkaitan dengan konteks di mana aktivitas perusahaan dilakukan, seperti struktur 

organisasi, budaya perusahaan, sumber daya seperti bahan baku, manusia dan aset-

aset lain yang dimiliki perusahaan. Analisis lingkungan internal adalah upaya 

manajemen perusahaan untuk mengenal dirinya sendiri, menyadari kekuatannya 

serta memahami berbagai kelemahannya. Adanya kesadaran itu, tentu akan 

membimbing perusahaan dalam mengatur posisi bersaingnya, menata, dan langkah-

langkah ke depan yang perlu dilakukan sesuai dengan kemampuannya. 

Akyuwen (2005) yang menyebutkan beberapa permasalahan yang 

menghambat berkembangnya usaha kecil adalah terbatasnya permodalan, rendahnya 

kemampuan SDM dan akses pasar. Kemudian  Thompson (1998) yang menyebutkan 
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risiko macetnya kredit bisa berbentuk risiko langsung (pendapatan) dan risiko tidak 

langsung (meningkatnya biaya produksi, kebijakan pemerintah) serta Glendoh 

(2001) menyebutkan berkembang tidaknya pengusaha kecil dipengaruhi oleh faktor 

kondisi perekonomian, kebijakan-kebijakan pemerintah dan manajemen pengusaha 

kecil dan penelitian yang dilakukan oleh Katsikeas (1994) yang menemukan 

keunggulan bersaing industri ditentukan oleh kemampuan mengkases pasar ekspor 

dan  kemampuan memproduksi produk yang superior. 

2.2.9. Penggolongan Kualitas Kredit  

Bank Rakyat Indonesia  (1999) menyebutkan penggolongan kualitas kredit 

berdasarkan prospek usaha digolongan menjadi  5 klas yaitu: lancar, dalam perhatian 

khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. 

1. Lancar, yaitu prospek usaha yang memiliki kondisi/prospek usaha sebagai 

berikut: 

•   Industri atau kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang baik. 

• Pasar yang stabil dan tidak dipengaruhi oleh perubahan kondisi 

perekonomian. 

• Persaingan yang terbatas, termasuk posisi yang kuat  dalam pasar 

• Manajemen yang sangat baik 

• Perusahaan afiliasi atau group stabil dan mendukung usaha 

• Tenaga kerja yang memadai dan belum pernah tercatat mengalami 

perselisihan atau pemogokan 
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2. Dalam perhatian khusus, yaitu prospek usaha yang memiliki kondisi/prospek 

usaha sebagai berikut: 

• Industri atau kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang terbatas. 

• Posisi di pasar yang baik dan tidak banyak dipengaruhi oleh perubahan 

kondisi perekonomian. 

• Pangsa pasar yang sebanding dengan pesaing  

• Manajemen yang  baik 

• Perusahaan afiliasi atau group tidak stabil dan tidak memiliki dampak yang 

memberatkan terhadap debitur 

• Tenaga kerja yang pada umumnya memadai  dan belum pernah tercatat 

mengalami perselisihan atau pemogokan 

3. Kurang lancar, yaitu prospek usaha yang memiliki kondisi/prospek usaha sebagai 

berikut: 

• Industri atau kegiatan usaha yang menunjukkan potensi pertumbuhan yang 

sangat terbatas atau tidak mengalami  pertumbuhan 

• Pasar dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. 

• Posisi di pasar cukup baik  tetapi  banyak pesaing, namun dapat pulihkembali 

jika melaksanakan strategi 

• Manajemen yang  cukup baik 

• Hubungan dengan perusahaan afiliasi atau group mulai memberikan dampak 

yang memberatkan terhadap debitur 

• Tenaga kerja berlebihan  namum hubungan pimpinan  dan karyawan   pada 

umumnyabaik. 



 45

4. Diragukan, yaitu prospek usaha yang memiliki kondisi/prospek usaha sebagai 

berikut: 

• Industri atau kegiatan usaha yang menurun. 

• Pasar dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. 

• Persaingan usaha  sangat ketat dan operasional perusahaan mengalami 

perusahaan yang serius. 

• Manajemen yang  kurang berpengalaman 

• Perusahaan afiliasi atau group telah memberikan dampak yang memberatkan 

terhadap debitur 

• Tenaga kerja berlebihan  dalam jumlah yang besar sehingga dapat 

menimbulkan keresahan. 

5. Macet, yaitu prospek usaha yang memiliki kondisi/prospek usaha sebagai 

berikut: 

• Kelangsungan usaha  sangat diragukan, industri mengalami penurunan dan 

sulit untuk pulih kembali 

• Kemungkinan besar kegiatan  usaha akan terhenti 

• Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurunan 

• Manajemen sangat lemah 

• Perusahaan afiliasi sangat merugikan debitur 

• Terjadi pemogokan tenaga kerja yang sulit diatasi. 
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Sedangkan menurut Budisantoso & Triandaru (2006) penggolongan kualitas 

kredit berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan bunga digolongan menjadi  5 

klas yaitu: lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. 

1. Lancar, yaitu kondisi pembayaran  tepat waktu, perkembangan rekening baik dan 

tak ada tunggakan serta sesuai syarat kredit  (30 hari). 

2. Dalam perhatian khusus, yaitu tunggakan pokok/bunga sampai 90 hari dan jarang 

mengalami cerukan. 

3. Kurang lancar, yaitu kondisi tunggakan pokok/bunga di atas 90 hari sampai 

dengan 120 hari dan cerukan berulang kali khususnya untuk menutup rugi 

operasional dan arus kas 

4. Diragukan, yaitu kondisi tunggakan pokok/bunga di atas 120 hari sampai dengan 

180 hari dan cerukan permanen khususnya untuk menutupi rugi dan kekurangan 

arus kas. 

5. Macet, yaitu kondisi tunggakan pokok/ bunga lebih dari 180 hari. 

2.3. Kerangka Berfikir 

Terdapat beberapa faktor yang diduga sangat berpengaruh terjadinya kredit 

macet yaitu faktor intern ( 1Χ ) yang meliputi aspek pemasaran, aspek penggunaan 

modal, aspek pendapatan, aspek manajemen dan  faktor ekstern ( 2Χ ) yang meliputi, 

kenaikan BBM, bahan baku, persaingan dan  kebijakan yang dikeluarkan oleh 

pemerintah . 

 Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan,  sektor keuangan  (bank) harus 

merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar memiliki peluang untuk 

kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit 
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tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh sektor keuangan dapat dilakukan dengan 

berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui 

prosedur penilaian yang benar dan sungguh-sungguh.    

Semua analisis di atas bila tidak diperhatikan  oleh kedua belah pihak baik 

kreditor maupun pengusaha bisa menimbulkan masalh kredit macet, baik ketidak 

mampuan pengusaha dalam menjalankan usaha maupun kesalahan bank dalam 

melakukan pengawasan atau pembinaan oleh dinas yang terkait. Terutama pada 

usaha konveksi di Sentra Konveksi Ulujami Pemalang yang masih perlu adanya 

perhatian dari pihak pemerintahan serta dukungan modal yang mencukupi serta 

dengan suku bunga yang bisa terjangkau, tidak lupa juga adanya promosi yang besar 

pula untuk bisa meningkatkan penjualan. Sehingga tidak ada masalah kredit macet 

karena usaha bisa berjalan dengan lancar. 

Kerangka berpikir dalam penelitian ini jika divisualisasikan dalam bentuk 

skema atau model disajikan pada Gambar 1:  

 

 

 

 

 
 

Gambar 1 
Model Kerangka Pemikiran 

 
 

2.4. Hipotesis 

Berdasarkan landasan teori  yang dikemukakann oleh Thompson (1998): 

Suyatno (1997);  Glendoh (2001) dan hasil penelitian terdahulu yang telah 

Faktor Internal : 
1. Aspek Penggunaan modal 
2. Aspek Pendapatan 
3. Aspek Pemasaran 
4. Aspek Keuangan 

Faktor Eksternal : 
1. Kebijakan Pemerintah 
2. Tingkat persaingan 

Kredit Macet 
UMKM 
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dikemukakan oleh Akyuwen (2005) dan Katsikeas (1994,  diajukan hipotesis 

penelitian sebagai berikut: 

3 Faktor-faktor penggunaan modal, pendapatan, pemasaran, keuangan, kebijakan 

pemerintah dan tingkat persaingan berpengaruh  terhadap  kredit macet usaha 

mikro kecil dan menengah di sentra konveksi Ulujami Pemalang? 

4 Dari faktor-faktor tersebut di atas yang berpengaruh paling besar terhadap kredit  

macet usaha mikro kecil dan menengah di Sentra Konveksi Ulujami Pemalang 

adalah pemasaran dan  persaingan. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 
 
 

3.1.   Populasi dan Sampel Penelitian 

Adapun populasi pada penelitian ini adalah para pengusaha konveksi di Sentra 

konveksi kecamatan Ulujami Pemalang.  Sampel adalah sebagian atau wakil 

populasi yang diteliti (Arikunto 2002). Sampel harus mencerminkan populasi 

sehingga generalisasi terhadap sampel akan digunakan terhadap populasi dengan 

kata lain sampel harus representatif. 

Populasi dalam penelitian ini UMKM konveksi Ulujami Pemalang yang 

mengalami kredit  macet yaitu sejumlah 97 UMKM (Paguyuban UMKM Ulujami 

Pemalang, September 2006). Karena jumlah populasi relatif kecil, maka diambil 

semua sebagai sumber data primer dalam penelitian ini.  

3.2. Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini dibedakan menjadi variabel yang tidak dapat 

diukur (diamati) yaitu kredit macet dan variabel yang diukur yaitu faktor internal dan 

faktor eksternal. Indikator dari variabel/faktor yang  diukur adalah: 

1. Faktor Intern (X1) yang berasal dari dalam diri nasabah dengan indikator: aspek 

pemasaran, aspek penggunaan modal, aspek pendapatan dan aspek manajemen. 

2. Faktor Ekstern (X2) yang berasal dari luar diri nasabah dengan indikator  

kenaikan BBM dan Bahan baku, kondisi ekonomi dan  peraturan pemerintah 

disektor riil. 
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3.3. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan metode dokumentaasi dan metode angket. 

a. Metode Dokumentasi 

Metode Dokumentasi yang digunakan bagi metode pengumpul data dengan jalan 

melihat dan mempelajari peraturan-peraturan tentang UMKM, dokumen Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Pemalang,  

buku-buku/literatur, jurnal-jurnal penelitian yang berkaitan dengan lingkungan 

internal dan eksternal perusahaan dan  jumlah UMKM  di Sentra Konveksi 

Ulujami Pemalang yang mengalami kredit macet dengan melihat catatan-catatan 

di Paguyuban Sentra Konveksi Ulujami Pemalang. 

b. Metode Angket 

Prosedur pengumpulan dengan menyampaikan kuesioner penelitian 

kepada pengusaha Sentra Konveksi Ulujami Pemalang  yang mengalami kredit 

macet.  

Kuesioner yang diajukan kepada responden berkaitan dengan lingkungan 

internal dan eksternal yang mempengaruhi kredit macet usaha mikro kecil dan 

menengah di Sentra Konveksi Ulujami Pemalang dengan memberikan alternatif 

jawaban (responden memilih jawaban yang sesuai dengan kondisi usahanya). 
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3.4. Validitas dan Reliabilitas 

a. Validitas 

Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan dan 

kesahihan suatu instrumen (Arikunto, 2002 : 144). Suatu instrumen dikatakan 

valid apabila instrumen tersebut mampu mengungkap dari variabel yang diteliti 

secara tepat. Instrumen yang valid mempunyai variabel yang tangguh. Validitas 

yang digunakan dalam instrumen ini adalah validitas internal yang menggunakan 

analisa korelasi Product Moment yang mengkorelasikan skor tertentu dengan 

skor total. Instrumen dikatakan valid apabila hasil korelasi skor faktor dengan 

skor total lebih tinggi dari nilai r tabel. Rumus korelasi yang digunakan adalah 

rumus korelasi Product Moment 
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Keterangan : 
 rxy  : Indeks korelasi 
 ΣX  : Jumlah skor butir 
 ΣX2  : Jumlah kuadrat skor 
 ΣY  : Jumlah skor total 
 ΣY2  : Jumlah kuadrat skor total 
 N : Jumlah responden 

 

Butir  pertanyaan dikatakan valid apabila diperoleh korelasi positif dan 

signifikansi lebih kecil dari α=5%. Hasil uji validitas butir-butir pertanyaan yang 

dilakukan pre test terhadap 30 responden dengan bantuan SPSS disajikan pada Tabel 

1. 
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Tabel 1  
Uji Validitas 

Variabel Indikator Korelasi  Signifikan
si  Keterangan 

Perencanaan 
Penggunaan 
Modal  

1. Prediksi hasil pada saat pengajuan kredit  
2. Prediksi biaya saat pengajuan kredit 
3. Perencanaan penggunaan modal dgn prediksi 

hasil 
4. Perencanaan penggunaan modal dgn prediksi 

biaya 
5.  Kredit digunakan sesuai dengan rencana awal 
6. Prediksi biaya sesuai dengan rencana awal 
7. Evaluasi atas hasil dari perencanaan modal 
8. Menerima kredit selain lembaga keuangan 
9. Mengajukan kredit ketika tidak dalam kesulitan 
10. Penggunaan seluruh modal untuk usaha 

0,558 
0,383 
0,612 
0,646 
0,525 
0,512 
0,542 
0,411 
0,344 
0,349 

0,001 
0,018 
0,000 
0,000 
0,001 
0,002 
0,001 
0,012 
0,031 
0,029 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

Pendapatan 1. Mendapatkan penghasilan diluar usaha 
2. Naik ongkos transportasi mempengaruhi 

pendapatan 
3. Pendapatan dari hasil sisa produksi 

0,786 
0,783 
0,645 

0,000 
0,000 
0,000 

Valid 
Valid 
Valid 

Pemasaran 1. Memasarkan produk di pasar grosir 
2. Memasarkan produk di mall 
3. Memasarkan produk melalui agen 
4. Memasarkan produk langsung ke konsumen 
5. Kesulitan memasarkan produk 
6. Persaingan sangat ketat 
7. Kebijakan perbedaan harga 
8. Kebijakan perbedaan model/desain 
9. Pemilihan pangsa pasar 
10. Pengaruh baranng import 

0,709 
0,577 
0,620 
0,762 
0,645 
0,570 
0,675 
0,708 
0,717 
0,709 

0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,001 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

Manajemen 1. Usaha milik kelompok 
2. Pencatatan keuangan atas semua transaksi 
3. Selalu mengecek keuangan setiap hari 
4. Selalu mengecek keuangan setiap minggu 
5. Selalu mengecek keuangan setiap bulan 
6. Selalu mengecek keuangan setiap semester 
7. Selalu membuat laporan keuangan  
8. Mempunyai usaha lain selain usaha konveksi 

0,802 
0,448 
0,484 
0,591 
0,413 
0,759 
0,342 
0,525 

0,000 
0,007 
0,003 
0,000 
0,012 
0,000 
0,032 
0,001 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

Kebijakan 
Pemerintah 

1. Dampak Kenaikan BBM 
2. Kelangkaan  BBM 
3. Kenaikan Bahan Baku 
4. Kenaikan harga jual 
5. Peraturan pemerintah  

0,445 
0,604 
0,463 
0,748 
0,471 

0,007 
0,000 
0,005 
0,000 
0,004 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

Tingkat 
persaingan 

1. Jumlah pesaing 
2. Kondisi persaingan 

0,611 
0,878 

0,000 
0,000 

Valid 
Valid 

 

b. Reliabilitas 

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat 

pengukur yang dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Pengujian reliabilitas 

instrumen dapat dilakukan secara eksternal maupun internal (Sugiyono, 2005). 

Pada penelitian ini pengujian reliabilitas dilakukan secara internal, dimana 

realibilitas instrumen dapat diuji dengan menganalisis konsistensi butir-butir yang 
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ada pada instrumen dengan teknik tertentu. Pengujian reliabillitas dengan teknik 

Alpha Cronbach, rumus yang digunakan untuk mencari Alpha Cronbach (Arikunto, 

2002)  adalah : 

⎥
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Keterangan : 
r11 = Reliabillitas Instrumen 
k = banyaknya butir pertanyaan/soal 

2
bσ∑ = jumlah varian butir 
2
tσ∑  = varian total 

 
Untuk memperoleh varian butir dicari dahulu setiap butir, kemudian 

dijumlahkan. Rumus yang digunakan untuk mencari varians (Arikunto, 2002) adalah 

: 

( ) ( )

N
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Keterangan : 
σ   = Varians tiap butir 
x  = Jumlah skor 
N  =Jumlah responden 
 
Apabila nilai α lebih besar dari 0,600 dapat ditafsirkan suatu hasil pengukuran 

relatif konsisten apabila pengukuran diulangi dua kali atau  lebih dengan kata lain 

instrumen tersebut dapat diandalkan (Nunnally, 1969) dalam  Gozali (2001). Hasil 

uji reliabilitas butir-butir pertanyaan yang dilakukan pre test terhadap 30  responden 

dengan bantuan SPSS Ver 13 disajikan pada Tabel 2. 
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Tabel 2 
 Pengujian Reliabilitas 

Variabel Alpha Cronbach hasil 
perhitungan 

Alpha Cronbach 
yang disyaratkan Keterangan 

 Perencanaan Penggunaan Modal  0,771 0,600 Reliabel 
Pendapatan 0,665 0,600 Reliabel 
Pemasaran 0,857 0,600 Reliabel 
Manajemen 0,664 0,600 Reliabel 
Kebijakan Pemerintah 0,608 0,600 Reliabel 
Tingkat persaingan 0,635 0,600 Reliabel 

 

3.5. Metode Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan untuk menjawab hipotesis pertama maupun 

ke dua digunakan analisis faktor. Untuk menentukan suatu kelompok variabel layak 

sebagai faktor digunakan kriteria berdasarkan besarnya eigen value lebih besar atau 

sama dengan satu, sedang besarnya sumbangan masing-masing variabel didalam 

suatu faktor terhadap pertimbangan keputusan pembelian dilihat dari nilai total 

varian masing-masing faktor. Kemudian untuk melihat peranan masing-masing 

variabel didalam suatu faktor dilihat dari besarnya loading variabel bersangkutan, 

dimana loading terbesar berarti mempunyai peranan yang utama. 

Menurut Malhotra (1993), yang dimaksud analisis faktor adalah sekelompok 

prosedur yang digunakan untuk mengurangi dan meringkas data. Lebih lanjut 

dikatakan oleh Malhotra, analisis faktor digunakan apabila tidak dapat dibedakan 

secara tegas antara variabel terikat dan variabel bebas. Sedangkan model analisis 

faktor secara matematis adalah sebagai berikut : 

Xi  = Ai1F1+Ai2F2+Ai3F3+.....+AimFim+ViUi 

dimana : 
Xi = variabel standard ke i 
Aij = koefisien looading dari variabel i pada faktor umum (common faktor) j 
F = Faktor umum 
Vi = koefisien standardized loading dari variabel i pada faktor khusus (unique) i 
Ui = faktor khusus  bagi variabel i 
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m = jumlah dari faktor-faktor yang umum 
Dalam hal ini, faktor-faktor khusus itu tidak berhubungan satu sama lain, 

juga tidak ada korelasinya dengan faktor-faktor umum. Faktor-faktor umumnya 

sendiri dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari variabel-variabel yang dapat 

diamati.   Formulasinya adalah sebagai berikut : 

  Fi = Wi1X1+Wi2X2+Wi3X3+.....+WikXk 

Di mana : 
Fi = estimasi faktor loading ke i 
Wi = bobot koefisien nilai faktor 
k = jumlah variabel 
 

Dalam analisis faktor konsep statistik yang berhubungan adalah sebagai 

berikut : 

1). Bartlett’s test of sphericy; yakni tes statistik yang digunakan untuk menguji 

hipotesis bahwa antara variabel-variabel di dalam satu populasi tidak saling 

berhubungan. 

2). Communality; adalah jumlah varians yang dimiliki semua variabel yang 

dianalisis. Comunality dapat pula dikatakan sebagai proporsi varians yang dapat 

dijelaskan oleh faktor-faktor umum. 

4) Eigenvalue; adalah nilai yang mewakili total varian yang dijelaskan oleh setiap 

faktor. 

5) Factor Loading; adalah korelasi-korelasi sederhana antara variabel-variabel dan 

faktor-faktor. 

6) Factor matrix; memuat factor loading dari seluruh variabel pada faktor-faktor 

yang telah disarikan/pilih. 

8) Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) measure of sampling adequacy; adalah indeks yang 

digunakan untuk menguji ketepatan analasis faktor. Value yang tinggi (antara 0,5 
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sampai 1,0) menunjukkan bahwa analisis tersebut tepat, sementara value 

dibawah 0,5 menunjukan bahwa analisis tersebut tidak tepat. 

Dalam analisis faktor tahapan yang harus dilakukan setelah perumusan 

masalah adalah : 

1) Membuat matrik korelasi atas semua faktor 

Dalam tahap ini, untuk memperoleh analisis faktor yang akurat, semua 

variabelnya harus berkorelasi, namun bebas dari masalah kolinieritas. Uji 

statistik pada tahap ini yang digunakan adalah Barlet’s test of sphericy atau 

Indeks KMO. 

2) Menyarikan/meringkas menjadi faktor-faktor inti 

Prosedur ini dilakukan agar dapat meringkas informasi yang terkandung dari 

variabel-variabel yang asli secara tepat, dalam penelitian ini digunakan 

penetapan jumlah faktor berdasarkan eigenvalues di atas atau sama dengan satu. 

3) Melakukan rotasi untuk penyelesaian akhir. 

Faktor-faktor didalam matriks yang kompleks sangat sulit diinterprestasikan, 

untuk itu diperlukan rotasi faktor yang akan menyederhanakan matriks tersebut 

menjadi matriks yang sederhana dan mudah di interpretasikan dengan memilih 

nilai faktor loading yang besarnya ≥ 0,500. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN  DAN PEMBAHASAN 

 

Responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini sejumlah 97 UMKM 

konveksi di Sentra Konveksi Ulujami Kabupaten Pemalang. Kuesioner yang dapat 

diambil sejumlah 97 responden, tetapi hanya 83 responden yang mengembalikan 

kuesioner yang terisi dengan lengkap dan benar. Sehingga jumlah responden dalam 

penelitian ini sejumlah 83 responden. 

 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1. Deskripsi Variabel Penelitian 

Sebelum dilakukan  uji hipotesis dalam bab ini akan dipaparkan terlebih 

dahulu deskripsi variabel penelitian yang meliputi perencanaan penggunaan modal, 

pendapatan, pemasaran, keuangan, kebijakan pemerintah dan tingkat persaingan  

4.1.1.1. Perencanaan Penggunaan Modal 

Kebijaksanaan yang kurang serasi dalam mengatur alat likuid perusahaan dan 

permodalan, khususnya modal pihak ketiga dapat menimbulkan kesulitan yang dapat 

mengganggu likuiditas ataupun rentabilitas. Perencanaan penggunaan modal yang 

didapat dari hasil kredit pengusaha konveksi di Sentra Konveksi Ulujami Pemalang 

disajikan pada Tabel 3. 
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Tabel 3  
Perencanaan Penggunaan Modal Pengusaha Konveksi 

 Di Sentra Konveksi Ulujami  Pemalang 

N0 Total Skor Frekuensi % Konversi 

1 0,0 - 4,99 9 10,8 Tdk. Direncanakan 

2 5,0 - 10,0 74 89,2 Direncanakan 

Jumlah 83 100   
 Sumber: Data primer  diolah,  2006 

Tabel 3, menunjukkan bahwa sebagian besar (89,2%) pengusaha konveksi di 

Sentra Konveksi Ulujami Pemalang penggunaan modalnya direncanakan.  Keadaan 

ini menggambarkan pengusaha tersebut dalam mengambil kredit untuk 

pengembangan usahanya terlebih dahulu melakukan prediksi hasil saat pengajuan 

kredit, melakukan prediksi biaya pada saat pengajuan kredit, pinjaman yang didapat 

digunakan sesuai dengan rencana awal,  melakukan evaluasi atas hasil dari 

perencanaan modal dan menggunakan seluruh pinjaman untuk usaha yang didapat. 

Hal-hal tersebut diatas dilakukan para pengusaha untuk menghindari terjadinya 

penunggakan atas kewajiban yang harus dibayar atas kredit yang diterima.  

Sedangkan 10,8% pengusaha yang tidak melakukan perencanaan penggunaan 

modal. Hal ini yang menyebabkan kesulitan bagi pengusaha untuk memenuhi 

kewajibannya (kredit macet), karena tidak ada proyeksi hasil yang akan didapat serta 

proyeksi biaya yang akan dikeluarkan, artinya pengusaha tersebut tidak melakukan 

peramalan penjualan. 

4.1.1.2. Pendapatan 

Kesulitan keuangan mungkin disebabkan kekurangan dana untuk skala 

perusahaan tersebut baik dana untuk keperluan modal kerja maupun tambahan 

investasi. Oleh karena itu perlu dilakukan pendapatan diluar usaha inti dengan 
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memanfaatkan residu proses produksi untuk mendapatkan sumber dana. Pendapatan 

yang didapat diluar dari usaha inti  konveksi di Sentra Konveksi Ulujami  Pemalang 

disajikan pada Tabel 4. 

Tabel 4  
Pendapatan Pengusaha Konveksi 

Di Sentra Konveksi Ulujami Pemalang 
N0 Total Skor Frekuensi % Konversi 
1 0 - 1,49 20 24,1 Rendah 
2 1,5 - 3,00 63 75,9 Tinggi 

Jumlah 83 100   
Sumber: Data primer  diolah,  2006 

Tabel 4,  menunjukkan bahwa sebagian besar (75,9%) pengusaha konveksi di 

Sentra Konveksi Ulujami Pemalang mendapatkan pendapatan dari residu usaha inti 

konveksi yaitu dari sisa-sisa hasil kain konveksi untuk menambah kewajiban 

kreditnya selain dari hasil penjualan konveksi, karena biaya transportasi naik dan 

mempengaruhi margin pendapatan dari hasil penjualan konveksi.  Keadaan ini 

menggambarkan pengusaha tersebut dalam memenuhi kewajiban kreditnya tidak 

bergantung pada hasil penjualan konveksi semata, tetapi juga mencari alternatif 

dengan cara menjual sisa-sisa bahan konveksi. 

Sedangkan 24,1% pengusaha yang tidak melakukan mencari sumber lain 

selain dari hasil penjualan konveksi untuk memenuhi kewajibannya, karena sisa-sisa 

bahan konveksi  volumenya sangat kecil, kalaupun ada sisa tidak dijual dalam 

bentuk kain sisa, tetapi dijual dalam bentuk bahan jadi. 

4.1.1.3. Pemasaran 

Aspek pemasaran merupakan penyebab kesulitan yang sering sulit diatasi. Ada 

satu ungkapan yang mengatakan “ menjual lebih sulit daripada membuat “.  Jika 

pelaku bisnis mengalami kesulitan pemasaran, ini merupakan sinyal kebangkrutan. 
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Pemasaran yang dilakukan pengusaha konveksi di Sentra Konveksi Ulujami di 

Pemalang disajikan pada Tabel 5. 

Tabel 5 
 Pemasaran Pengusaha Konveksi 

Di Sentra Konveksi Ulujami i Pemalang 
N0 Total Skor Frekuensi % Konversi 
1 0 - 4,99 13 15,7 Tdk. Intensif 
2 5,0 - 10,0 70 84,3 Intensif 

Jumlah 83 100  
Sumber: Data primer  diolah,  2006 

Tabel 5  menunjukkan bahwa sebagian besar (84,3%) pengusaha konveksi di 

Sentra Konveksi Ulujami Pemalang melakukan pemasaran yang intensitas yang 

intensif. Keadaan ini menggambarkan pengusaha tersebut dalam memasarkan 

produknya  di pasar grosir, di mall, melalui agen, penjualan langsung ke konsumen 

untuk mengatisipasi persaingan yang tajam dan memenuhi kewajiban kreditnya 

supaya tidak mengalami kesulitan. Disamping itu melakukan kebijakan harga yang 

berbeda, diferensiasi model/desain untuk mengantisipasi produk impor. 

Sedangkan 15,7% pengusaha konveksi di Sentra Konveksi Ulujami Pemalang 

melakukan pemasaran yang intensitas yang kurang intensif, hanya menggunakan 

pemasaran langsung ke konsumen serta tidak melakukan differensiasi harga dan 

desain. 

4.1.1.4. Keuangan 

Kesulitan yang diakibatkan oleh organisasi dan keuangan, antara lain berupa 

konflik diantara pimpinan, tenaga yang kurang terampil dan kurang berpengalaman, 

itikad yang tidak baik, seperti manipulasi dan korupsi dan tidak efisien, pemborosan 

bahan, kelebihan tenaga kerja dan sebagainya.  Manajenem yang dilakukan 

pengusaha konveksi di Sentra Konveksi Ulujami Pemalang disajikan pada Tabel 6. 
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Tabel 6 
 Manajemen Pengusaha Konveksi 

Di Sentra Konveksi Ulujami  Di Pemalang 
N0 Total Skor Frekuensi % Konversi 
1 0 - 4,0 33 39,8 Jelek 
2 4,0 - 8,0 50 60,2 Baik 

Jumlah 83 100   
Sumber: Data primer  diolah,  2006 

Tabel 6  menunjukkan bahwa sebagian besar (60,2%) pengusaha konveksi di 

Sentra Konveksi Ulujami Pemalang melakukan manajemen yang baik.  Kondisi ini 

menggambarkan pengusaha tersebut dalam mengelola keuangannya mencatat semua 

transaksi yang terjadi setiap hari dan mengecek catatan keuangannya setiap hari, 

minggu, bulan dan semester, serta membuat laporan keuangan  untuk mengetahui 

laba/rugi dari penghasilan yang diperoleh untuk menghindari terjadinya kredit 

macet. 

Sedangkan 39,8% pengusaha konveksi di Sentra Konveksi Ulujami Pemalang 

tidak melakukan manajemen yang baik. Hal ini berarti pengusaha tersebut ada etikat 

tidak baik karena pengusaha tersebut tidak ada kemauan untuk mencatat semua 

transaksi dan mengecek keuangannya baik setiap hari maupun mingguan bahkan 

bulanan atau semesteran dan tidak membuat laporan laba/rugi dari penghasilan yang 

diperoleh. 

4.1.1.5. Kebijakan Pemerintah 

Kebijakan pemerintah dapat merupakan faktor eksteren yang tidak dapat 

dikendalikan tetapi bagaimana mengantisipasinya menjadi peluang dengan 

meminimalisasi kelemahan yang dimiliki perusahaan. Perubahan kebijakan 

pemerintah akan mempengaruhi iklim usaha  terhadap  pengusaha konveksi di Sentra 

Konveksi Ulujami  Pemalang disajikan pada Tabel 7. 



 62

Tabel 7 
Kebijakan Pemerintah   Terhadap Usaha  Konveksi 

Di Sentra Konveksi Ulujami  Pemalang 
N0 Total Skor Frekuensi % Konversi 
1 0 - 2,49 42 50,6 Tdk. Berpengaruh 
2 2,50 - 5,00 41 49,4 Berpengaruh 

Jumlah 83 100   
Sumber: Data primer  diolah,  2006 

Tabel 7, menunjukkan bahwa sebesar (49,4%) pengusaha konveksi di Sentra 

Konveksi Ulujami Pemalang menyatakan perubahan kebijakan pemerintah  

berpengaruh terhadap aktivitas usahanya.  Keadaan ini menggambarkan pengusaha 

tersebut dalam melakukan aktivitas usahanya sangat dipengaruhi oleh keadaan 

ekonomi, yang berarti jika terjadi kenaikan BBM, bahan baku serta peraturan 

pemerintah yang berubah-ubah juga mengganggu aktivitas usaha. 

Sedangkan 50,6% pengusaha konveksi di Sentra Konveksi Ulujami Pemalang 

tidak terganggu aktivitas usahanya kerena dengan cepat berusaha mengantisipasi 

perubahan-perubahan keadaan ekonomi sehingga volume penjualan tidak menurun, 

bahkan dapat ditingkatkan. 

4.1.1.6. Tingkat Persaingan 

Tingkat persaingan, sama halnya dengan kebijakan pemerintah yaitu 

merupakan faktor eksteren yang tidak dapat dikendalikan tetapi bagaimana 

mengantisipasinya menjadi peluang dengan meminimalisasi kelemahan yang 

dimiliki perusahaan. Tingkat persaingan akan mempengaruhi iklim usaha  terhadap  

pengusaha konveksi di Sentra Konveksi Ulujami Pemalang disajikan pada Tabel 8. 
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Tabel 8 
Tingkat Persaingan  Usaha  Konveksi 

Di Sentra Konveksi Ulujami Pemalang 
N0 Total Skor Frekuensi % Konversi 
1 0 - 0,99 13 15,7 Tdk. Berpengaruh 
2 1,00 - 2,00 70 84,3 Berpengaruh 

Jumlah 83 100   
Sumber: Data primer  diolah,  2006 

Tabel 8 menunjukkan bahwa sebagian besar (84,3%) pengusaha konveksi di 

Sentra Konveksi Ulujami Pemalang menyatakan tingkat persaingan  berpengaruh 

terhadap aktivitas usahanya.  Keadaan ini menggambarkan pengusaha tersebut dalam 

melakukan aktivitas usahanya sangat dipengaruhi oleh tingkat persaingan, yang 

berarti jika terjadi peningkatan jumlah pengusaha konveksi  mengganggu aktivitas 

usaha, harga-harga menjadi murah dan margin keuntungan menjadi kecil bahkan 

hanya pada titik impas saja (break event point). 

Sedangkan 15,7% pengusaha konveksi di Sentra Konveksi Ulujami Pemalang 

tidak terganggu aktivitas usahanya kerena dengan cepat berusaha mengantisipasi 

dengan melakukan perubahan-perubahan yang inovatif sehingga volume penjualan 

tidak menurun, bahkan dapat ditingkatkan. 

4.1.2. Pengujian Hipotesis 

1. Pengujian Hipotesis 1 

Pengujian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini digunakan dengan 

analisis faktor.  Hasil analisis faktor dengan bantuan SPSS ver 13, didapat  KMO 

(Kaisar Meyer Olkin Measure Sampling Adequacy) sebesar 0,645 hal ini 

menunjukan jumlah sampel dalam penelitian ini sudah cukup memenuhi syarat 

(lebih besar dari 0,600) dan Bartlett’s Tes Of Sphericity sebesar 2.076,005 dengan 

signifikansi 0,000.  
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Kondisi ini mengindikasikan analisis faktor dapat dipertanggungjawabkan, 

jadi hipotesis yang diajukan yang berbunyi:” Faktor-faktor penggunaan modal, 

pendapatan, pemasaran, keuangan, kebijakan pemerintah dan tingkat persaingan 

berpengaruh  terhadap  kredit macet usaha mikro kecil dan menengah di sentra 

konveksi Ulujami Pemalang,” dapat diterima. 

Dari 38 indikator yang diajukan dengan menggunakan analisis faktor dengan 

metode PCA (Principal Component Analisis) disarikan menjadi  11 faktor baru 

dengan Total Ectrations Sums Of Squared Loading Cumulative sebesar 75,167%. Ini 

berarti 38 indikator yang telah terbentuk 11 faktor inti dan  mampu menjelaskan 

pengaruhnya sebesar 75,167%  terhadap antisipasi kredit macet. Dan sisanya sebesar 

24,837% dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.  Persamaan 

umum analisis faktor yang didapat melalui analisis faktor dengan bantuan SPSS ver 

13 adalah: 

Xi  = Ai1F1+Ai2F2+Ai3F3+.....+Ai11Fi11 

X   = 18,868F1+10,970F2+9,547F3+7,391F4+5,527F5+5,179F6+4,903F7 +3,623F8 

         +3,357F9+3,050F10+2,752F11 

 

Secara rinci sumbangan masing-masing faktor terhadap antisipasi kredit 

macet disajikan pada Tabel 9. 
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Tabel 9 
 Hasil Analisis Faktor 

Faktor varianced 
explained (%) 

Cumalative 
Total Variance 

(%) 

Variabel-variabel yang terlibat dalam 
faktor inti  Loading 

Faktor 1 (pemasaran 
dan persaingan)  18,868 18,868 

1. Pemilihan segmen pasar 
2. Kebijakan perbedaan model 
3. Kebijakan perbedaan harga 
4. Tingkat Persaingan 
5. Memasarkan produk di mal 
6. Kesulitan pemasaran 
7. Memasarkan produk melalui agen 

0,890 
0,890 
0,875 
0,783 
0,581 
0, 571 
0,450 

Faktor 2 (prediksi dan 
perencanaan) 10,970 29,838 

1. Prediksi hasil saat pengajuan kredit 
2. Prediksi biaya  saat pengajuan 

kredit 
3. Perencanaan penggunaan modal  

dengan prediksi biaya 
4. Perencanaan penggunaan modal  

dengan prediksi hasil 

0,938 
 

0,874 
 

0,815 
 

0,660 

Faktor 3 (distribusi dan 
produk pengganti)   9,547 39,385 

1. Memasarkan produk di pasar grosir 
2. Memasarkan produk langsung ke 

konsumen 
3. Pengaruh barang  import 

0,904 
 

0,879 
 

0,824 
Faktor 4  (persaingan, 

harga, peraturan 
pemerintah dan kondisi 

ekonomi) 

7,391 46,776 

1. Jumlah Pesaing  
2. Kenaikan harga penjualan 
3. Peraturan pemerintah 
4. Kondisi ekonomi saat ini 

0,849 
0,694 
0,592 
0,509 

Faktor 5  (BBM dan 
Bahan baku)  5,527 52,303 

1. Dampak kenaikan BBM 
2. Kelangkaan BBM 
3. Kenaikan bahan baku 

0,846 
0,720 
0,603 

Faktor 6  (rencana 
awal, evaluasi dan 

prediksi) 
5,179 57,483 

1. Kredit digunakan sesuai rencana 
awal 

2. Evaluasi atas hasil dari 
perencanaan modal 

3. Prediksi biaya sesuai rencana awal 

0,791 
 

0,724 
 

0,503 

Faktor 7  (pengajuan 
kredit dan penggunaan 4,903 62,385 

1. Menerima kredit selain lembaga 
keuangan 

2. Mengajukan kredit ketika tidak 
dalam kesulitan 

3. Penggunaan seluruh modal  untuk 
usaha 

-0,741 
 

0,646 
 

-0,546 
 

Faktor 8  (pengecekan 
keuangan dan usaha 

lain) 
3,623 66,009 

1. Selalu mengecek keuangan setiap 
minggu 

2. Mempunyai usaha lain selain usaha 
konveksi 

-0,778 
 

0,629 

Faktor 9  (usaha 
kelompok dan 

pencatatan transaksi)  
3,357 69,366 

1. Usaha milik kelompok 
2. Pencatatan keuangan atas semua 

transaksi 
3. Selalu mengecek keuangan setiap 

hari 

-0,782 
0,501 

 
0,496 

Faktor 10 (pemeriksaan 
dan laporan keuangan) 3,050 72,415 

1. Selalu mengecek keuangan setiap 
semester 

2. Selalu membuat laporan keuangan 
3. selalu mengecek setiap bulan 

-0,654 
 

0,650 
 

0,538 
Faktor 11  (pendapatan 
sisa bahan baku, biaya 

transportasi dan 
penghasilan diluar 

usaha) 

2,752 75,167 

1. Pendapatan dari sisa hasil produksi 
2. Kenaikan ongkos transportasi 
3. Mendapatkan penghasilan  diluar  

usaha 

0,713 
 

0,611 
0,510 

Sumber: Data primer  diolah,  2006 
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Tabel 9  menunjukkan: 

1. Faktor pemasaran dan persaingan, sebesar 18,868%  pengaruhnya terhadap 

antisipasi kredit yang diambil  macet. Usaha yang dilakukan oleh pelaku bisnis 

konveksi  yaitu  pemilihan pangsa pasar, kebijakan perbedaan model, kebijakan 

perbedaan harga, persaingan, memasarkan produk di mal dan kesulitan 

pemasaran, memasarkan produk melalui agen.  

F1 = W1X1+W2X2+W3X3+.....+W7X7 

F1= 0,850X1+0,890X2+0,875X3+0,783X4+0,581X5+0,571X6+0,450X7 

Ke tujuh dimensi yang paling besar sumbangannya terhadap faktor pemasaran 

dan persaingan adalah pemilihan segmen pasar yang tepat (loading=0,890) 

sedangkan yang paling kecil pengaruhnya adalah memasarkan produk melalui 

agen (loading=0,450).  

2. Faktor prediksi dan perenvanaan, sebesar 10,970%  pengaruhnya terhadap 

antisipasi kredit yang diambil  macet. Usaha yang dilakukan oleh pelaku bisnis 

konveksi  yaitu  prediksi hasil saat pengajuan kredit,  prediksi biaya  saat 

pengajuan kredit, perencanaan penggunaan modal  dengan prediksi biaya, dan 

perencanaan penggunaan modal  dengan prediksi hasil. 

F2 = W21X1+W22X2+W23X3+W24X4 

F2 = 0,938X1+0,874X2+0,815X3+0,600X4 

 Ke empat  dimensi yang paling besar sumbangannya terhadap faktor prediksi 

dan perencanaan adalah prediksi hasil saat pengajuan kredit  (loading=0,938) 

sedangkan yang paling kecil pengaruhnya adalah perencanaan penggunan modal 

dengan prediksi hasil (loading=0,660).  
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3. Faktor distribusi dan produk pengganti sebesar 9,547%  pengaruhnya terhadap 

antisipasi kredit yang diambil  macet. Usaha yang dilakukan oleh pelaku bisnis 

konveksi  yaitu  memasarkan produk di pasar grosir, memasarkan produk 

langsung ke konsumen, memperhatikan harga, kualitas dan mode  barang import.  

F3 = W31X1+W32X2+W33X3 

F3 = 0,904X1+0,879X2+0,824X3 

Ke tiga  dimensi yang paling besar sumbangannya terhadap faktor 3 adalah 

memasarkan produk di pasar grosir (loading=0,904) sedangkan yang paling kecil 

pengaruhnya adalah barang import  (loading=0,824). 

4. Faktor  persaingan, harga, peraturan pemerintah dan kondisi ekonomi sebesar 

7,391%  pengaruhnya terhadap antisipasi kredit yang diambil  macet. Usaha yang 

dilakukan oleh pelaku bisnis konveksi  yaitu  jumlah pesaing,  kenaikan volume 

penjualan, peraturan pemerintah, kondisi ekonomi saat ini. 

F4 = W41X1+W42X2+W43X3 

F4 = 0,849X1+0,694X2+0,592X3+0,509X4 

Ke empat dimensi yang paling besar sumbangannya terhadap faktor 3 adalah 

jumlah persaingan yang berguguran (loading=0,849) sedangkan yang paling 

kecil pengaruhnya adalah kondisi ekonomi saat ini  (loading=0,509). 

5. Faktor BBM dan Bahan Baku sebesar 5,527%  pengaruhnya terhadap antisipasi 

kredit yang diambil  macet. Usaha yang dilakukan oleh pelaku bisnis konveksi  

yaitu antisipasi  dampak kenaikan BBM, kelangkaan BBM, kenaikan bahan 

baku.  

F5 = W51X1+W52X2+W53X3 

F5 = 0,846X1+0,720X2+0,603X3 
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Ke tiga dimensi yang paling besar sumbangannya terhadap faktor BBM dan 

Bahan Baku adalah  antisipasi kenaikan BBM (loading=0,846) sedangkan yang 

paling kecil pengaruhnya adalah kenaikan bahan baku  (loading=0,603). 

6. Faktor rencana awal, evaluasi dan prediksi sebesar 5,179% pengaruhnya 

terhadap antisipasi kredit yang diambil  macet. Usaha yang dilakukan oleh 

pelaku bisnis konveksi  yaitu kredit digunakan sesuai rencana awal, evaluasi atas 

hasil dari perencanaan modal, prediksi biaya sesuai rencana awal.  

F6 = W61X1+W62X2+W63X3 

F6 = 0,791X1+0,724X2+0,503X3 

Ke tiga dimensi yang paling besar sumbangannya terhadap faktor rencana awal, 

evaluasi dan prediksi adalah kredit digunakan sesuai rencana awal 

(loading=0,791) sedangkan yang paling kecil pengaruhnya adalah prediksi biaya 

sesuai rencana awal  (loading=0,503). 

7. Faktor pengajuan kredit dan penggunaan sebesar 4,903%  pengaruhnya terhadap 

antisipasi kredit yang diambil  macet. Usaha yang dilakukan oleh pelaku bisnis 

konveksi  yaitu menerima kredit selain lembaga keuangan, mengajukan kredit 

ketika tidak dalam kesulitan, penggunaan seluruh modal  untuk usaha.  

F7 = W71X1+W72X2+W73X3 

F7 = -0,741X1+0,646X2-0,546X3 

Ke tiga dimensi yang paling besar sumbangannya terhadap faktor pengajuan 

kredit dan penggunaan adalah menerima kredit selain lembaga keuangan 

(loading=-0,741) sedangkan yang paling kecil pengaruhnya adalah penggunaan 

seluruh modal  untuk usaha (loading= -0,546). 
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8. Faktor  pengecekan keuangan dan usaha lain sebesar 3,623%  pengaruhnya 

terhadap antisipasi kredit yang diambil  macet. Usaha yang dilakukan oleh 

pelaku bisnis konveksi  yaitu selalu mengecek keuangan setiap minggu dan 

mempunyai usaha lain selain usaha konveksi.  

F8 = W81X1+W82X2 

F8 = -0,778X1+0,629X2 

Ke dua dimensi yang paling besar sumbangannya terhadap faktor pengecekan 

keuangan dan usaha lain adalah selalu mengecek keuangan setiap minggu 

(loading=-0,778) sedangkan yang paling kecil pengaruhnya adalah mempunyai 

usaha lain selain usaha konveksi (loading=0,629). 

9. Faktor usaha kelompok dan pencatatan transaksi sebesar 3,357%  pengaruhnya 

terhadap antisipasi kredit yang diambil  macet. Usaha yang dilakukan oleh 

pelaku bisnis konveksi  yaitu usaha milik kelompok, pencatatan keuangan atas 

semua transaksi, selalu mengecek keuangan setiap hari.  

F9 = W91X1+W92X2+W93X3 

F9 = -0,782X1+0,501X2+0,496X3 

Ke tiga dimensi yang paling besar sumbangannya terhadap faktor usaha 

kelompok dan pencatatan transaksi adalah usaha milik kelompok (loading=-

0,782) sedangkan yang paling kecil pengaruhnya adalah selalu mengecek 

keuangan setiap hari (loading=0,496). 

10. Faktor pemeriksaan dan laporan keuangan sebesar 3,050%  pengaruhnya 

terhadap antisipasi kredit yang diambil  macet. Usaha yang dilakukan oleh 

pelaku bisnis konveksi  yaitu selalu mengecek keuangan setiap semester, selalu 

membuat laporan keuangan, selalu mengecek setiap bulan.  
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F10 = W101X1+W102X2+W103X3 

F10 = -0,654X1+0,650X2+0,538X3 

Ke tiga dimensi yang paling besar sumbangannya terhadap faktor pemeriksaan 

dan laporan keuangan adalah selalu mengecek keuangan setiap semester 

(loading=-0,654) sedangkan yang paling kecil pengaruhnya adalah selalu 

mengecek keuangan setiap bulan (loading=0,538). 

11. Faktor pendapatan sisa bahan baku, biaya transportasi dan penghasilan diluar 

usaha sebesar 2,752%  pengaruhnya terhadap antisipasi kredit yang diambil  

macet. Usaha yang dilakukan oleh pelaku bisnis konveksi  yaitu pendapatan dari 

sisa hasil produksi, kenaikan ongkos transportasi, mendapatkan penghasilan  

diluar usaha.  

F11 = W111X1+W112X2+W113X3 

F11 = 0,713X1+0,611X2+0,510X3 

Ke tiga dimensi yang paling besar sumbangannya terhadap faktor pendapatan 

sisa bahan baku, biaya transportasi dan penghasilan diluar usaha adalah 

pendapatan dari sisa hasil produksi (loading=0,713) sedangkan yang paling kecil 

pengaruhnya adalah mendapatkan penghasilan  diluar usaha (loading=0,510) 

 

2. Pengujian Hipotesis 2 

Berdasarkan ke sebelas faktor inti yang terbentuk, mengindikasikan hipotesis 

yang diajukan berbunyi:” faktor-faktor tersebut di atas yang berpengaruh paling 

besar terhadap kredit  macet usaha mikro kecil dan menengah di Sentra Konveksi 

Ulujami Pemalang adalah pemasaran dan  persaingan,” dapat diterima. 
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4.2. Pembahasan 

Dari hasil analisis faktor,  yang mempengaruhi kredit macet  sudah terbukti 

yaitu adanya sumbangan-sumbangan faktor-faktor yang mempengaruhi kredit macet  

dari kredit yang diajukan oleh pengusaha sentra konveksi Ulujami Pemalang sebesar 

75,167%. Hasil penelitian ini konsisten dan mendukung pendapat Suyatno (1997) 

yang menyebutkan penyebab macetnya kredit disebabkan karena faktor intern (aspek 

pemasaran, aspek pengaturan keuangan, aspek dana, aspek teknis dan aspek 

manajemen) dan faktor ekstern (kebijakan pemerintah dan persaingan dan pendapat 

Akyuwen (2005) yang menyebutkan terbatasnya permodalan, rendahnya 

kemampuan SDM dan akses pasar, serta mendukung hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Katsikeas (1994) yang menemukan keunggulan bersaing industri ditentukan 

oleh kemampuan mengkases pasar ekspor, kemampuan memproduksi produk yang 

superior; Thompson (1998) yang menyebutkan risiko macetnya kredit bisa berbentuk 

resiko langsung (pendapatan) dan resiko tidak langsung (meningkatnya biaya 

produksi, kebijakan pemerintah) dan Glendoh (2001) menyebutkan berkembang 

tidaknya pengusaha kecil dipengaruhi oleh faktor kondisi perekonomian, kebijakan-

kebijakan pemerintah dan manajemen pengusaha kecil. 

Yang  berperan besar pengaruhnya terhadap antisipasi kredit macet yang 

dilakukan pelaku bisnis konveksi adalah  faktor pemasaran dan persaingan.  Dimensi 

yang membentuk  faktor pemasaran dan persaingan ini yang paling kuat 

pengaruhnya adalah pemilihan segmen pasar.  

Ketepatan dalam pemilihan segmen pasar, merupakan faktor utama 

keberhasilan pemasaran. Karena dengan diketahuinya segmen pasar yang jelas akan 

sangat membantu diterimanya  produk yang dihasilkan. Artinya sudah diketahui 
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kemampuan daya beli pasar dan  apa yang menjadi dan kelemahan dari pesaing, 

sehingga produk yang dihasilkan disesuaikan dengan kemampuan daya beli 

konsumen di segmen pasar yang dituju dan dapat mengantisipasi apa yang hendak 

dilakukan pesaing.  

Kemudian kecilnya peran agen dalam memasarkan produk, karena agen 

memasarkan produk dari berbagai pengusaha dan hanya menjual ke pedagang. 

Kondisi ini akan meningkatkan harga jual perunit di pasar, bahkan pengusaha tidak 

dapat mengontrol harga jual di pasar. Bisa jadi harga yang dijual lebih tinggi dari 

pesaing. Kondisi inilah yang menyebabkan penjualan menjadi lambat dan berakibat 

pula pada cash flow yang rendah serta menyebabkan pengusa menjadi terganggu 

pembayaran kreditnya kepada pihak lembaga keuangan. 

Sedangkan dari hasil analisis faktor yang paling kecil pengaruhnya terhadap 

antisipasi kredit macet adalah faktor pendapatan yaitu sebesar 2,752%.  Dimensi 

yang membentuk  faktor pendapatan  ini yang paling kuat pengaruhnya adalah 

pendapatan dari sisa hasil produksi. Langkah ini diambil oleh pengusaha untuk 

menambah pendapatan walaupun tidak seberapa. Paling tidak sisa-sisa kain tidak 

dibuang begitu saja sedangkan mendapatkan pengahasilan di luar usaha merupakan 

langkah jaga-jaga yang dilakukan pengusaha untuk mengantisipasi lesunya pasar 

konveksi, sehingga kredit yang diambil masih tetap dapat dikembalikan. 

Berdasarkan analisis faktor ini, memberikan sinyal bahwa pengusaha tidak 

diperkenankan hanya memperhatikan faktor pemasaran dan pendapatan saja untuk 

mengantisipasi kredit macet. Karena 75,167% faktor yang berpengaruh terhadap 

antisipasi kredit macet disumbangkan oleh faktor lain. Secara parsial walaupun 

faktor pemasaran dan persaingan lebih dominan dibandingkan dengan faktor lain, 
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akan tetapi secara simultan memberikan sumbangan yang cukup besar. Oleh karena 

itu untuk menghindari kredit macet pengusaha perlu mengantisipasi dengan 

melakukan usaha-usaha manajemen yang baik dengan mengontrol keuangan, 

mengantisipasi perubahan lingkungan dan merencanakan penggunaan modal yang 

lebih akurat dengan mempertimbangkan perkiraan hasil yang didapat dengan 

perkiraan biaya yang dikeluarkan. Sehingga margin laba yang didapat harus lebih 

besar daripada bunga yang harus dibayar. 
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BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 

 

4.3.   Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diungkapkan pada 

bab 4, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dari 38 indikator (faktor eksternal dan internal) telah terbentuk 11 faktor inti dan 

mampu menjelaskan pengaruhnya sebesar 75,167%  terhadap antisipasi kredit 

macet. Dan sisanya sebesar 24,837% dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti 

dalam penelitian ini. Besarnya pengaruh ke sebelas faktor inti tersebut terhadap 

antisipasi kredit macet adalah: 

• Faktor 1 (pemasaran dan persaingan) berpengaruh terhadap anstispasi kredit 

macet sebesar 18,868%. 

• Faktor 2 (prediksi dan perencanaan) berpengaruh terhadap anstispasi kredit 

macet sebesar 10,970%. 

• Faktor 3 (distribusi dan produk pengganti) berpengaruh terhadap anstispasi 

kredit macet sebesar 9,547%. 

• Faktor 4 (persaingan, harga, peraturan pemerintah dan kondisi ekonomi) 

berpengaruh terhadap anstispasi kredit macet sebesar 7,391%. 

• Faktor 5 (BBM dan bahan baku) berpengaruh terhadap anstispasi kredit 

macet sebesar 5,527%. 

• Faktor 6 (rencana awal, evaluasi dan prediksi) berpengaruh terhadap 

anstispasi kredit macet sebesar 5,179%. 
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• Faktor 7 (pengajuan kredit dan penggunaan) berpengaruh terhadap anstispasi 

kredit macet sebesar 4,903%. 

• Faktor 8 (pengecekan keuangan dan usaha lain) berpengaruh terhadap 

anstispasi kredit macet sebesar 3,623%. 

• Faktor 9 (usaha kelompok dan pencatatan transaksi) berpengaruh terhadap 

anstispasi kredit macet sebesar 3,357%. 

• Faktor 10 (pemeriksaan dan laporan keuangan) berpengaruh terhadap 

anstispasi kredit macet sebesar 3,050%. 

• Faktor 11 (pendapatan sisa bahan baku, biaya transportasi dan penghasilan 

diluar usaha) berpengaruh terhadap anstispasi kredit macet sebesar 2,752%. 

2. Faktor yang paling berpengaruh terhadap antisipasi kredit macet yang dilakukan 

oleh pengusaha adalah faktor pemasaran dan persaingan yaitu sebesar 18,868% 

dan yang paling kecil adalah faktor pendapatan (2,752%). 

 

4.4. Saran  

Berdasarkan simpulan yang didapat dari hasil analisis yang telah dilakukan 

untuk menghindari kredit macet pada pengusaha konveksi di Sentra Konveksi 

Ulujami Pemalang   sebagai berikut: 

1. Agar tidak terjadi kredit macet, pemerintah membantu pengusaha konveksi di 

Sentara Konveksi Ulujami dengan cara menyalurkan atau memasarkan hasil 

produksi ke luar daerah. 

2. Untuk mengurangi persaingan khususnya persaingan harga, hendaknya 

pengusaha  Sentra Konveksi Ulujami Pemalang melakukan kerjasama dalam 
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bentuk asosiasi yang melembaga untuk membeli bahan baku secara bersamaan 

dan menjual hasil produksi melalui asosiasi. 

3. Pengusaha  Sentra Konveksi Ulujami Pemalang, benar-benar  memperhatikan 

kridit yang diterima agar dipergunakan sesuai dengan rencana awal pada saat 

pengajuan kredit dan lebih baik jika mengajukan kredit tidak dalam kesulitan 

(hutang yang menumpuk). 

4. Jika pengusaha Sentra Konveksi Ulujami Pemalang, yang hutangnya cukup 

banyak, lebih baik mengadakan kerja sama dengan pengusaha yang berada di 

Konveksi Ulujami Pemalang sehingga beban hutang tidak bertambah.   
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