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     SARI 
 
 
Hermanto. 2006. Faktor-Faktor Kredit Macet PD. BPR BKK Ungaran Kabupaten 
Semarang Akuntansi D3 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. 48 hal. 
  
Kata Kunci: Faktor-Faktor Kredit Macet,  

Kredit macet adalah kredit yang diklasifikasikan pembayarannya tidak 
lancar dilakukan oleh debitur bersangkutan. Kredit macet harus secepatnya 
diselesaikan agar kerugian yang lebih besar dapat dihindari. PD. BPR BKK 
Ungaran Kabupaten Semarang sebagai lembaga keuangan yang menjalankan 
peranannya sebagai pemberi kredit dan jasa-jasa keuangan lainnya. Pada periode 
Desember 2004 dan 2005 kredit macet pada PD. BPR BKK Ungaran Kabupaten 
Semarang cukup besar. Data laporan perkembangan PD. BPR BKK Ungaran 
Kabupaten Semarang periode 2004 menunjukan bahwa terdapat kredit macet 
sebesar  Rp 251.584.000 dari pinjaman yang dikeluarkan sebesar Rp 
21.635.399.350 atau sebanyak 51 debitur, sedangkan periode 2005 kredit macet 
sebesar Rp 279.574.000 dari pinjaman yang dikeluarkan Rp 21.957.359.000 atau 
sebanyak 62 nasabah (debitur). Data tersebut menunjukan bahwa pada akhir 
Desember 2005 mengalami kenaikan sebanyak 11 nasabah (debitur) sehingga 
fenomena ini  layak diteliti lebih lanjut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 
faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kredit macet pada PD. BPR BKK 
Ungaran Kabupaten Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-
faktor kredit macet pada PD. BPR BKK Ungaran Kabupaten Semarang. 

Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah (debitur) PD. BPR BKK 
Ungaran Kabupaten Semarang yang berjumlah 62 Nasabah. Dengan sampel 62 
responden. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode kuesioner, dan dokumentasi dengan menggunakan instrumen 
pengumpulan data berupa angket kepada debitur PD. BPR BKK Ungaran 
Kabupaten Semarang yang berkaitan dengan Faktor-Faktor Kredit macet. Data 
yang terkumpul dievaluasi dengan teknik deskriptif persentatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor-faktor kredit macet pada PD. 
BPR BKK Ungaran Kabupaten Semarang adalah : (A) Character, (1) Itikad 
Nasabah, berdasarkan data quesioner 40 responden (64,52 %) tidak mau 
membayar angsuran kredit jika BPR BKK Ungaran tidak menegur atau menagih, 
hal ini karena kebanyakan responden lebih mementingkan kebutuhan lain yang 
lebih mendesak bertepatan dengan waktu angsuran kredit sebanyak 42 responden 
(67,74 %). (2) penggunaan kredit, 21 responden (33,87 %) yang hanya 
menggunakan semua modal pinjaman (kredit BPR) untuk modal usaha. (B) 
Capacity, (1) Pendapatan nasabah (debitur), dari 62 responden hanya 18 nasabah 
(debitur) (29 %) yang menyisihkan sebagian keuntungaan usaha digunakan untuk 
keperluan mengangsur kredit. (2) Administrasi, hanya  23 responden (37,1 %)  
dari 62 responden yang membuat catatan atau rician biaya-biaya yang dikeluarkan 
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dan pemasukan (pendapatan), dan sisanya (62,9 %) tidak membuat catatan 
pengeluaran dan pemasukan usaha. Hal ini dapat menimbulkan kesulitan 
responden untuk memeperkirakan biaya untuk mengangsur kredit dan biaya-biaya 
lain untuk kebutuhan usaha maupun kebutuhan pribadi. (C) Capital,(1) 
Mengetahui modal debitur, berdasarkan data quesioner responden yang 
mengajukan kredit di PD. BPR BKK Ungaran Kabupaten Semarang adalah 
pengusaha kecil dengan modal kecil dan 44 responden (71 %) yang mengajukan 
antara 1 dan 2 tahun. Hal ini disebabkan responden banyak mengeluarkan biaya 
kebutuhan setiap bulannya, hal ini ditunjukan 62 responden (100 %), misal untuk 
biaya pendidikan, kesahatan dan kebutuhan rumah tangga lainnya.(D) Collateral, 
(1) Barang jaminan debitur, 62 responden (100 %) menunjukan bahwa agunan 
yang nasabah berikan ke BPR adalah milik sendiri dengan identitas jelas dan 
dapat dipertanggungjawabkan, serta pemberian kredit kepada nasabah dilakukan 
setelah penilaian agunan sebesar setengah atau lebih nilai agunan selesai 
berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BPR. (E) Conditions, (1) 
Musibah, 28 responden (45,16 %), (2) Ketentuan Pemerintah, setiap usaha 
dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah sebanyak 62 responden (100 %) , (3), 
Musim,  24 responden (38,71 %), hal tersebut berdampak pada kelancaran usaha 
responden, misal naiknya harga BBM, isu flu burung, tahu formalin yang 
mengakibatkan para pedagang kecil rugi karena mereka tidak dapat membeli 
barang dagangannya kembali, karena harga barang naik dan sepinya pembeli. 

Hasil analisis data penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 
faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet pada BPR Ungaran yaitu, salah 
penggunaan kredit, pengelola administrasi pembukuan debitur serta menurunnya 
pendapatan. Saran yang dapat penulis sampaikan yaitu, bagi pihak PD. BPR BKK 
Ungaran Kabupaten Semarang hendaknya memantau lebih lanjut terhadap kredit 
yang telah diberikan kepada nasabah, agar kredit tersebut digunakan sesuai awal 
rencana debitur yaitu, untuk pengembangan usaha dan memberikan latihan kepada 
debitur tentang cara-cara pembukuan dalam mengelola usaha dengan bekerja 
sama ke perguruan tinggi seperti UNNES atau instansi lainnya.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bank merupakan lembaga keuangan yang bekerja berdasarkan 

kepercayaan, dalam kegiatan operasionalnya bank menghimpun dana dari 

masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam 

bentuk kredit. 

Undang-undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 11 

tentang perbankan pengertian kredit dirumuskan bahwa ’’penyediaan uang atau 

tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan pinjam meminjam 

antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi 

utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. 

Setiap bank pasti menghadapi masalah kredit macet. Bank tanpa kredit 

macet merupakan hal yang aneh, (kecuali bank-bank yang baru tentunya). 

Membicarakan kredit macet, sesungguhnya membicarakan risiko yang 

terkandung dalam setiap pemberian kredit, dengan demikian bank tidak mungkin 

terhindar dari kredit macet. Kemacetan kredit adalah suatu hal yang merupakan 

penyebab kesulitan terhadap bank itu sendiri, yaitu berupa kesulitan terutama 
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yang menyangkut tingkat kesehatan bank, karenanya bank wajib menghindarkan  

diri dari kredit macet. (Djumhana, 1996 :263) 

PD. BPR BKK Ungaran Kabupaten Semarang yang selanjutnya disebut 

BPR Ungaran adalah salah satu lembaga keuangan yang memanfaatkan dana dari 

masyarakat yang berupa tabungan (Tamades) dan deposito, kemudian 

menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman. BPR 

Ungaran didirikan berdasarkan surat Keputusan Gubernur No. 6 Dsa 6 

232/1970/12/19/24 tanggal 9 Nopember 1970. BPR Ungaran didirikan dengan 

maksud agar pembangunan desa dapat lebih maju, maka diperlukan adanya 

penanganan khusus untuk peningkatan kredit, karena kredit mempunyai peranan 

yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi.  

Suatu lembaga keuangan atau Bank akan memberikan kredit kepada 

peminjam. Jika betul-betul yakin bahwa sipenerima kredit akan mengembalikan 

pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat yang telah 

disetujui oleh kedua pihak. Bila ada satu atau beberapa debitur BPR Ungaran 

yang tidak menaati aturan tersebut, maka dapat menimbulkan dampak 

dikemudian hari, yaitu kredit yang diberikan tidak sesuai dengan waktu yang 

telah diberikan atau kredit yang diberikan pembayarannya menunggak. 
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Timbulnya tunggakan kredit tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, tetapi 

dalam penelitian ini hanya dibatasi pada faktor Character, Capacity, Capital, 

Collateral dan Condition sebagai dasar penilaian kepada debitur atau calon 

debitur apakah layak untuk diberikan kredit atau tidak (Hudiyanto, 2002 :108).  

Data laporan perkembangan BPR Ungaran menunjukan bahwa kredit 

mengalami permasalahan dalam proses pengembalian, yaitu adanya debitur yang 

terlambat membayar kredit sampai tanggal jatuh tempo. Adapun besar kredit 

macet pada akhir periode Desember 2004 sebesar Rp. 251.584.000 atau 51 

Nasabah dari pinjaman yang dikeluarkan oleh BPR  Ungaran Sebesar Rp. 

21.635.399.350 atau sebesar 1,2 %, dan pada akhir periode Desember 2005 

kredit macet pada BPR Ungaran sebesar Rp. 279.574.000 atau sebanyak 62 

Nasabah, dari pinjaman yang dikeluarkan oleh BPR Ungaran sebesar Rp. 

21.957.359.000 atau sebesar 1,3 %. Data tersebut menunujukan bahwa pada 

akhir Desember 2005 kredit macet di BPR Ungaran mengalami kenaikan 0.1 % 

(11 debitur) dari tahun sebelumnya.  

Kondisi tersebut menarik perhatian peneliti untuk menyusun Tugas Akhir 

dengan judul ’’FAKTOR-FAKTOR KREDIT MACET PADA PD. BPR 

BKK UNGARAN KABUPATEN SEMARANG” 
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1.2 Permasalahan 

Sesuai dengan judul penulisan tugas akhir ini maka masalah yang akan 

penulis rumuskan yaitu faktor apa saja yang menyebabkan kredit macet pada. 

BPR Ungaran ?  

 

1.3 Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi kesalahan dan salah penafsiran tentang judul yang 

penulis ambil maka dalam penelitian ini diberikan penjelasan dan pengertian 

tentang istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, antara lain : 

1. Faktor-faktor adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyebab 

terjadinya masalah tersebut. 

2. Kredit Macet 

Kredit macet adalah kredit yang tidak lancar dan telah sampai pada jatuh 

temponya belum dapat juga diselesaikan oleh nasabah bersangkutan. 

(Sinungan, 1993 : 57).  Pengertian kredit macet disini adalah nasabah yang 

mengambil pinjaman di BPR Ungaran yang mengalami tunggakan atau kredit 

macet atas pengembalian angsuran kredit. 

3. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha 

secara konvensional atau berdasarkan syariah yang dalam kegiatannya tidak 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (Undang-Undang Perbankan 

No.10 Pasal 1 Ayat 4 Tahun 1998). 
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah ingin mengetahui faktor-faktor 

yang menyebabkan kredit macet pada BPR Ungaran. Dan manfaatnya adalah : 

1. Secara teoritis, dapat menambah referensi sehingga dapat memberikan 

informasi dan menambah pengetahuan tentang teori yang ada dalam ilmu 

pengetahuan dengan kenyataan yang ada dilapangan. 

2. Secara praktis, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam 

menentukan kebijakan-kebijakan yang dilakukan khususnya dalam masalah 

pemberian kredit kepada nasabah BPR Ungaran. 

3. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menjadikan terjadinya kredit 

macet di BPR Ungaran. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 

 

2.1 Bank Pengkreditan Rakyat 

2.1.1 Pengertian Bank Pengkreditan Rakyat. 

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan 

usaha secara konvensional atau berdasarkan syariah yang dalam 

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

(Undang-Undang Perbankan No.10 Pasal 1 Ayat 4 Tahun 1998). Bank 

Pengkreditan Rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam 

bentuk deposito berjangka, tabungan atau dalam bentuk lainnya yang 

dipersamakan dengan itu. (Subagyo, Algifari, dkk. 1997 : 68). 

Pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Bank 

Pengkreditan Rakyat adalah bank yang hanya menerima simpanan dalam 

bentuk deposito berjangka, tabungan atau dalam bentuk lainnya yang 

dipersamakan dengan itu dan dalam kegiatannya tidak memberikan jasa 

dalam lalu lintas pembayaran. 
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2.1.2 Karakteristik Bank Perkreditan Rakyat 

Sesuai dengan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 

tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang 

Perbankan dikatakan bahwa menurut jenisnya bank terdiri dari Bank 

Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Adapun usaha yang dapat dilakukan 

oleh Bank Perkreditan Rakyat adalah meliputi : 

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan deposito 

berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan 

dengan itu. 

2. Memberikan kredit. 

3. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip 

syariah (bunga), sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank 

Indonesia. 

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

Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito atau tabungan pada bank lain. 

Dalam pelaksanaan kegiatan usahanya, maka Bank Perkreditan Rakyat 

dilarang untuk :  

a. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas 

pembayaran. 

b. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. 

c. Melakukan penyertaan modal. 

d. Melakukan usaha perasuransian. 
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e. Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana di 

maksud dalam pasal 13. Sedangkan bentuk hukum dari Bank 

Perkreditan Rakyat dapat berupa  seperti dibawah ini : 

1. Perusahaan Daerah. 

2. Koperasi. 

3. Perseroan Terbatas. 

4. Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 

 

2.1.3 Tujuan dan Fungsi BPR 

1. Tujuan BPR  

BPR dalam rangka ikut membantu meningkatkan produktivitas 

dan penghasilan masyarakat terutama golongan ekonomi lemah, 

mempunyai beberapa tujuan dalam menjalankan usaha diantaranya 

adalah sebagai berikut  

a. Menunjang kelancaran penyediaan permodalan dalam rangka 

pembangunan daerah pada umumnya dan pembangunan desa pada 

khususnya. 

b. Menciptakan pemerataan dalam kesempatan berusaha dalam 

golongan ekonomi lemah. ( Pedoman BPR BKK Ungaran) 
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2. Fungsi BPR 

a. Menyediakan permodalan dengan sistem pengkreditan yang 

mudah dan mengarah pada masyarakat pedesaan. 

b. Membantu modal masyarakat yang diarahkan pada peningkatan 

produksi. 

c. Melindungi masyarakat pedesaan dari pengaruh pelepas uang. 

d. Membimbing masyarakat pedesaan agar lebih mengenal dan 

memahami asas ekonomi dan permodalan. ( Pedoman BPR BKK 

Ungaran) 

 

2.2 Kredit 

2.2.1 Pengertian Kredit 

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

pinjam meminjam antara Bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak 

meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu 

dengan pemberian bunga. (Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 pasal 1 

ayat 11). Kredit adalah merupakan kemampuan untuk melaksanakan 

suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan satu janji 

pembayarannya akan dilakukan atau ditangguhkan pada suatu  jangka 

waktu disepakati. (Sukmadi, 1994 : 18). 
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Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat 

disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara 

bank dengan pihak dalam hal, pihak peminjam berkewajiban melunasi 

hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang 

ditetapkan. (Suyatno, 1997 : 45). 

Pengertian kredit tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kredit 

adalah suatu pemberian pinjaman uang (barang atau jasa) kepada pihak 

lain dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur setelah 

jangka waktu tertentu dengan jumlah imbalan (bunga) yang ditetapkan. 

 

2.2.2 Unsur-Unsur Kredit  

Pengertian tersebut bahwa pemberian kredit adalah pemberian 

kepercayaan. Hal ini berarti bahwa prestasi yang diberikan benar-benar 

diyakini dapat dikembalikan oleh penerima kredit sesuai dengan waktu 

dan syarat-syarat yang disetujui bersama, berdasarkan hal-hal tersebut, 

maka unsur-unsur dalam kredit (Sinungan, 1993 : 3 - 4)  adalah sebagai 

berikut : 

1. Kepercayaan 

Kepercayaan adalah suatu keyakinan pemberi kredit bahwa prestasi 

(uang, jasa atau barang) yang diberikannya akan benar-benar 

diterimanya kembali dimasa tertentu yang akan datang. 
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2. Waktu 

Waktu adalah bahwa antara pemberi prestasi dan pengembaliannya 

dibatasi oleh suatu masa atau waktu tertentu. Dalam unsur waktu ini 

terkandung pengertian tentang nilai agio uang bahwa uang sekarang 

lebih bernilai dari uang dimasa yang akan datang.  

3. Degree of Risk 

Degree of Risk adalah pemberian kredit menimbulkan suatu tingkat 

resiko,  dimasa-masa tenggang adalah masa yang abstrak. Resiko 

timbul bagi pemberi karena uang/jasa/barang, jasa atau prestasi telah 

lepas kepada orang lain. 

4. Prestasi 

Prestasi adalah yang diberikan merupakan suatu prestasi yang dapat 

berupa barang, jasa atau uang. Perkembangan pengkreditan di alam 

modern ini maka yang dimaksudkan dengan prestasi dalam 

pemberian kredit adalah uang. 

  

2.2.3 Fungsi Kredit 

Fungsi kredit (Sinungan, 1993 : 5-10) dalam kehidupan 

perekonomian, perdagangan dan keuangan, pada garis besarnya 

meliputi hal yang utama sebagai berikut : 

1. Kredit dapat meningkatkan “Utility” dari modal atau uang 

2. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. 
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3. Kredit dapat meningkatkan daya guna (utility) dan peredaran 

barang. 

4. Kredit sebagai alat untuk stabilitas ekonomi 

5. Kredit menimbulkan kegairahan berusaha pegawai (masyarakat). 

6. Kredit sebagai jembatan untuk meningkatkan pemerataan 

pendapatan. 

7. Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan ekonomi  

internasional. 

 

2.2.4 Penilaian Dalam Pemberian Kredit 

Calon nasabah yang mengajukan permohonan kredit  diharuskan 

memenuhi persyaratan yang telah dipenuhi tersebut, bank akan 

memberikan penilaian apakah calon nasabah tersebut layak atau tidak 

untuk mendapatkan kredit. Penilaian permohonan kredit (Suyatno, 1997 

:51-52) tersebut, terdapat lima faktor yang perlu diperhatikan oleh bank 

antara lain : 

1. Character (Kepribadian atau watak). 

Character adalah penilaian kepada calon debitur tentang kebiasaan-

kebiasaan, sifat pribadi, cara hidup, keadaan keluarga, hobby dan 

keadaan sosial. Penilaian karakter memang cukup sulit, karena 

masing-masing individu memiliki watak dan sifat yang berbeda-

beda. Oleh karena itu para pengelola harus mempunyai keahlian dan 
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ketrampilan serta pengetahuan psikologis untuk dapat menganalisa 

watak calon nasabah. Penilaian karakter ini bermanfaat untuk 

mengetahui sejauh mana tingkat kejujuran serta itikad baik nasabah 

untuk memenuhi kewajibannya. 

2. Capacity (kemampuan atau kesanggupan). 

Capacity adalah suatu penilaian kepada calon debitur mengenai 

kemampuan melunasi kewajiban-kewajibanya dari kegiatan usaha 

yang dilakukanya yang akan di biayai dengan kredit dari lembaga 

pemberi kredit, kemampuan calon debitur ini dapat dilihat dari maju 

mundurnya usaha serta manajemennya. 

3. Capital (modal atau kekayaan). 

Capital adalah jumlah dana sendiri yang dimiliki oleh calon debitur, 

yang diikutsertakan dalam kegiatan usahanya. Penyelidikan 

terhadap capital pemohon tidak hanya dilihat dari besar kecilnya 

gaji setiap bulannya, tetapi bagaimana distribusi gaji bulananya 

ditempatkan oleh calon debitur. 

4. Collateral (Jaminan) 

Collateral (Jaminan) adalah barang jaminan yang diserahkan oleh 

calon debitur sebagai agunan (jaminan) kredit yang diterimanya. 

Jaminan yang dimaksud meliputi jaminan yang berupa benda 

bergerak dan tidak bergerak.. 
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5. Condition of Economy  

Condition of Economy adalah kondisi politik, ekonomi, sosial, dan 

budaya yang dapat mempengaruhi perekonomian pada kurun waktu 

tertentu yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi 

kegiatan usahannya. 

 

2.3 Jenis-Jenis Kredit 

 Kredit (Siamat, 2001: 165-166) dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu : 

2.3.1 Menurut Jangka Waktu (maturity)  

1. Kredit jangka pendek (short term-loan) 

Kredit jangka pendek adalah kredit yang jangka waktu 

pengembaliannya kurang dari satu tahun. Misal kredit untuk 

membiayai kelancaran operasi perusahaan termasuk kredit modal 

kerja.  

2. Kredit Jangka menengah (medium-term loan) 

Kredit Jangka menengah adalah kredit yang jangka waktu 

pengembaliannya 1 s/d 3 tahun. Biasanya kredit ini untuk menambah 

modal kerja misal untuk membiayai pengadaan bahan baku. Kredit 

jangka menengah dapat pula dalam bentuk kredit investasi. 

3. Kredit jangka Panjang (long-term loan) 

Kredit jangka Panjang adalah kredit yang jangka waktu 

pengembaliannya atau jatuh temponya melebihi 3 tahun.  
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2.3.2 Menurut Tujuan Kredit  

Menurut Tujuan Kredit di bagi atas : 

1. Kredit konsumtif (consumer loan).  

Kredit konsumtif adalah kredit yang diberikan oleh bank untuk 

memenuhi kebutuhan debitur yang bersifat konsumtif misalnya, 

untuk membeli kendaraan, rumah, dan sebagainya. 

2. Kredit Produktif 

Kredit Produktif adalah kredit yang diberikan oleh bank dalam 

rangka membiayai kebutuhan modal kerja debitur sehingga dapat 

mempelancar produksi. Misalnya : kredit untuk pembelian bahan 

mentah biaya pemasaran dan sebagainya. 

3. Kredit komersil (commercial loan) 

Kredit komersil adalah kredit yang diberikan memperlancar kegiatan 

usaha nasabah di bidang perdagangan. Kredit komersil ini meliputi 

antara lain : kredit untuk usaha tokoan, kredit ekspor dan 

sebagainya. 

2.3.3 Menurut Penggunaan Kredit 

Berdasarkan penggunaanya, kredit dapat dibedakan menjadi 2 yaitu : 

1. Kredit modal kerja 

Kredit modal kerja adalah kredit yang diberikan oleh bank untuk 

menambah modal kerja debitur. Kredit modal kerja ini pada 
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prinsipnya meliputi modal kerja kerja untuk tujuan komersil, 

industri, kontraktor bangunan dan sebagainya. 

2. Kredit investasi 

Kredit investasi merupakan kredit yang diberikan oleh bank kepada 

perusahaan untuk digunakan melakukan investasi dengan membeli 

barang-barang modal. Seperti untuk membiayai pengadaan barang-

barang modal atau jasa yang diperlukan dalam rangka rehabilitasi, 

modernisasi, ekspansi, relokasi dan sebagainya.  

 

2.4 Faktor-Faktor Kredit Macet 

2.4.1 Pengertian Kredit Macet 

Kredit macet menurut (Sinungan, 1993 : 57) adalah kredit yang 

tidak lancar dan telah sampai pada jatuh temponya belum dapat juga 

diselesaikan oleh nasabah bersangkutan, sedangkan menurut 

(Djumhana, 1996 : 267)  kredit macet yaitu apabila tidak memenuhi 

kriteria lancar, kurang lancar, dan diragukan atau memenuhi kriteria 

diragukan, tetapi dalam jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan 

diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan kredit atau 

kredit tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan 

Negeri atau Badan Urusan Piutang Negara (BUPN), atau telah diajukan 

penggantian ganti rugi kepada  perusahaan asuransi kredit.  
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Kredit macet menurut (Sukardji, 1984 :115) adalah piutang tak 

tertagih, Piutang tak tertagih adalah jumlah klaim perusahaan yang ada 

pada pelanggan yang tidak dapat ditagih karena suatu alasan tertentu,  

sedangkan menurut (Siamat, 1993 : 201) Kredit Macet atau Problem 

Loan adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya 

faktor-faktor atau unsur-unsur kesengajaan atau karena kondisi diluar 

kemampuan debitur.  

Pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kredit macet adalah 

Piutang yang tak tertagih atau kredit yang  mempunyai kriteria kurang 

lancar, diragukan karena mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya 

faktor-faktor tertentu. 

 

2.4.2 Gejala-Gejala Kredit Macet  

Gejala kredit macet (Mahmoedin 1995 : 134-135). antara lain 

disebabkan oleh : 

1. Menurunnya pendapatan bersih 

Turunnya pendapatan bersih dapat disebabkan oleh menurunnya 

penerimaan atau naiknya biaya. 

2. Menurunnya Penjualan Secara tajam  

Turunnya penjualan secara tajam adalah wajar dalam siklus hidup 

perusahaan, tetapi jika penurunan penjualan secara sangat tajam 

merupakan tanda perusahaan akan menemui titik kritis. 
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3. Menurunnya perputaran persediaan 

Perputaran persediaan yang cepat akan memberikan kelancaran bagi 

perusahaan. Tetapi jika perputaran tersebut kecepatannya menurun 

berarti banyak barang yang tidak laku, berarti perusahaan diambang 

kesulitan. 

4. Meningkatnya penjualan secara tajam 

Naiknya penjualan secara tajam disebabkan perusahaan ingin 

mempunyai uang secara cepat guna melakukan penjualan sehingga 

harga jual dibawah harga pokok. 

5. Menurunnya perputaran piutang 

Perputaran piutang yang cepat juga akan memberikan bagi 

perusahaan untuk segera melikuiditas. Tetapi jika piutang sulit 

ditagih akan menimbulkan bagi perusahaan dalam melanjutkan 

operasionalnya. 

6. Menurunnya Modal lancar 

Turunnya modal lancar dapat disebabkan karena melakukan 

pembelian, membekaknya hutang kepada pihak ketiga dan mungkin 

karena pemborosan. 

7. Nasabah mulai ingkar janji 

8. Nasabah membuat laporan fiktif 

9. Nasabah tidak terbuka, yaitu dengan mengrahasiakan sesuatu hal 

yang erat kaitannya dengan penggunaan kredit. 
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10. Nasabah menolak wawancara.  

Apabila dilihat dari segi pelaku kredit, maka faktor-faktor kredit macet dari 

nasabah adalah : 

1. Kelemahan nasabah  

a. Manajemen kurang (kurang menguasai manajemen kredit). 

b. Tidak memiliki perencanaan yang baik 

c. Produk ketinggalan jaman 

d. Kalah bersaing 

e. Lokasi usaha yang tidak tepat 

f. Adminitrasi yang kacau 

2. Kenakalan nasabah  

a. Tidak jujur dan sukar ingkar janji 

b. Melakukan penyimpangan penggunaan  

c. Pola hidup yang boros atau mewah 

d. Suka berbuat skandal 

e. Suka berjudi dan berspekulasi.  

Sinungan (1993 : 58-59) menyatakan bahwa penyebab kredit macet adalah 

kesulitan keuangan yang dialami oleh debitur. Penyebab kesulitan 

keuangan dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu : 
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1. Faktor-faktor Intern (managerial Factor). 

Faktor-faktor Intern adalah faktor-faktor yang ada dalam diri 

perusahaan sendiri. Dari segi managerial factor terjadinya kredit 

macet disebabkan oleh : 

a. Kelemahan dalam kebijaksanaan pembelian dan penjualan  

b. Tidak efektifnya kontrol atas biaya dan pengeluaran.   

c. Kebijaksanaan tentang kebijaksanaan piutang yang tidak efektif 

d. Penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap 

e. Permodalan yang tidak cukup. 

2. Faktor-faktor ekstern 

Faktor-faktor ekstern adalah faktor-faktor yang berasal dari luar 

perusahaan. Faktor-faktor ekstern meliputi : 

a. Bencana Alam 

Bencana alam adalah sesuatu yang tidak kita inginkan. Misalnya 

kebakaran, gempa bumi, gunung meletus, angina topan, banjir, dan 

sebagainya 

b. Peperangan  

Perang merupakan pengrusakan dan akibat dari peperangan ini 

merupakan bencana yang diperbuat manusia, misal demontrasi, 

penjarahan, pembakaran dan lain-lain.  
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c. Perubahan kondisi perekonomian  

Misal peraturan pemerintah terhadap suatu jenis barang,keadaan 

kritis misalnya demontrasi, penjarahan, pembakaran dan lain-lain. 

d. Perubahan teknologi 

Semakin majunya teknologi  maka semakin efisien barang yang 

diproduksi sehingga perusahaan yang tidak menggunakan modern 

akan kalah bersaing. 

Berbagai pendapat tersebut maka faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet 

adalah : 

1. Faktor Intern 

a. Kelemahan bank dalam melakukan analisis, sehingga terjadi kesalahan 

dalam pengambilan keputusan. 

b. Kelemahan nasabah 

1. Perencanaan  

Perencanaan adalah gambaran sebelum sesuatu dilaksanakan. Untuk 

memulai usaha tentunya harus ada rencana tentang pinjaman yang 

diambil untuk memperlancar usaha atau memulai usaha agar usaha 

dapat berjalan dengan baik. Tanpa adanya perencanaan maka pinjaman 

yang diperoleh tidak akan dapat dimanfaatkan untuk menjalankan 

usaha secara lancar dan tidak terarah pada pencapaian tujuan usaha. 
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2. Pendapatan yang relatif rendah 

Jika pendapatan yang diperoleh relatif rendah, nasabah sulit untuk 

mengembalikan pinjaman, karena pendapatan yang diperoleh hanya 

cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

3. Administrasi 

Administrasi merupakan pengaturan suatu kegiatan secara teratur. 

Berjalannya usaha harus dapat diatur administrasinya dan 

dikendalikan tentang pemasukan dan pengeluaran keuangan agar 

jalannya usaha dapat teratur.   

c. Kenakalan nasabah 

1. Pengambilan kredit diharapkan dapat digunakan sepenuhnya untuk 

menambah modal, tetapi belum tentu hal itu dilakukan semua para 

pengusaha karena ada yang menggunakan pinjaman tersebut untuk 

keperluan sehari-hari atau melunasi hutang pada pihak lain sehingga 

pinjaman tersebut tidak optimal penggunaannya. 

2. Itikad nasabah 

Itkikad nasabah adalah niat atau keinginan untuk membayar pinjaman 

yang ada pada diri responden. 

 



 23

2. Faktor ekstern 

a. Bencana Alam 

b. Peperangan  

c. Perubahan kondisi perekonomian  

d. Perubahan teknologi 

Berdasarkan uraian tersebut telah dijelaskan beberapa faktor yang 

menyebabkan timbulnya kredit macet tetapi dalam penelitian ini hanya dibatasi 

pada beberapa faktor saja, seperti faktor Character, Capacity, Capital, Collateral 

dan Condition yang kesemuanya itu dapat memberikan sebagai dasar penilaian 

kepada seseorang debitur apakah layak untuk diberikan kredit atau tidak 
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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 
 
 

Penyusunan penelitian ini diperlukan data-data dengan menggunakan metode-

metode tertentu. Maksud dari penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan untuk 

mendapatkan atau mengetahui data-data atau sumber-sumber secara lengkap dan 

tepat dalam pencapaian tujuan penelitian. 

 

3.1 Populasi 

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit-unit analisis yang cirri-cirinya 

akan diduga. Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah BPR Ungaran yang 

mengalami penunggakan atas pengembalian kredit atau kredit macet sampai 

batas periode 31 Desember 2005, berdasarkan data terdapat 62 nasabah atau 

debitur yang mengalami kredit macet. 

3.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi obyek penelitian. 

Ketentuan pengambilan sampel apabila subyeknya kurang dari 100, maka 

diambil semua. Jika jumlahnya lebih besar dapat diambil antara 10 % - 15 % 

atau 20 % - 25 % atau lebih tergantung setidak-tidaknya dari : 
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a. Kemampuan peneliti dilihat dari segi waktu, tenaga dan biaya. 

b. Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subyek 

c. Besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh peneliti (Arikunto, 2002 : 107). 

Penelitian ini mengambil sampel sebanyak populasi tersebut yaitu, 62 nasabah. 

 

3.3 Variabel penelitian  

Variabel adalah obyek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu 

penelitian (Arikunto, 2002 : 96). 

Variabel dalam  penelitian ini adalah : 

3.2.1  Character, indikatornya  : 

1. Itikad Nasabah 

2. Penggunaan kredit secara optimal 

3.2.2   Capacity, indikatornya : 

1. Pendapatan Nasabah 

2. Administrasi 

3.2.3   Capital, indikatornya : 

1. Mengetahui kekayaan calon debitur  

3.2.4   Collateral, indikatornya : 

1. Jaminan dari peminjam (debitur) 
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3.2.5   Condition, indikatornya : 

1. Musibah 

2. Ketentuan pemerintah 

3. Musim 

 

3.4  Metode Pengumpulan data 

Penelitian ini dalam memperoleh data menggunakan berbagai metode 

pengumpulan data yaitu :  

3.4.1 Quesioner 

Quesioner dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data-

data yang terkait dengan faktor-faktor kredit macet pada BPR Ugaran. 

Maka instrumen yang digunakan dalam metode ini berupa angket. 

3.4.2 Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah metode yang mencari data mengenai hal-hal 

yang berupa catatan, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui jumlah 

nasabah (debitur) yang mengalami kredit macet di BPR Ungaran. 

 

3.5 Sumber data  

Sumber data yang penulis gunakan dalam membuat tugas akhir ini adalah : 

3.5.1 Data Primer 

Data Primer dalam penelitian ini diperoleh dari angket yang telah diisi 

langsung oleh nasabah (debitur) BPR Ungaran. Angket tersebut 
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dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor kredit macet, meliputi 

faktor Character, Capacity, Capital, Collateral dan Conditions. 

Penyebaran angket dilakukan peneliti dengan cara membagikan langsung 

kepada Nasabah (debitur). 

3.5.2 Data Sekunder 

Data Sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari arsip berupa laporan 

perkembangan BPR Ungaran periode 2004 dan 2005. Laporan 

perkembangan dimaksudkan untuk mengetahui jumlah nasabah (debitur) 

yang mengalami kredit macet. 

 

3.6 Metode Analisis Data 

Metode analisis data adalah cara-cara mengolah data yang telah terkumpul untuk 

kemudian dapat memberikan interprestasi, dalam pengelolaan data ini digunakan 

untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan. Untuk mencapai tujuan 

penelitian sesuai yang diharapkan dalam penyusunan tugas akhir ini dan untuk 

memperoleh suatu kesimpulan, maka data yang telah diteliti peneliti peroleh 

akan dianalisis dengan persentase yaitu, dengan rumus sebagai berikut : 

% = N n / N x 100 % 

 

 

 

 



 28

 
BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Data Respoden 

Responden dalam penelitian ini adalah para nasabah yang mengambil 

kredit di BPR Ungaran yang mempunyai masalah dalam pengembalian 

angsuran kredit. Adapun jumlahnya yaitu 62 responden kemudian 

dikelompokan menurut umur, usaha, lama usaha dan lokasi yang berbeda-

beda. Adapun perhitungan persentasenya adalah sebagai berikut : 

1. Umur  Responden 

Perhitungan persentase berdasarkan kelompok umur responden  

% = Nn / N x 100 %  

Keterangan : 

Nn = Jumlah kelompok umur responden 

N  = Jumlah responden keseluruhan (Populasi)  

Tabel 4.1  
Persentase Umur Responden 

 
Nomor 

Kelompok 
Umur 

Jumlah  

Responden
% = Nn/ N x 100 % 

N1   −     30 tahun 4 6,45 % 

N2  30  - 40 tahun 46 74,20 % 

N3 diatas 40 tahun 12 19,35 % 

 Jumlah 62 100 % 
               Sumber: Data Primer yang diolah 

28 



 29

 
 

Tabel tersebut menunjukan bahwa kebanyakan responden yang 

mengalami masalah dalam pengembalian kreditnya berumur antara 30 – 40 

tahun, sebanyak 46 responden  atau sebesar 74,20    % 

2. Jenis Kelamin Responden 

                    Tabel 4.2  
Persentase Jenis Kelamin 

 
Nomor 

Kelompok

Jenis 

Kelamin 

Jumlah  

Responden
Nn / 62 x 100 % 

N1 Lelaki 22 35,5 % 

N2 Perempuan 40              64, 5 % 

 Jumlah 62 100 % 

     Sumber: Data Primer yang diolah 

Tabel 4.2 tersebut menunjukan bahwa sebagian besar nasabah yang 

dikategorikan kredit macet adalah perempuan dengan presentase 

sebesar 64,5  %. Hal ini berarti banyak nasabah atau debitur 

perempuan yang mengambil kredit di BPR Ungaran untuk 

manambah modal usaha. 
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3. Jenis Usaha Responden 

Tabel 4.3  
Persentase Jenis Usaha Responden 

 

Nomor 
Kelompok Jenis Usaha  Jumlah 

Responden % = Nn/ N x 100 % 

N1 Pedagang sayur 4 6,45 % 

N2 Pedagang sembako 6 9,68 % 

N3 Pedagang daging sapi 5  8,06 % 

N4 Pedagang kain 3   4,84 % 

N5 Pedagang tahu tempe 8  12,90 % 

N6 Pedagang ayam 
Potong 10 16,13 % 

N7 Pedagang ikan asin 6   9,68 % 

N8 Warung makan 4   6,45 % 

N9 Pedagang ikan basah 3   4,84 % 

N10 Pedagang buah 3           4,84 % 

N11 Pedagang bakso 3  4,84 % 

N12 Pedagang alat-alat 
listrik 3   4,84 % 

N13 Pedagang rempah-
rempah 4   6,45 % 

 Jumlah 62 100% 
   Sumber : Data primer yang diolah 
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Tabel tersebut menunjukan bahwa nasabah yang mengambil kredit pada 

BPR Ungaran adalah para pedagang kecil dengan usaha bermodal kecil. 

4. Lama Usaha Responden  

Tabel 4.4  
Persentase Lama Usaha Responden 

 

Nomor 
Kelompok Lama Usaha Jumlah 

Responden  % = Nn/ N x 100 % 

N1 −     5 tahun 
30 48,39 % 

N2 5   −  10 tahun 28 45,16 % 

N3 diatas 10 tahun 4    6,45 % 

 Jumlah 62 100 % 

Sumber : Data primer yang diolah   

 

Tabel tersebut menunjukan bahwa lama usaha responden yang mengambil 

kredit paling banyak kurang dari 5 tahun (48,39 %).   
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5. Lokasi Usaha Responden 

Tabel 4.5 
 Persentase Lokasi Usaha Responden 

 

NO Lokasi 
Usaha 

Jumlah 
Responden P% = Nn/ N x 100 % 

N1 Rumah 13 20,97 % 

N2 Pasar 22 35,48 % 

N3 Kios 27 43,55 % 

 Jumlah 62 100% 

 Sumber : Data primer yang diolah 

Tabel tersebut menunjukan bahwa lokasi usaha responden antara satu 

dengan lainnya berbeda-beda. Ada yang dirumah, pasar, dan kios. 

Kebanyakan yang mengalami kredit macet adalah para nasabah yang 

berdagang di kios (43,55 %). 
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4.1.2 Faktor-Faktor Kredit Macet Pada BPR Ungaran  

1. Character  

a. Itikad Nasabah 

Tabel 4.6  
Persentase Item Soal Itikad Nasabah 

 

No Keterangan N 
Nn/62 x 

100 % 

1 Responden yang akan membayar angsuran 

jika pihak BPR tidak menegur atau menagih 

saat telat dalam pembayaran angsuran  

22 35,48 % 

2 Responden yang tidak membayar angsuran 

jika pihak BPR tidak menegur atau menagih 

saat telat dalam pembayaran angsuran 

40 64,52 % 

3 Responden yang tetap berusaha untuk 

mengembalikan kredit sampai lunas 
62 100 % 

4 Responden yang mendahulukan mengangsur 

kredit  dari pada kebutuhan lain 
20 32,25 % 

5 Responden yang tidak mendahulukan 

mengangsur kredit  dari pada kebutuhan lain 
42 67,74 % 

  Sumber : Data Primer yang diolah 
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Tabel tersebut menunjukan bahwa 62 responden seluruhnya 

beritikad untuk mengembalikan kreditnya sampai lunas, meskipun 

pada kenyataannya tidak semua dari mereka mampu mengembalikan 

pinjaman tersebut. Hal ini dapat dilihat dari responden yang akan 

membayar angsuran kredit jika BPR tidak menegur atau menagih  

hanya 22 orang (35,48 %), sedangkan 40 orang responden lainnya 

64,52 % tidak mau membayar angsuran kredit jika BPR tidak menegur 

atau menagih. Hal ini karena responden lebih mementingkan 

kebutuhan lain yang lebih mendesak bertepatan dengan waktu 

angsuran kredit sebanyak 42 orang (67,74 %). 
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b. Penggunaan Kredit  

Kredit yang diambil diharapkan oleh pihak pemberi pinjaman 

untuk pengembangan usaha agar lebih bermanfaat dan dapat 

menambah keuntungan. Berikut ini data penggunaan kredit oleh 

responden : 

Tabel 4.7  
Persentase Item Soal Penggunaan Kredit 

 
No Keterangan N Nn/62x 100 % 

1 Responden yang menggunakan  

semua pinjaman untuk menambah 

modal usaha. 

21 33,87 % 

2 Responden yang  tidak 

menggunakan  semua pinjaman 

untuk menambah modal usaha. 

41 66,13 % 

3 Responden yang menggunakan 

kredit sesuai dengan kebutuhan 

usaha 

38 61,29 % 

4 Responden yang tidak 

menggunakan kredit sesuai 

dengan kebutuhan usaha 

24 38,71 % 

Sumber : Data Primer yang diolah 
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Tabel tersebut menunjukan bahwa hanya 21 orang (33,87 %) yang 

menggunakan semua modal pinjaman untuk menambah modal 

usaha, sedangkan 41 orang lainnya (66,13 %) tidak menggunakan 

seluruh modal pinjaman untuk modal usaha, akan tetapi digunakan 

untuk keperluan lain diluar kepentingan usahanya sebanyak 24 orang 

(38,71 %). 

2. Capacity 

a. Pendapatan Nasabah 

Tabel  4.8  
Persentase Item Soal Pendapatan Nasabah 

 

No Keterangan N 
Nn/62 x 
100 % 

1 Responden yang menyisihkan sebagian 
keuntungan dari usaha untuk mengangsur 
kredit 

18 29 % 

2 Responden yang tidak menyisihkan 
sebagian keuntungan dari usaha untuk 
mengangsur kredit 

44 71 % 

3 Responden yang mendapat keuntungan 
dari usaha disetiap harinya 

26 41, 93 % 

4 Responden yang tidak mendapat 
keuntungan dari usaha disetiap harinya  

36 58, 07 % 

Sumber : Data Primer yang diolah 
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Banyak responden yang setiap hari tidak mendapatkan keuntungan 

dari usaha, yaitu 36 orang (58,07 %). Keadaan ini tidak boleh terjadi 

secara terus menerus sebab dikhawatirkan usaha yang dijalankan 

responden mengalami kebangkrutan. Maka dari itu responden perlu 

mengupayakan agar usaha yang dijalankan menguntungkan di setiap 

hari. Meskipun ada 26 orang (41, 93 %) yang mendapat keuntungan 

dari usaha di setiap hari, tetapi keuntungan tersebut tidak cukup 

untuk mengangsur kredit. Hal ini disebabkan karena pendapatan dari 

usaha responden disetiap hari tidak menentu dan relatif sedikit. 

Pendapatan yang diperoleh digunakan lagi untuk membeli barang 

dagangan dan keuntungannya digunakan untuk keperluan pribadi. 

Hanya 18 orang (29 %) yang menyisihkan sebagian keuntungan dari 

usaha untuk mengangsur kredit, sedangkan 44 orang (71 %) lainnya 

tidak menyisihkan. Hal ini disebabkan karena adanya kebutuhan lain 

yang lebih mendesak yang harus segera dipenuhi. 
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b. Administrasi 

Tabel 4.9  
Persentase Item Soal Administrasi 

 

No Keterangan N Nn/62x 
100% 

1 Responden yang membuat catatan 
tentang pendapatan dan pengeluaran 
dari usaha 

23 37,1 % 

2 Responden yang tidak membuat 
catatan tentang pendapatan dan 
pengeluaran dari usaha 

39 62,9 % 

3 Responden yang menjalankan usaha 
dengan menggunakan tenaga orang 
lain 

32 51,61 % 

4 Responden yang tidak menjalankan 
usaha dengan menggunakan tenaga 
orang lain 

30 48,39 % 

Sumber : Data Primer yang diolah 

Tabel tersebut menunjukan bahwa 62 responden yang 

membuat catatan tentang pendapatan dan pengeluaran dari usahanya 

sebanyak 23 orang (37,1 %) sedangkan sisanya 39 orang (62,9 %) 

tidak membuat catatan dan tidak membuat rincian biaya-biaya yang 

telah dikeluarkan, baik biaya untuk usaha maupun biaya pribadi. 

Sehingga tidak ada kontrol yang jelas mengenai keadaan 

keuangannya, baik yang masuk (pendapatan) maupun yang keluar 

(pengeluaran). Hal ini dapat menimbulkan kesulitan bagi responden 

untuk memperkirakan biaya untuk mengangsur kredit dan biaya-

biaya lain untuk kebutuhan usaha maupun kebutuhan pribadi. 
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3. Capital 

Tabel 4.10   
Persentase Item Soal Mengetahui Modal Debitur 

 

No Keterangan N 
Nn/62 x 

100 % 

1 Responden yang mengajukan kredit untuk 

jangka 1 tahun 

22 35,48 % 

2 Responden yang mengajukan kredit untuk 

jangka 2 tahun 

22 35,48 % 

3 Responden yang mengajukan kredit untuk 

jangka 3 tahun  

18 29 % 

4 Responden yang penghasilannya digunakan 

untuk membiayai pengeluaran kebutuhan setiap 

bulan 

62 100 % 

           Sumber : Data Primer yang diolah 

 

Tabel tersebut menunjukan bahwa nasabah yang mengajukan kredit di 

BPR Ungaran adalah para pengusaha kecil dengan modal sendiri untuk 

jangka waktu paling lama 1-2 tahun karena modal sendiri yang 

digunakan tidak cukup untuk menjalankan usaha.  Hal ini disebabkan 

karena responden banyak mengeluarkan biaya kebutuhan setiap 

bulannya misalnya untuk biaya pendidikan, kesehatan, dan biaya rumah 

tangga lainnya, sehingga responden memerlukan tambahan modal 

khusus untuk operasional usahanya. 
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4. Collateral 

Tabel 4.11  
Persentase item Soal Barang Jaminan Debitur 

 

No Keterangan N Nn/62 x 
100 % 

1 Responden yang menulis biodata pada 
formulir permohonan kredit secara lengkap 62 100 % 

2 Responden pada waktu mengajukan kredit 
agunan yang diberikan adalah milik sendiri 62 100 % 

3 Responden yang menerima kredit senilai 
lebih atau kurang dari setengah agunan yang 
diberikan  

62 100 % 

4 Responden yang memberikan agunan 
berupa surat-surat atau berharga 62 100 % 

5 Respoden yang menerima kredit setelah 
agunannya dinilai oleh BPR 62 100 % 

6 Responden yang agunannya diberikan telah 
ditentukan BPR 62 100 % 

Sumber : Data Primer yang diolah 

Tabel tersebut menunjukan bahwa agunan dari nasabah adalah milik 

sendiri (100 %) berupa surat-surat berharga, seperti BPKB, Sertifikat 

Tanah dengan idetintas jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, serta 

pemberian kredit kepada nasabah dilakukan setelah penilaian agunan 

sebesar setengah atau lebih nilai agunan selesai berdasarkan ketentuan 

yang telah ditetapkan oleh BPR. 
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5. Conditions 

Tabel 4.12 
Persentase Item Soal  Conditions 

 
No Keterangan N Nn/62x 100 % 

1 Responden yang pernah mengalami 

musibah yang mengakibatkan usahanya 

terganggu 

28 45,16 % 

2 Responden yang tidak pernah 

mengalami musibah yang 

mengakibatkan usahanya terganggu 

34 54,84 % 

3 Responden yang kelancaran usahanya 

dipengaruhi oleh ketentuan pemerintah 
62 100 % 

4 Responden yang kelancaran usahanya 

dipengaruhi oleh musim 
24 38,7 1 % 

5 Responden yang kelancaran usahanya 

tidak dipengaruhi oleh musim 
38 

61,2 9 % 

 

Sumber : Data Primer yang diolah 

Kondisi perekonomian, lingkungan, alam dan nasib seseorang tidak 

setiap saat selalu sama. Semua itu dapat berpengaruh terhadap 

kelancaran suatu usaha. Setiap usaha dipengaruhi oleh kebijakan 

pemerintah  62 responden (100%) namun tidak menutup kemungkinan 

adanya faktor-faktor lain yang mempengaruhi usaha, diantaranya 

musibah (45,16 %) dan musim (38,71 %). Hal tersebut berdampak pada 

kelancaran usaha, misal pengaruh harga BBM akan mengakibatkan para 

pedagang kecil rugi karena barang dagangan yang akan mereka beli 

naik. 
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4.2 Pembahasan 

Faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet pada BPR Ungaran adalah 

sebagai berikut : 

4.2.1 Character 

Perhitungan persentase dari umur responden, jumlah responden yang 

berumur kurang dari 40 tahun sebanyak 50 responden (80,65%). 

Dimungkinkan mampu melunasi kredit, karena dengan dengan umur 

tesebut masih memungkinkan untuk melakukan berbagai aktifitas yang 

bermanfaat. Dengan demikian ada itikad baik dari responden untuk 

melakukan pelunasan. Tetapi berdasarkan tabel 4.1 menunjukan 46 

responden mengalami masalah dalam pengambilan kredit. Hal ini  

dikarenakan tidak adanya kejujuran nasabah dan penggunaan kredit yang 

kurang optimal. Ketidak jujuran dan penggunaan kredit yang kurang 

optimal tersebut dilakukan ketika memperoleh kredit, sebab kredit yang 

seharusnya diterima untuk menambah modal usaha tetapi dipergunakan 

untuk hal-hal lain diluar usaha (38,71 %). 

4.2.2 Capacity 

Indikator capacity meliputi pendapatan nasabah dan administrasi. 

Pendapatan nasabah ini disebabkan oleh penghasilan yang menurun, 

penerimaan lebih kecil daripada pengeluaran. Semua itu dikarenakan oleh 

beberapa faktor diantaranya yaitu para pengusaha yang kurang memiliki 
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pengalaman dalam mengelola usaha (48,39 %). Selain itu juga tidak 

sedikit mereka membuka usaha dengan menyewa kios (43,55 %) sehingga 

dengan penghasilan yang kurang tersebut membuat mereka terlambat 

mengangsur kredit. Administrasi, mempunyai pengaruh terhadap 

terjadinya kredit macet. Ini disebabkan oleh pencatatan yang kurang baik 

yang dilakukan oleh nasabah (debitur). Karena mereka cenderung berpikir 

praktis, sehingga mereka tidak memperdulikan terhadap semua keluar 

masuknya transaksi yang terjadi setiap hari. Keuntungan yang telah 

mereka peroleh perhari (41,93 %) akan mereka pergunakan untuk membeli 

barang untuk berdagang besok dan sisanya untuk konsumsi, sehingga 

mereka menyisihkan uangnya untuk menabung atau mengangsur kredit 

relatif kecil (29 %). Sehingga pada saat jadwal pengembalian kredit 

mereka sering tidak dapat melunasi. Mahmoedin (1995 : 135) yang 

menyatakan bahwa terjadinya kredit macet disebabkan oleh kelemahan 

dari diri nasabah tentang ketrampilan manajemen, administrasi yang 

kacau, dan menurunnya pendapatan. Langkah yang perlu diambil dalam 

menghadapi kredit macet tersebut pihak BPR Ungaran hendaknya 

memantau lebih lanjut terhadap kredit yang telah diberikan kepada 

nasabah, agar kredit tersebut digunakan sesuai awal rencana debitur yaitu, 

untuk pengembangan usaha serta memberikan penyuluhan kepada para 

nasabah atau debitur tentang cara-cara pengelolaan kredit yang optimal.    
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4.2.3 Capital 

Nasabah yang mengajukan kredit di BPR Ungaran adalah para 

pengusaha kecil dengan modal sendiri untuk jangka waktu paling lama 1-2 

tahun (71%) karena modal sendiri yang digunakan tidak cukup untuk 

menjalankan usaha. Hal ini disebabkan karena debitur banyak 

mengeluarkan biaya kebutuhan setiap bulannya (100%) misalnya untuk 

biaya pendidikan, kesehatan, dan biaya rumah tangga lainnya, sehingga 

nasabah memerlukan tambahan modal khusus untuk operasional usahanya.  

4.2.4 Collateral 

Agunan dari nasabah adalah milik sendiri (100 %) berupa surat-surat 

berharga, seperti BPKB, Sertifikat Tanah dengan idetintas jelas (100%) 

dan dapat dipertanggungjawabkan, serta pemberian kredit kepada nasabah 

dilakukan setelah penilaian agunan sebesar setengah atau lebih nilai 

agunan selesai berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BPR. 

4.2.5 Conditions 

Kondisi perekonomian, lingkungan, alam dan nasib seseorang tidak 

setiap saat selalu sama. Semua itu dapat berpengaruh terhadap kelancaran 

suatu usaha. Setiap usaha dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah 62 

responden (100%) namun tidak menutup kemungkinan adanya faktor-

faktor lain yang mempengaruhi usaha, diantaranya musibah (45,16 %) dan 
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musim (38,71 %). Hal tersebut berdampak pada kelancaran usaha, misal 

pengaruh naiknya harga BBM, jika kenaikan harga BBM cenderung tinggi 

maka berdampak pada biaya produksi baik langsung maupun tidak 

langsung dan berusaha menyesuaikan harga jual. Tetapi jika harga bahan 

baku menjadi sangat mahal, maka para nasabah harus menaikan harga jual. 

naiknya harga jual ini pastinya akan berpengaruh terhadap pembeli atau 

konsumen, otomatis dengan sepinya konsumen berpengaruh terhadap 

penghasilan nasabah. Maka dari itu dengan naiknya harga BBM, banyak 

nasabah yang tidak dapat melunasi kewajibannya mengangsur kredit di 

BPR. Selain itu juga maraknya isu flu burung dan tahu formalin yang 

mengakibatkan para pengusaha ayam potong, tahu tempe dan bakso (33,87 

%) mengalami penurunan pendapatan sehingga tidak dapat bayar angsuran 

kredit. 

Sinungan (1993 : 58-59) yang menyatakan bahwa terjadinya kredit 

macet disebabkan oleh perubahan dalam kondisi perekonomian. Mengatasi 

kesulitan yang ditimbulkan oleh kondisi usaha tersebut maka nasabah 

dapat mengadakan penyesuaian dan berusaha untuk mengatasi 

penyebabnya. Misalnya jika terjadi kenaikan BBM, maka otomatis akan 

mendorong biaya produksi baik langsung atau tidak langsung. Pada 
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dasarnya nasabah akan berusaha melakukan penyesuaian harga jual. Hal 

ini tergantung pada besar kecilnya kenaikan harga BBM ini, maka tindakan 

penyelamatannya adalah perlu dan disarankan untuk dipertimbangkan, 

baik dalam perpanjangan jangka waktu pengembalian maupun tambahan 

kredit modal kerja. Sedangkan solusi jika terjadi musibah yang disebabkan 

oleh flu burung dan tahu formalin maka nasabah perlu mengembalikan 

kepercayaan pembeli dengan cara memeriksakan usahanya ke Depkes 

terdekat
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BAB V 

PENUTUP 
  

5.1 Simpulan 

Hasil analisis data penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet pada BPR Ungaran yaitu : 

1. Salah penggunaan kredit 

Hal ini disebabkan karena masih banyak debitur dalam menggunakan kredit 

tidak untuk mengembangkan usaha melainkan untuk kebutuhan lain diluar 

usaha (38,71 %). 

2. Pengelola administrasi pembukuan nasabah (debitur)  

Hal ini disebabkan oleh adanya pencatatan pembukuan yang kurang baik. 

(Capacity). 

3. Pendapatan debitur   

Hal ini disebabkan oleh penghasilan yang menurun, penerimaan lebih kecil 

dari pada pengeluaran. Karena masih adanya debitur yang kurang memiliki 

pengalaman dalam mengelola usahanya (48,39 %) (Capacity). Serta adanya 

isu flu burung, tahu formalin (33,87 %) yang mempengaruhi usaha. 

(Conditions) 
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5.2 Saran 

Saran yang dapat penulis sampaikan yaitu : 

1. Pihak BPR Ungaran hendaknya memantau lebih lanjut terhadap kredit yang 

telah diberikan kepada nasabah, agar kredit tersebut digunakan sesuai awal 

rencana debitur yaitu, untuk pengembangan usaha. 

2. Pihak BPR Ungaran hendaknya memberikan latihan kepada debitur tentang 

cara-cara pembukuan dalam mengelola usaha dengan bekerjasama ke 

perguruan tinggi  seperti UNNES atau instansi lainnya. 
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ANGKET 
 

Data Responden 

Nama   :………………….. 

Umur  :………………….. 

Usaha  :………………….   

Lama Usaha :…………………. 

Lokasi  :………………….. 

Jenis Kelamin :  L / P  

Berilah tanda (v) pada kolom yang telah disediakan. 

 

DAFTAR PERTANYAAN 
 

YA 

 

TIDAK

A. Character 

     Itikad Nasabah 

1) Apakah saudara akan membayar angsuran utang walaupun 

PD. BPR BKK Ungaran Kab. Semarang tidak menegur 

atau menagih ? 

2) Apakah saudara tetap berusaha untuk mengembalikan 

kredit sampai lunas ? 

3) Apakah saudara mendahulukan melunasi kredit dari pada 

kebutuhan lainnya ? 

Penggunaan kredit 

4) Atas Jumlah pinjaman yang diberikan oleh PD. BPR BKK 

Ungaran Kab. Semarang, apakah semuanya digunakan 

untuk menambah modal usaha ? 

  



 

5) Apakah kredit yang diperoleh saudara gunakan sesuai 

dengan kebutuhan usaha ? 

B. Capacity 

       Pendapatan Nasabah 

6) Apakah dalam mengangsur kredit, saudara menyisihkan 

sebagian keuntungan dari usaha ? 

7) Apakah saudara mendapat keuntungan dari usaha disetiap 

harinya ? 

Administrasi   

8) Apakah saudara membuat catatan tentang pendapatan dan 

pengeluaran dari usaha ? 

9) Apakah dalam menjalankan usaha, saudara menggunakan 

tenaga orang lain ? 

C. Capital 

10) Apakah kredit yang saudara ajukan untuk jangka waktu 

sebagai berikut : 

a. 1 tahun  ? 

b. 2 tahun ? 

c. 3 tahun ? 

d. 4 tahun ? 

e. 5 tahun ? 

 



 

11) Apakah penghasilan yang diperoleh, saudara gunakan 

untuk membiayai pengeluaran kebutuhan setiap bulan ? 

D. Collateral 

12) Apakah saudara menulis biodata pada formulir 

permohonan kredit secara lengkap ? 

13) Apakah pada waktu mengajukan kredit agunan yang 

saudara berikan adalah milik sendiri ? 

14)  Apakah kredit yang saudara terima senilai lebih atau 

kurang dari setengah agunan yang diberikan ? 

15) Pernahkah saudara memberikan agunan berupa surat-surat 

penting atau berharga ? 

16) Apakah kredit dapat cair setelah agunan saudara selesai 

dinilai oleh PD. BPR BKK Ungaran  Kab. Semarang ?  

17) Apakah agunan yang saudara berikan telah ditentukan 

oleh PD. BPR BKK Ungaran Kab. Semarang ? 

E. Conditions 

18) Apakah selama Saudara mendapat pinjaman dari PD. BPR 

BKK Ungaran Kab. Semarang pernah mengalami musibah 

yang dapat mengakibatkan usaha terganggu ? 

19) Apakah ketentuan pemerintah berpengaruh terhadap 

kelancaran bisnis, sehingga Saudara telat dalam 

pengembalian kredit ? 

20) Apakah musim berpengaruh terhadap kelancaran usaha 

Saudara ? 

  

 



 

 

 

 

 



LAMPIRAN  

Perhitungan prosentase mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet. 

Per Item soal dengan rumus : 

P % = Nn/N x 100 % 

A. Character 

1. Itikad Nasabah  

a) Nn = Jumlah responden yang akan membayar angsuran jika pihak BPR tidak 

menagih saat telat dalam pembayaran angsuran. 

N  = Jumlah responden keseluruhan 

22/62 x 100 % = 35,48 % 

b) Nn = Jumlah responden yang tidak bayar angsuran jika pihak BPR tidak 

menagih saat telat dalam pembayaran angsuran. 

N   = Jumlah responden keseluruhan 

40/62 x 100 % = 64,52 % 

c) Nn = Jumlah responden tetap berusaha untuk mengembalikan kredit sampai 

lunas. 

N   = Jumlah responden keseluruhan  

62/62 x 100 % = 100 % 

d) Nn =  Jumlah responden yang mendahulukan melunasi kredit daripada  

kebutuhan lainnya 

N    = Jumlah responden keseluruhan  

20/62 x 100 % =32, 26 % 



e) Nn = Jumlah responden yang  tidak mendahulukan melunasi kredit daripada 

kebutuhan lainnya 

N  = Jumlah responden keseluruhan  

  42/62 x 100 % = 67,74 % 

2. Penggunaan Kredit 

a)  Nn = Jumlah responden yang menggunakan semua pinjaman untuk 

menambah modal usaha 

N     = Jumlah responden keseluruhan 

 21/62 x 100 % = 33, 87 % 

b) Nn = Jumlah responden yang menggunakan semua pinjaman untuk 

menambah modal usaha 

N   = Jumlah responden keseluruhan 

          41/62 x 100 % = 66,13 % 

c) Nn = Jumlah responden yang mengunakan kredit sesuai dengan kebutuhan 

usaha 

N   = Jumlah responden keseluruhan 

38/62 x 100 % = 61,2 9 % 

d) Nn = Jumlah responden yang  tidak mengunakan kredit sesuai dengan 

kebutuhan usaha 

N   = Jumlah responden keseluruhan 

24/62 x 100 % = 38,7 1 % 

 



B. Capacity 

1. Pendapatan Nasabah 

a) Nn = Jumlah responden yang menyisihkan sebagian keuntungan dari usaha 

untuk  mengangsur kredit 

N   = Jumlah responden keseluruhan 

18/62 x 100 % = 29 % 

b) Nn = Jumlah responden yang tidak menyisihkan sebagian keuntungan dari 

usaha untuk mengangsur kredit 

N   = Jumlah responden keseluruhan 

 44/62 x 100 % = 71 % 

c) Nn = Jumlah responden yang mendapat keuntungan dari usaha di setiap 

harinya  

N   = Jumlah responden keseluruhan 

         26/62 x 100 % = 41, 93 % 

d)  Nn = Jumlah responden yang mendapat keuntungan dari usaha di setiap 

harinya  

N    = Jumlah responden keseluruhan 

    36/62 x 100 % = 58,07 % 

 

 

 

 



2. Administrasi 

a)  Nn = Jumlah responden yang membuat catatan tentang pendapatan dan 

pengeluaran dari usaha  

N     = Jumlah responden keseluruhan 

           23/62 x 100 % = 37,1 % 

b)  Nn = Jumlah responden yang  tidak membuat catatan tentang pendapatan dan 

pengeluaran dari usaha  

N    = Jumlah responden keseluruhan 

 39/62 x 100 % = 62,9 % 

c) Nn = Jumlah responden yang menjalankan usaha dengan menggunakan 

tenaga orang lain  

N   = Jumlah responden keseluruhan 

         32/62 x 100 % = 51,61 % 

d) Nn = Jumlah responden yang menjalankan usaha tidak menggunakan tenaga 

orang lain  

N   = Jumlah responden keseluruhan 

         30/62 x 100 % = 48,39 % 

C. Capital  

1. Mengetahui Modal Debitur 

a) Nn = Jumlah responden yang mengajukan kredit untuk jangka 1 tahun 

N   = Jumlah responden keseluruhan 

22 /62 x 100 % = 35,48 % 



b) Nn = Jumlah responden yang mengajukan kredit untuk jangka 2 tahun 

N   = Jumlah responden keseluruhan 

 22/62 x 100 % = 35,48 %   

c) Nn = Jumlah responden yang mengajukan kredit untuk jangka 3 tahun  

N   = Jumlah responden keseluruhan 

18/62 x 100 % = 29  % 

d) Nn = Jumlah responden yang penghasilannya digunakan untuk membiayai 

pengeluaran kebutuhan setiap bulan 

N  = Jumlah responden keseluruhan 

        62 /62 x 100 % = 100  % 

 

D. Collateral  

1. Barang Jaminan Debitur 

a) Nn = Jumlah responden yang menulis biodata pada formulir permohonan 

kredit secara lengkap 

N   = Jumlah responden keseluruhan 

   62/62 x 100 % = 100  % 

b) Nn = Jumlah responden pada waktu mengajukan kredit agunan yang diberikan 

adalah milik sendiri 

N  = Jumlah responden keseluruhan 

  62/62 x 100 % = 100 % 



c) Nn = Jumlah Responden yang menerima kredit senilai lebih atau kurang dari 

setengah agunan yang diberikan 

N  = Jumlah responden keseluruhan 

  62 /62 x 100 % = 100  % 

d) Nn = Jumlah Responden yang memberikan agunan berupa surat-surat atau 

berharga 

N   = Jumlah responden keseluruhan 

   62 /62 x 100 % = 100  % 

e) Nn = Jumlah Respoden yang menerima kredit setelah agunannya dinilai oleh 

BPR 

N  = Jumlah responden keseluruhan 

62 /62 x 100 % = 100  % 

f) Nn = Jumlah Responden yang agunannya diberikan telah ditentukan BPR 

N   = Jumlah responden keseluruhan 

          62 /62 x 100 % = 100  % 

 

E. Conditions 

1. Musibah 

a) Nn = Jumlah Responden yang pernah mengalami musibah yang 

mengakibatkan usahanya terganggu 

N   = Jumlah responden keseluruhan 

28 /62 x 100 % = 45,16 % 



b) Nn = Jumlah responden yang tidak pernah mengalami musibah yang 

mengakibatkan usahanya terganggu 

N    = Jumlah responden keseluruhan 

34/62 x 100 % = 54,84 % 

2. Ketentuan pemerintah 

a) Nn = Jumlah Responden yang kelancaran usahanya dipengaruhi oleh 

ketentuan pemerintah 

N    =   Jumlah responden keseluruhan 

62 /62 x 100 % = 100  % 

3. Musim 

a) Nn = Jumlah responden yang kelancaran usahanya dipengaruhi oleh musim 

N   = Jumlah responden keseluruhan 

   24 /62 x 100 % = 38,7 1 % 

Nn = Jumlah responden yang kelancaran usahanya tidak dipengaruhi oleh 

musim 

N   = Jumlah responden keseluruhan 

   38 /62 x 100 % = 61,2 9 % 

 

 


	Judul-daftar lampiran.doc
	revisi TA.doc
	WAWANCARA PENELITIAN ta.doc
	Perhitungan prosentase mengenai factor.doc

