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SARI 

 
Nanang Budianto, 2005. Pengaruh Pemberian Kredit Produksi Terhadap 
Pendapatan Anggota Koperasi Banjar Artha Sarana (Bathara) Di Kabupaten 
Banjarnegara Tahun 2004. 
 
Kata Kunci : Kredit dan Pendapatan 

Suatu kenyataan bahwa dewasa ini penduduk Indonesia banyak tinggal di 
pedesaan. Oleh karena itu sudah tiba saatnya agar pembangunan ekonomi 
diarahkan ke pedesaan, dalam rangka membangun dan mengembangkan kegiatan 
produksi dan pertumbuhan ekonomi pedesaan, maka Yayasan Pembangunan dan 
Pengembangan Ekonomi (YPPE) bersama masyarakat telah mendirikan Koperasi 
Serba Usaha Banjar Artha Sarana (BATHARA). Pembangunan BATHARA 
diarahkan agar dapat menjadi pusat pelayanan perekonomian di pedesaan yang 
merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional yang dibina dan 
dikembangkan secara terpadu dan berkesinambungan. 

Populasi dalam penelitian ini adalah anggota koperasi BATHARA yang 
berusaha  produksi. Populasi tersebut berjumlah 112 orang, sebagai sampel dalam 
penelitian ini sebanyak 28 orang pegawai anggota koperasi BATHARA di 
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2004, Variabel penelitian ada dua yaitu : Kredit 
dan Pendapatan anggota. Data diambil melalui teknik kuesioner, dokumentasi dan 
wawancara. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan uji statistik dengan 
regresi linear sederhana. 

Hasil penelitian secara simultan diperoleh nilai Fhitung > Ftabel  (6,706 > 
4,23) dengan tingkat signifikan 5%. Dari hasil perhitungan tersebut tampak bahwa 
Fhitung > Ftabel, sehingga keputusannya adalah menolak (H0) dan menerima (Ha) 
artinya ada pengaruh variabel kredit terhadap pendapatan anggota koperasi 
Bathara., besarnya pengaruh pemberian kredit produksi (X) terhadap pendapatan 
(Y) anggota Koperasi Bathara Kabupaten Banjarnegara, diketahui besarnya 
koefisien determinasi sebesar 0,205 atau 20,5%. Hal ini berarti persentase 
pengaruh variabel X (pemberian kredit) terhadap variabel Y (pendapatan) sebesar 
20,5%. Sedangkan sisanya sebesar 79,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang 
tidak diungkap dalam penelitian ini.  

Berdasarkan hasil penghitungan, maka dapat disimpulkan bahwa ada 
pengaruh antara pemberian kredit terhadap pendapatan anggota. Adapun saran 
yang dapat penulis sampaikan adalah adanya kerjasama yang baik antara koperasi 
dengan anggota artinya adanya keterbukaan antara pihak pemberi kredit dan 
penerima. Koperasi tidak hanya berperan dalam melakukan pencairan dan 
pemberian kredit saja namun juga mampu membantu anggota dalam memecahkan 
masalah yang sedang dihadapi seandainya terjadi kredit macet dan sebaliknya 
anggota juga harus terbuka dengan permasalahan dan kondisi yang sedang 
dihadapinya.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  ALASAN PEMILIHAN JUDUL 

Tujuan Pembangunan nasional adalah terciptanya masyarakat adil dan 

makmur, material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 . 

Diharapkan kemakmuran dan kesejahteraan dapat merata dan dinikmati oleh 

segenap rakyat Indonesia. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu cara yang ditempuh oleh 

pemerintah adalah dengan meningkatkan pembangunan dibidang ekonomi 

sesuai dengan amanat pasal 33 UUD 1945 . Maka diharapkan ketiga pelaku 

ekonomi di Indonesia yaitu : Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha 

Milik Swasta dan Koperasi dapat bekerjasama untuk mewujudkan 

kemakmuran dan kesejahteraan bersama. 

Koperasi sebagai salah satu pelaku ekonomi Indonesia diharapkan 

dapat meningkatkan eksistensinya dan berperan lebih aktif dalam 

pembangunan. Hal ini sesuai dengan penjelasan pasal 33 UUD 1945 yang 

menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar 

atas asas kekeluargaan. Dengan demikian bangun perekonomian yang sesuai 

diterapkan di Indonesia adalah koperasi. 

Koperasi Banjar Artha Sarana (BATHARA) adalah salah satu lembaga 

ekonomi yang diharapkan dapat memperjuangkan kepentingan anggota dan 

meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota serta warga masyarakat di 
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sekitarnya. Sebagai upaya untuk memperbaiki kondisi ekonomi demi 

meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan anggota. 

Salah satu upaya Koperasi Banjar Artha Sarana (BATHARA) untuk 

meningkatkan kesejahteraan anggota, yaitu memberikan kredit yang 

bertujuan untuk menambah modal usahanya sehingga anggota tidak 

kesulitan dalam mencari modal. 

 Kredit produktif yang diberikan Koperasi Banjar Artha Sarana 

(BATHARA) akan sangat bermanfaat bagi anggota yang berekonomi lemah 

untuk berproduksi dan mengembangkan usahanya sehingga ada peningkatan 

taraf hidup dan kesejahteraan bagi anggotanya, keadaan ekonomi yang 

seperti inilah yang harus membuat masyarakat lebih mengerti dalam 

meningkatkan kesejahteraan hidupnya.Para anggota Koperasi Banjar Artha 

Sarana (BATHARA) berusaha meningkatkan kesejahteraan dengan 

memanfaatkan kredit produksi dari Koperasi Banjar Artha Sarana 

(BATHARA) sebagai modal  usaha.  

Suatu kenyataan bahwa dewasa ini penduduk Indonesia banyak 

tinggal di pedesaan. Oleh karena itu sudah tiba saatnya agar pembangunan 

ekonomi diarahkan ke pedesaan, dalam rangka membangun dan 

mengembangkan kegiatan produksi dan pertumbuhan ekonomi pedesaan, 

maka Yayasan Pembangunan dan Pengembangan Ekonomi (YPPE) bersama 

masyarakat telah mendirikan Koperasi Serba Usaha Banjar Artha Sarana 

(BATHARA). Pembangunan BATHARA diarahkan agar dapat menjadi 
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pusat pelayanan perekonomian di pedesaan yang merupakan bagian tak 

terpisahkan dari pembangunan nasional yang dibina dan dikembangkan 

secara terpadu dan berkesinambungan. 

Keikutsertaan anggota dalam kegiatan koperasi dapat meningkatkan 

motivasi untuk meningkatkan usahanya. Berkembangnya koperasi akan 

dapat meningkatkan taraf hidup dan kemakmuran masyarakat sebagai 

anggota sehingga tujuan pembangunan nasional dapat terwujud lewat 

koperasi. Bidang perkreditan (simpan–pinjam) salah satu usaha yang di 

kembangkan Koperasi BATHARA mempunyai tujuan yaitu: 

1. membantu keperluan kredit para anggota yang sangat membutuhkan 

dengan syarat ringan. 

2. memberikan pengertian pada masyarakat tentang pentingnya menabung 

dan berjiwa produktif guna membangun masa depan. 

3. membangun dan mengembangkan usaha yang berbasis pada orientasi 

lokal sesuai dengan visi dan misi koperasi BATHARA. 

Erat kaitannya dengan hal tersebut di atas, untuk mengetahui lebih 

dalam adanya peningkatan pendapatan anggota sebagai obyek penelitian 

pemberian kredit produksi yang diberikan koperasi dan diharapkan dapat 

memperjuangkan dan meningkatkan pendapatan. Beberapa hal tersebut yang 

membuat penulis tertarik mengambil judul “PENGARUH PEMBERIAN 

KREDIT PRODUKSI TERHADAP ANGGOTA KOPERASI BANJAR 

ARTHA SARANA DI KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2004“ 
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1.2.  PEMASALAHAN  

Pembangunan tatanan perekonomian nasional menuju masyarakat 

yang maju, adil dan makmur di dalam koperasi adalah memajukan 

kesejahteraan anggota dengan melayani kebutuhan anggota dan melakukan 

kegiatan usaha dibidang produksi, konsumsi, distribusi, ataupun jasa usaha 

simpan pinjam. Berdasarkan konteks tersebut maka permasalahan yang di 

kemukakan adalah : 

1.2.1.  Adakah pengaruh pemberian kredit produksi terhadap peningkatan 

pendapatan anggota yang berusaha produksi di koperasi BATHARA 

Kabupaten Banjarnegara? 

1.2.2.  Seberapa besar pengaruh kredit produksi yang di berikan Koperasi 

BATHARA terhadap peningkatan pendapatan anggota yang 

berusaha produksi. 

1.3.  TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan: 

1.3.1.  Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh pemberian kredit produksi 

terhadap peningkatan pendapatan anggota yang berusaha produksi di 

koperasi BATHARA Kabupaten Banjarnegara.  

1.3.2.  Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan oleh 

pemberian kredit terhadap pendapatan anggota koperasi BATHARA 

Kabupaten Banjarnegara. 
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1.4.  MANFAAT PENELITIAN 

Dalam penelitian ini di harapkan dapat berguna sebagai masukan bagi : 

1.4.1.  Koperasi BATHARA Kabupaten Banjarnegara agar lebih 

meningkatkan kualitas kredit produksi. 

1.4.2.  Peneliti khususnya dan pembaca umumnya untuk menambah 

perbendaharaan ilmu mengenai pentingnya menambah modal untuk 

mengembangkan usaha. 

1.5.  PENEGASAN ISTILAH  

Untuk memberikan gambaran yang jelas serta memudahkan dalam 

menelaah isi penelitian ini, perlu dijelaskan lingkup yang diteliti dan 

beberapa istilah antara lain : 

1.5.1.  Pengaruh 

Pengaruh adalah sesuatu yang ada hubungan sebab akibat yaitu 

antara keadaan yang pertama dengan keadaan yang kedua (Suharsimi 

Arikunto, 1998: 31) 

Pengertian pengaruh dalam skripsi ini adalah sesuatu yang ada 

hubungan sebab akibat antara pemberian kredit produksi dengan 

peningkatan pendapatan bagi anggota Koperasi Banjar Artha Sarana 

tahun 2004. 

1.5.2.  Kredit  

Kredit sendiri artinya adalah pinjaman uang dengan pembayaran 

secara mengangsur/ditangguhkan (Kamus umum bahasa Indonesia 

1999: 526) 
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Kredit disini adalah pinjaman uang yang diberikan oleh Koperasi 

BATHARA kepada anggotanya dan pengembaliannya dilakukan 

secara mengangsur dalam jangka waktu tertentu. 

1.5.3.  Pendapatan anggota 

Pendapatan anggota adalah peningkatan jumlah aktiva atau 

penurunan kewajiban seseorang atau suatu badan usaha yang timbul 

dari penyerahan barang atau jasa atau aktivitas lain didalam periode. 

(Ikatan Akuntansi Indonesia: 19, Prinsip Akuntansi Indonesia ). 

Pendapatan anggota dalam penelitian ini merupakan peningkatan  

terhadap laba dari hasil usaha yang dilakukan oleh anggota. 

1.6.  SISTIMATIKA SKRIPSI 

Untuk mempermudah dalam mempelajari hasil penelitian ini, maka 

sistematika skripsi ini disusun sebagai berikut : 

Bagian pendahuluan skripsi terdiri dari : judul skripsi, sari, pengesahan, 

motto dan persembahan, prakata, daftar isi, daftar gambar, dan daftar 

lampiran. 

Bagian isi skripsi terdiri dari : 

BAB   I : PENDAHULUAN berisi uraian tentang alasan 

pemilihan judul,  permasalahan  tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistimatika skripsi. 

BAB   II : TINJAUAN PUSTAKA berisi tentang landasan teori 

mengenai pengertian kredit,unsur-unsur kredit, tujuan 

dan fungsi kredit, macam-macam kredit, prinsip 
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pendapatan, prosedur peminjaman kredit pada 

koperasi, aspek jaminan, pelaksanaan dan 

administrasi kredit, hipotesis. 

     BAB    III  : METODOLOGI PENELITIAN berisi tentang 

penentuan obyek penelitian, metode pengumpulan 

data dan metode analisis data. 

     BAB    IV :  HASIL PENELITIAN berisi tentang uraian, hasil 

penelitian dan pembahasan. 

     BAB    V : PENUTUP berisi tentang kesimpulan dari hasil 

penelitian dan saran-saran. 

Bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka dan lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1.  LANDASAN TEORI  

2.1.1.   Pengertian Kredit 

Pengertian menurut undang–undang No 10 tahun 1998  (UU 

Perbankan) adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

disalurkan, berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara pihak 

bank dengan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah 

jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau hasil 

keuntungan. 

Pengertian menurut Muhcdarsyah Sinungan (1995: 3) kredit 

adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak dengan pihak lain  

dan prestasi itu dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang 

akan datang di sertai dengan kontra prestasi berupa bunga.  

Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil kesimpulan  

bahwa kredit adalah sebuah perjanjian pembayaran yang berupa 

uang, benda atau jasa yang diterima pada masa sekarang dan kontra 

prestasinya pada masa yang akan datang. 

2.1.2.   Unsur –unsur Kredit 

Unsur-unsur kredit menurut M Tohar : 

1. Kepercayaan yaitu suatu keyakinan pemberian kredit bahwa 

prestasi (uang, jasa, barang) yang diberikan akan benar–benar 

diterima kembali di masa tertentu di masa yang akan datang. 
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2. Waktu yaitu antara pemberian kredit dengan pengembaliannya di 

batasi oleh suatu masa atau waktu tertentu. Dalam unsur waktu 

ini terkandung pengertian tentang nilai agio uang yaitu uang 

sekarang lebih bernilai atau lebih tinggi nilainya dari yang 

diterima masa datang. 

3. Degree of risk yaitu pemberikan kredit yang menimbulkan suatu 

tingkat risiko, di masa tenggang adalah masa abstrak. Resiko 

timbul bagi pemberi karena uang atau barang yang berupa 

prestasi telah lepas kepada orang lain. 

4. Prestasi yaitu yang di berikan dapat berupa barang, jasa, uang 

namun karena kehidupan modern sekarang ini didasarkan pada 

uang muka, transaksi–transaksi kredit yang berupa uang lelah 

yang sering dijumpai dalam praktek perkreditan. ( M.Tohar, 

1999: 97) 

Kesempatan memperoleh kredit bagi seseorang atau badan 

usaha tergantung dari nilai kredit mereka yang biasa dikenal dengan 

5C yaitu : 

1. Character (kepribadian) yaitu sifat atau kepribadian dari si calon 

peminjam. 

2. Capacity (kemampuan) yaitu kemampuan si calon peminjam 

untuk bekerja dengan menghasilkan . 
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3. Colleteral (jaminan) yaitu jaminan yang digunakan oleh debitur 

untuk menutup hutangnya bila saat jatuh tempo nanti ternyata 

pembayarannya belum lunas. 

4. Capital (modal) yaitu pemberi kredit akan meneliti sifat dan nilai 

kekayaan peminjam yang mempunyai stabilitas yang tinggi yang 

akan mudah memperoleh kredit. 

5. Condition of Economic (keadaan ekonomi) yaitu keadaan suatu 

perekonomian yang berada di luar jangkauan kredit  seperti 

peraturan pemerintah, inflasi, kelesuan dunia usaha. (Suyatno, 

1995: 80) 

2.1.3.    Tujuan dan Fungsi Kredit 

Tujuan kredit yang di berikan yaitu memperoleh keuntungan 

sehingga meneruskan simpanan pada orang lain dalam bentuk kredit, 

jika nasabah atau anggota diyakini dapat mangembalikan kredit yang 

telah diterimanya dari faktor kemauan tersebut tersimpul dua unsur 

yang saling berkaitan. 

1. Safety (keamanan) yaitu prestasi yang diberikan dalam bentuk 

uang, barang, jasa betul–betul terjamin pengembaliannya.  

2. Profitability (keuntungan) yaitu tujuan dari pemberian kedit 

dalam bentuk bunga yang diterima. (M.Tohar, 1999: 29) 

Pancasila adalah dasar negara dan falsafah negara Indonesia 

maka tujuan kredit tidak semata-mata mencari keuntungan 

melainkan disesuaikan dengan tujuan negara yaitu mewujudkan 

masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. 
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Sedangkan fungsi kredit menurut Baswir adalah : 

1. Kredit dapat meningkatkan daya guna modal keuangan atau 

uang. 

Para pemilik uang atau modal dapat secara langsung 

meminjamkan uangnya kepada para pengusaha yamg 

memerlukan untuk meningkatkan produksi atau meningkatkan 

usahanya, selain itu para pemilik modal juga dapat menyimpan 

uangnya pada lembaga keuangan. Uang tersebut digunakan 

sebagai pinjaman para pengusaha-pengusaha. 

2. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. 

Kredit uang yang disalurkan melalui rekening giro dapat 

menciptakan pembayaran baru seperti cek, giro bilyet, wesel 

sehingga bila pembayaran-pembayaran dilakukan dengan cek, 

giro bilyet dan wesel akan dapat meningkatkan peredaran uang 

giral sehingga kredit perbankkan yang ditarik secara tunai dapat 

pula meningkatkan uang kartal, sehingga arus lalu-lintas uang 

akan berkembang. 

3. Kredit dapat pula meningkatkan peredaran dan daya guna barang. 

Dengan mendapatkan kredit para pengusaha dapat memproses 

bahan baku menjadi barang jadi sehingga daya guna barang 

tersebut menjadi meningkat. Disamping itu pula kredit dapat 

meningkatkan peredaran barang baik melalui penjualan barang 

secara kredit maupun dengan membeli barang dari suatu tempat 

dan menjual ke tempat lain yang mana pembelian tersebut 

uangnya dari kredit sehingga dalam hal ini kredit dapat pula 

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

Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat kebijakan diarahkan 

kepada usaha-usaha antara lain : 

a. Pengendalian inflasi 

Inflasi adalah kenaikan terus-menerus dalam tingkat harga 

suatu perekonomian akibat adanya kenaikan peningkatan 

agregat atau penurunan penawaran agregat. (Wiliam A. Mc 

Eachern, 2000:133)  

b. Peningkatan ekspor 

c. Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat 

Arus kredit diarahkan pada sektor–sektor produktif dengan 

pembatasan kualitatif dan kuantitatif tujuannya untuk 

meningkatkan produksi dan memenuhi kebutuhan dalam negeri 

agar bisa di ekspor. 

5. Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha. 

Setiap orang berusaha selalu ingin meningkatkan usaha tersebut, 

namun ada kalanya dibatasi kemampuan di bidang permodalan. 

Bantuan kredit yang diberikan oleh bank atau lembaga keuangan 

dapat mengatasi kekurang mampuan pengusaha dalam 

memperoleh modal usaha. 

6. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan. 

Dengan bantuan kredit dari bank atau lembaga keuangan 

pengusaha dapat memperluas usahanya dan mendirikan proyek 

baru yang membutuhkan tenaga kerja dengan demikian bila 

perluasan dan pendirian proyek baru telah selesai tenaga-tenaga 

kerja akan memperoleh pendapatan. 
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7. Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional. 

Bank-bank besar di luar negeri yang mempunyai jaringan usaha 

memberikan bantuan dalam bentuk kredit baik secara langsung 

maupun tidak langsung kepada perusahaan-perusahaan di dalam 

negeri. Bantuan dalam bentuk kredit ini tidak hanya mempererat 

hubungan antara negara yang bersangkutan tetapi juga dapat 

meningkatkan hubungan internasional. (Baswir, 1997: 60) 

2.1.4.   Macam–macam Kredit 

  Macam-macam kredit menurut Tjoekam Moch. 

1. Macam-macam kredit menurut segi penggunaannya dibedakan 

menjadi : 

a. Kredit konsumtif 

Kredit ini dipergunakan untuk keperluan konsumsi bagi 

peminjam artinya uang kredit akan habis untuk memenuhi 

kebutuhannya. 

b. Kredit produktif. 

Kredit ini di tujukan untuk keperluan peningkatan usaha 

baik usaha produktif, perdagangan atau investasi. 

c. Kredit semi konsumtif dan kredit semi produktif. 

2. Macam-macam kredit menurut segi penggunaan.  

a. Kredit produksi atau eksploitasi 

Kredit ini di perlukan perusahaan untuk meningkatkan 

produksi baik peningkatan kualitatif yaitu peningkatan 

kualitas atau mutu hasil produksi maupun peningkatan 

kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi. 
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b. Kredit perdagangan  

Kredit ini dipergunakan untuk keperluan perdagangan pada 

umumnya yang berarti peningkatan kegunaan tempat (utility 

of place) dari suatu barang. 

c. Kredit investasi 

Kredit ini dipergunakan untuk keperluan investasi yaitu 

penanaman modal . 

d. Kredit usaha kecil 

Kredit ini di berikan kepada pedagang golongan menengah ke 

bawah. 

e. Kredit modal kerja . 

Kredit yang diberikan untuk tujuan modal usaha. 

f. Kredit likuiditas bank Indonesia 

Kredit dari bank Indonesia yang di peruntukkan bagi bank-

bank pemerintah dan bank swasta guna disalurkan untuk 

berbagai sektor. 

g. Kredit pinjaman konsumen 

Kredit yang diberikan untuk tujuan konsumtif. 

3. Macam-macam kredit menurut jangka waktunya. 

a. Kredit jangka pendek  

Kredit yang berjangka waktu selama- lamanya 1 tahun. 

b. Kredit jangka menengah 

Kredit yang berjangka waktu antara 1 tahun sampai 3 tahun. 
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c. Kredit jangka panjang 

Kredit yang jangka waktunya melebihi jangka waktu 3 tahun. 

4. Macam-macam kredit menurut cara pemakaiannya 

a. Kredit rekening Koran bebas 

Dalam sistem ini nasabah bebas melakukan penarikan uang 

ke dalam rekening yang bersangkutan selama kredit berjalan.  

b. Kredit rekening Koran terbatas 

Dalam sistem ini terdapat suatu pembatasan tertentu bagi 

nasabah dalam melakukan penarikan-penarikan uang melalui 

rekening uang yang dimiliki. 

c. Rekening Koran afolopend 

Adalah penarikan kredit yang dilakukan sekaligus dalam arti 

seluruh maksimum kredit pada waktu penarikan pertama 

digunakan oleh nasabah. 

d. Refolving credit 

Pada dasarnya refolving credit ini sama dengan kredit 

rekening Koran hanya saja cara pemakaiannya yang berbeda. 

e. Temloan 

Temloan adalah kredit yang di berikan untuk meningkatkan 

usaha  

Kredit ini ditujukan untuk peningkatan usaha dalam arti 

untuk keperluan produksi atau perdagangan baik untuk 

pembelian bahan-bahan baku atau perdagangan sesuai dengan 

uraian keperluan kredit dalam perjanjian kredit. 

 



 16

5. Macam-macam kredit menurut jaminannya 

a. Unsecured loans 

Kredit yang diberikan tanpa menggunakan jaminan 

b. Secured loans 

Kredit yang diberikan dengan menggunakan jaminan 

6. Macam-macam kredit dilihat dari segi dokumen 

a. Kredit ekspor 

Adalah semua bentuk kredit sebagai sumber pembiayaan bagi 

usaha ekspor. 

b. Kredit impor 

Adalah semua bentuk kredit sebagai sumber pembiayaan bagi 

usaha impor.  

7. Macam-macam kredit dari segi besar kecilnya aktifitas 

pemutaran usaha. 

a. Kredit kecil 

Kredit yang diberikan kepada pengusaha yang tergolong 

kecil. 

b. Kredit menengah 

Kredit yang diberikan kepada pengusaha yang tergolong 

menengah. 

c. Kredit besar 

Kredit yang diberikan kepada pengusaha yang tergolong 

besar 

(Tjoekam, 1999: 89-110). 

2.1.5.   Prosedur Peminjaman Kredit Pada Koperasi 

Prosedur peminjaman kredit pada koperasi dalah rangkaian 

kegiatan yang harus dilakukan di dalam mengelola permohonan 
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kredit dari saat permohonan diterima sampai dengan pencairan dana 

kredit. Manfaat prosedur pemberian kredit adalah untuk memberikan 

pelayanan yang lebih baik kepada anggota, untuk mengetahui dan 

menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam permohonan kredit 

dan untuk mengusahakan pemberian kredit dalam waktu relatif 

singkat. 

Urutan kegiatan dalam pengajuan permohonan kredit adalah 

sebagai berikut: 

1. Permohonan kredit 

Pada umumnya dilakukan dengan mengisi formulir permohonan 

kredit, antara lain: 

a. Calon peminjam terlebih dahulu mengisi formulir 

permohonan pinjaman yang telah tersedia. 

b. Petugas memberikan petunjuk serta bimbingan kepada calon 

dalam pengisian formulir. 

c. Proses permohonan diteruskan untuk diproses. 

2. Evaluasi atau analisis kredit 

Fungsi utama dari evaluasi atau analisis pinjaman adalah untuk 

menilai sampai sejauh mana kredit tersebut diperlukan oleh calon 

peminjam dan menilai kondisi serta kemampuan peminjam untuk 

melunasi pinjaman tersebut, rangkaian kegiatan yang dilakukan 

dalam mengevaluasi pinjaman adalah sebagai berikut: 

a. Melakukan interview pada calon peminjam 

Tujuan dari interview atau tanya jawab ini adalah: 
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- Mengetahui sampai sejauh mana calon penerima kredit 

menguasai kegiatan usahanya. 

- Meneliti kembali kebenaran data atau informasi yang 

diterima. 

- Mengenal lebih dekat pribadi serta sifat dan watak dari 

calon peminjam. 

- Mengetahui hal-hal lain dari calon peminjam seperti latar 

belakang kehidupan pendidikan dan pengalaman usaha.  

b. Melaksanakan survey 

Survey dilakukan untuk mendapatkan informasi dari berbagai 

pihak tentang: 

- Reputasi dan kondisi calon peminjam 

- Hubungan dengan pemberi kredit bank atau koperasi lain 

dan kondisinya sampai saat ini. 

- Penilaian dari teman, rekan usaha atau tetangga.  

c. Melakukan peninjauan ke tempat usaha 

Hal ini dilakukan apabila sifat, jenis usaha calon peminjam 

benar-benar memerlukan untuk ditinjau guna melihat sejauh 

mana perkembangannya. 

3. Keputusan pinjaman 

a. Setiap permohonan pinjaman memperoleh wewenang dari 

pengurus koperasi. 
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b. Manajer simpan pinjam dalam mengambil keputusan 

mempergunakan bahan pertimbangan sebagai berikut: 

- Hasil evaluasi dari permohonan pinjaman, rekomendasi 

dari pengurus kelompok. 

- Informasi lain yamg diperoleh dari sumber lain sepanjang 

menyangkut calon peminjam. 

c. Ketentuan peminjam yang tertulis dalam lembaran evaluasi 

yang memuat: 

- Jumlah pinjaman yang di setujui 

- Penggunaan pinjaman  

- Besarnya bunga pinjaman  

- Tanggal jatuh tempo pinjaman  

- Jaminan pinjaman  

d. Setiap keputusan yang diambil harus ditanda tangani manager 

simpan pinjam koperasi yang bersangkutan. 

4. Perjanjian pinjaman 

Perjanjian pinjaman berisi hal-hal berikut ini : 

- Perjanjian pinjaman merupakan hal yang harus dilaksanakan 

sebelum kredit di cairkan. 

- Penandatanganan perjanjian baru harus dapat dilakukan 

setelah adanya keputusan pinjaman dari hasil evaluasi. 
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- Perjanjian pinjaman tersebut dilaksanakan dengan meliputi 

surat perjanjian pinjaman dan surat kuasa menjual memindah 

hak. 

- Surat perjanjian yang asli harus disimpan koperasi . 

-  Penandatanganan perjanjian dilaksanakan di kantor koperasi. 

- Copy dari perjanjian harus dipegang oleh peminjam. 

5. Pencairan pinjaman 

Pencairan pinjaman merupakan tahap akhir setelah ketentuan-

ketentuan di penuhi oleh peminjam. Peminjam harus 

menandatangani kuitansi rangkap 2 sebagai bukti tanda terima 

uang tersebut. Yang asli ada pada kasir sedangkan kopinya ada 

pada peminjam, pinjaman ini diberikan secara tunai dan tidak di 

benarkan dalam bentuk lain. Bilamana memungkinkan 

pencairannya di usahakan secara bertahap, hal ini dimaksudkan 

untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan dalam 

penggunaan dana tersebut. (M.Tohar, 1999 :  107-111). 

2.1.6.   Aspek Jaminan 

Di Indonesia belum lazim pemberian kredit tanpa jaminan 

fisik, setiap pemberian kredit harus disertai dengan jaminan fisik 

yang jumlah nilainya harus dapat menjamin jumlah kredit, bilamana 

terjadi suatu kemacetan nantinya, jaminan kredit tersebut dapat 

dijadikan sebagai jaminan atau agunan. Dalam penilaian agunan 

diperhatikan hal – hal sebagai berikut : 
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1. Jumlah dan nilainya 

2. Status pemilikan 

3. Daya tahan dan marketability 

4. Cara- cara pengikatannya 

Untuk mempermudah pengertian tentang jaminan atau 

agunan telebih dahulu diketahui bahwa suatu jaminan dapat berupa :  

1. Jaminan orang, yaitu atas pemberian kredit kepada seseorang 

dijamin oleh seorang lain yang berarti bila terdapat kemacetan 

atas kredit tersebut maka seorang itulah yang menanggung 

resikonya. Seseorang yang bertindak selaku penanggung harus 

dikenal oleh koperasi baik dari segi bonafiditas usaha maupun 

pribadinya. 

2. Jaminan berupa surat-surat berharga, seperti surat deposito, 

wesel, sertifikat bank, obligasi pemerintah yang akan jatuh 

tempo. Bila pasar modal dan uang berkembang dengan baik 

maka dapat pula di jaminkan saham-saham yang beredar dipasar 

tersebut. 

3. Jaminan barang – barang 

Jaminan berupa barang dapat di lakukan dengan barang bergerak 

maupun barang tidak bergerak, seperti tanah sedangkan barang 

bergerak seperti kendaraan, barang dagangan. 

Penilaian-penilaian agunan atau jaminan kredit yang perlu di 

perhatikan : 
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a. Jumlah dan nilai agunan. 

Jumlah dan nilai agunan harus dapat menjamin kepentingan 

koperasi bila terjadi suatu kemacetan kredit sehingga jaminan 

tersebut dicairkan atau di konversikan menjadi uang. Koperasi 

dalam menentukan nilai dari jaminan biasanya dinilai sedemikian 

rupa dan harus berada diatas jumlah kredit yang dinikmati 

ditambah dengan suatu jumlah dan prosentase. Untuk menjamin 

kepentingan koperasi sebaiknya nilai jaminan kredit itu sebesar 

125% dari jumlah kredit ini di tentukan secara minimal. 

b. Status pemilikan  

Hal  ini sangat penting untuk di perhatikan, harus dengan jelas 

diketahui bahwa jaminan tersebut benar-benar milik si penerima 

kredit. Bila agunan bukan milik si penerima kredit harus ada 

surat kuasa atau surat pernyataan dari si pemilik untuk bersedia 

harta miliknya dijaminkan oleh si penerima kredit kepada 

koperasi, selain itu diperhatikan pula tentang kelengkapan bukti 

penilaian berupa surat–surat yang sah dan keterangan lain yang 

meyakinkan tentang bukti dan status pemilikan surat–surat 

jaminan tersebut. 

c. Daya tahan dan marketability 

Agunan kredit berupa barang sesuai dengan umur dan teknisnya 

berbeda-beda dalam daya tahan dan marketability yang perlu 

diperhatikan apakah barang–barang tersebut cepat rusak atau 
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tahan lama, minimal selama kredit berjalan. Marketability adalah 

kekuatan barang jaminan itu untuk di jual  atau di pasarkan. Bila 

marketabiliy-nya lemah tentu nilainya akan turun terus–menerus. 

d. Cara-cara pengikatan  

Cara pengikatan barang jaminan sangat penting untuk 

diperhatikan oleh pejabat-pejabat koperasi artinya pengikatan itu 

harus kuat dan benar-benar menjamin kepentingan koperasi 

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bagi barang- 

barang bergerak pengikatannya dilakukan secara gadai, bagi 

barang- barang yang tidak bergerak pengikatannya dilakukan 

secara akte hipotik. (Tri Santoso, 1999: 66-68) 

2.1.7.   Pelaksanaan Dministrasi Kredit 

Setiap pembuatan kredit harus dibuatkan  suatu perjanjian 

tertulis antara koperasi dengan si penerima kredit. Pemberian kredit 

tanpa perjanjian tertulis tidak di benarkan oleh pemerintah. Dalam 

perjanjian kredit dicantumkan segala hak dan kewajiban kedua belah 

pihak, yang mencantumkan hal-hal yang menyangkut syarat-syarat 

kredit, syarat-syarat pembayaran kembali, pengikatan jaminan, 

jumlah dan lamanya kredit yang di nikmati debitur. 

Hal-hal yang tertera dalam akad kredit atau perjanjian kredit 

sebagai berikut :  

1. Maksimum kredit 
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Jumlah yang tertera dalam maksimum kredit ini adalah jumlah 

tertinggi yang diijinkan si penerima kredit, jumlah ini 

berdasarkan perhitungan kalkulasi kredit dalam aspek finansial, 

maksimum kredit ini sering disebut sebagai line of kredit. 

2. Jangka waktu 

3. Keperluan kredit 

Ketentuan kredit harus sesuai dengan bidang usaha debitur 

berdasarkan target produktifitas yang akan dicapai. 

4. Bunga atau propisi 

Penetapan tentang bunga adalah sesuai dengan ketentuan interes 

policy propisi kredit adalah suatu beban yang di kenakan kepada 

debitur sebagai akibat dri perjanjian kredit yang dibuat biasanya 

propisi kredit di tetapkan sebesar 1% dari jumlah maksimum 

kredit, propisi tersebut harus di bayar oleh debitur atau penerima 

kredit pada saat kredit ditandatangani.  

 

5. Biaya materai 

6. Bentuk kredit 

7. Cara penarikan dan cara pelunasan  

8. Jaminan kredit 

9. Asuransi 
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Setiap jaminan kredit baiknya di asuransikan sesuai dengan sifat 

jaminan tersebut. Hal ini di maksud untuk mengamankan resiko 

bilamana terjadi hal-hal yang tidak di inginkan.  

10. Ketentuan-ketentuan tambahan  

Di luar ketentuan-ketentuan pokok tersebut koperasi dapat 

menetapkan ketentuan-ketentuan tambahan antara lain:  

a. Cara penarikan kredit secara bebas atau terbatas yang 

bersyarat. 

b. Persyaratan tentang keharusan menyalurkan aktifitas 

keuangan melalui koperasi. 

c. Laporan tentang keadaan keuangan. (Sinungan, 1995: 17-20) 

Administrasi kredit di gunakan untuk memudahkan bank 

mengikuti perkembangan kredit demi usaha pengamanan. Untuk 

kepentingan tersebut harus di persiapkan bentuk-bentuk laporan 

baik berupa formulir laporan maupun kartu-kartu.  

 

Bentuk laporan yang di perlukan antara lain: 

1. Kartu induk debitur  

Kartu ini merupakan inti sari tentang data kredit seorang 

debitur yang berisikan: 

a. Nama dan alamat perusahaan 

b. Susunan pengurus 

c. Bidang usaha 
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d. Maksimum kredit 

e. Jangka waktu kredit termasuk penetapan jatuh tempo 

kredit  

f. Bunga atau propisi 

g. Nomor dan tanggal akad kredit 

h. Nomor dan tanggal pengajuan Riwayat kredit berjalan  

2. Laporan pemberian kredit 

Laporan ini dibuat secara bulanan untuk diajukan kepada 

direksi guna mengetahui jumlah kredit, bunga dan prosisi 

kredit. 

3. Laporan realisasi dan mutasi kredit 

Laporan ini dimaksudkan untuk melihat perkembangngan 

usaha debitur, baik yang menyangkut realisasi usahanya. 

 (Suyatno, 1995: 181) 

2.1.8.   Pendapatan 

a. Pengertian Pendapatan  

Pendapatan adalah peningkatan jumlah aktifa atau 

penurunan kewajiban suatu badan usaha yang timbul dari 

penyerahan barang atau jasa atau aktivitas usaha lainnya dalam 

suatu periode (Ikatan Akutansi Indonesia).                                                                    

Setiap orang selalu ingin memenuhi kebutuhannya. Untuk 

dapat memenuhi kebutuhannya diperlukan suatu pekerjaan dan 

usaha. Karrena dengan bekerja dan berusaha akan mandapatkan 
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penghasilan atau pendapatan yang dapat digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup seperti kebutuhan akan makan, 

pakaian, perumahan, pendidikan dan kebutuhan kesehatan. 

Seseorang dapat memperoleh pendapatan dengan jalan bekerja 

maupun dari harta benda yang dimiliki misalnya tanah, mesin, 

rumah, atau yang lainnya yang disebut barang modal (Sumardi. 

1985 : 16). 

Menurut Kuswanto Putro pendapatan adalah semua 

penghasilan yang diterima oleh orang dalam kegiatan ekonomi 

dalam suatu periode (1995 : 24). Dari pengertian tersebut dapat 

diambil kesimpulan bahwa pendapatan adalah semua penghasilan 

yang diterima oleh pemilik faktor produksi dalam suatu periode.  

b. Jenis Pendapatan  

Pendapatan dibedakan menjadi tiga bagian yaitu : 

a.) Pendapatan berupa uang 

Pendapatan berupa uang adalah segala penghasilan berupa uang 

yang sifatnya regular dan yang diterima biasanya sebagai balas 

jasa atau kontra prestasi. Sumber – sumber yang utama  adalah 

gaji dan upah serta lain – lain balas jasa serupa dari majikan, 

pendapatan bersih dari usaha sendiri dan pekerjaan bebas, 

pendapatan dari penjualan barang yang diperilahra di rumah, 

hasil investasi seperti bunga modal, tanah, uang pensiun, 

jaminan sosial serta keuntungan sosial.  
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b.) Pendapatan berupa barang 

Pendapatan berupa barang adalah segala penghasilan yang 

sifatnya regular dan biasa akan tetapi tidak selalu berbentuk 

balas jasa dan diterima dalam bentuk barang atau jasa. Barang 

– barang dan jasa yang diperoleh dinilai dengan harga pasar 

sekalipun tidak diimbangi atau disertai transaksi uang oleh 

yang menikmati barang dan jasa. Demikian pula penerimaan 

barang secara Cuma – Cuma pembelian barang dan jasa dengan 

harga subsidi atau reduksi dari majikan merupakan pendapatan 

berupa barang.  

c.) Lain – lain penerimaan uang dan barang 

Merupakan segala penerimaan yang bersinfat transfer 

redistributif dan biasanya membawa perubahan dalam 

keuangan rumah tangga misalnya penjualan barang – barang 

yang dipakai, pinjaman uang, hasil undian, warisan, penagihan 

piutang, kiriman uang.  

c. Sumber – Sumber Pendapatan 

Pendapatan masyarakat pada umumnya tidak berasal dari satu 

sumber saja melainkan dari berbagai sumber. Adapun sumber 

pendapatan masyarakat itu adalah : 

a) Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan 

pekerjaan bebas seperti penghasiland ari praktik dokter, notaris, 

akuntan publik dan sebagainya. 
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b) Penghasilan dari kegiatan usaha melalui sarana pendidikan dan 

harta yang dikerjakan sendiri misalnya penghasilan yang 

diperoleh dari pekerjaan tanah 

c) Penghasilan lain misalnya pembebasan utang dan lain – lain 

yang tidak termasuk kelompok diatas 

Dari pendapat – pendapat diatas dapat dsimpulkan bahwa 

pendapatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendapatan 

yang diperoleh sejak adanya pencairan kredit dari koperasi 

BATHARA yang digunakan untuk kegiatan produksi.  

d. Penggunaan Pendapatan 

Seseorang bekerja dan berusaha untuk memperoleh pendapatan 

yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Pendapatan 

dapat digunakan untuk kegiatan konsumsi, tabungan dan investasi.  

Konsumsi dalam masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan sehari 

– hari seperti makan, pakaian dan perumahan, memenuhi 

kebutuhan pendidikan, memenuhi kebutuhan kesehatan serta 

pemenuhan kebutuhan kemewahan (Sumardi, 1985 : 31) 

e. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan 

Faktor – faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan antara lain : 

a) Pekerjaan atau jabatan  

Jenis dari suatu pekerjaan akan mempengaruhi pendapatan. 

Pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan di sektor formal 

tidak sama dengan pendapatan dari sektor informal.  
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b)  Pendidikan  

Pada umumnya tingkat pendidikan mempengaruhi kesempatan 

seseorang untuk memilih jenis pekerjaan. Makin tinggi tingkat 

pendidikan, makin tinggi pula pendapatan serta status sosial 

yang diperolehnya.   

c) Masa kerja 

Masa kerja khususnya bagi pegawai negara dan anggota TNI 

akan berpengaruh terhadap penghasilan yang diperolehnya. 

Makin lama masa kerja seseorang dalam batas waktu tertentu 

akan membuat gaji pokok bertambah besar.   

d) Jumlah anggota keluarga 

Jumlah anggota keluarga kemungkinan dapat meningkatkan 

pendapatan tetapi jumlah anggota keluarga dapat juga 

mengurangi pendapatan (Sumardi. 1985 :46). 

2.2.  Kerangka Berpikir 

Kredit mempunyai fungsi sebagai jembatan untuk meningkatkan 

pendapatan nasional. menggabungkan modal-modal kecil menjadi jumlah 

yang besar untuk meningkatkan produksi dan untuk kegiatan ekonomi yang 

lain. Dengan mendapatkan kredit yang lebih besar maka masyarakat dapat 

memperluas usahanya untuk meningkatkan produksinya (Dra Niswatin 

Rakub, 1990:5). 

Perkreditan merupakan salah satu bentuk bidang usaha 

BATHARA.Wujud kepedulian pengurus dan karyawan terhadap para 
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anggota dalam bidang perkreditan yaitu dengan memberikan pelayanan yang 

baik. Dengan pelayanan perkreditan yang di tujukan pada anggota nantinya 

bisa digunakan sebagai usaha ekonomi yang produktif sehingga bisa 

meningkatkan pendapatan anggota koperasi BATHARA. 

Pendapatan adalah semua penghasilan yang di terima baik berupa uang 

maupun barang dalam melakukan kegiatan ekonomi dalam suatu periode. 

Secara teoritis besarnya jumlah kredit akan berpengaruh terhadap 

jumlah pendapatan yang akan diterima anggota. Berdasarkan prosisi maka 

kerangka berpikir tentang pengaruh pemberian kredit produksi (variabel X) 

terhadap peningkatan pendapatan koperasi (Variabel Y) dapat digambarkan 

sebagai berikut :   

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 
Pengaruh Pemberian Kredit Produktif Terhadap Pendapatan Anggota 

 

 

2.3.  Hipotesis 

Hipotesis adalah teori sementara yang masih perlu dibuktikan 

kebenarannya. Hipotesis dapat didefinisikan sebagai suatu jawaban yang 

Variabel X 
Jumlah Kredit 

Indikator : 
Kredit yang diterima 
selama 1 tahun 2004 

Variabel Y 
Kenaikan Pendapatan Anggota 

Indikator : 
1. Terpenuhinya kebutuhan anggota 
2. Meningkatnya kesejahteraan  
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bersifat sementara terhadap suatu permasalahan, penelitian sampai terbukti 

melalui data yang terkumpul (Suharsimi Arikunto, 1996: 67). 

Berdasarkan permasalahan pada penelitian ini maka di ajukan  dua 

macam hipotesis yaitu hipotesis kerja (Ha) dan hipotesis nol (Ho). Adapun 

hipotesis sebagai dugaan sementara dalam penelitian ini sebagai berikut : 

2.3.1. Hipotesis kerja (Ha) atau hipotesis alternatif 

Yaitu ada pengaruh kredit produksi terhadap pendapatan anggota 

koperasi BATHARA 

2.3.2. Hipotesis nihil atau Hipotesis nol (Ho) 

Yaitu tidak ada pengaruh dari kredit produksi terhadap pendapatan 

anggota koperasi BATHARA. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

  Metode penelitian merupakan suatu cara atau langkah yang harus di 

tempuh dalam suatu kegiatan penelitian agar pengetahuan dicapai dalam suatu 

penelitian dapat memiliki harga ilmiah (Sutrisno Hadi, 1987: 4). Metode 

penelitian mencakup beberapa hal masing-masing menentukan keberhasilan 

pelaksanaan penelitian. 

Langkah-langkah penelitian secara metodologi mengikuti penentuan obyek 

penelitian, pembatasan obyek penelitian, pengumpulan data, analisis data dan 

kesimpulan. Aspek-aspek yang dibicarakan dalam penelitian ini adalah : 

3.1.  Populasi Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Suharsimi Arikunto, 

1997 : 115). Dalam hal ini adalah anggota koperasi BATHARA yang 

berusaha  produksi. Populasi tersebut berjumlah 112 orang. 

3.2.  Sampel dan Teknik Sampling  

3.2.1.  Sampel 

Adalah sebagian atau wakil populasi yang di teliti (Suharsimi 

Arikunto, 1997 :117). Adanya alasan-alasan tertentu seperti waktu 

biaya dan kesulitan lain maka tidak semua yang ingin dijelaskan 

dapat diteliti. Untuk memperoleh sampel yang representatif maka 

diambil 25 % dari jumlah populasi dan hasilnya di bulatkan keatas. 
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(Suharsimi Arikunto, 1997:120),sehingga sampel yang diambil 

sebanyak 28 orang. 

3.2.2.  Teknik sampling 

Pengambilan sampling dilakukan dengan teknik random 

sampling. 

Prosedur yang di tempuh dalam pengambilam sampel dengan teknik  

random sampling adalah sebagai berikut :  

a. Menentukan batas-batas populasi, dalam hal ini adalah anggota 

koperasi BATHARA.  

b. Menentukan prosentase dalam pengambilan sampel yaitu sebesar 

25% dari jumlah populasi. 

c. Penentuan wilayah yang diambil sebagai sampel dilakukan 

dengan acak. 

3.3.  Variabel Penelitian 

Variabel penelitian sesuai dengan judul penelitian yaitu Pengaruh 

Pemberian kredit produksi tehadap pendapatan anggota koperasi 

BATHARA, maka terdapat dua variabel. 

Variabel adalah obyek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian 

suatu penelitian (Suharsimi Arikunto, 1998 : 99) 

3.3.1.  Variabel Kredit  

Variabel kredit disebut variabel bebas atau X, yaitu variabel 

yang diteliti pengaruhnya terhadap pendapatan anggota usaha 

produksi pada koperasi BATHARA. Dengan indikator antara lain 
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jumlah (plafon) kredit, prosedur pencairan kredit dan jangka waktu 

kredit.  

3.3.2.  variabel pendapatan 

Variabel pendapatan disebut variabel terikat atau Y, yaitu 

variabel yang di pengaruhi oleh kredit (X). 

3.4.  Metode pengumpulan data  

Untuk menguji dan membuktikan kebenaran hipotesis maka 

diperlukan data yang mendukung, untuk memperoleh data lengkap 

diperlukan suatu metode pengumpulan data yang sesuai dengan masalah 

yang diteliti, karena hal ini dapat menentukan keberhasilan atau penelitian. 

Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam penelitian ini menggunakan 

metode angket, observasi, dokumentasi dan interview. 

3.4.1.  Metode angket 

Dalam penelitian ini digunakan kuesioner tertutup atau pilihan ganda 

yaitu responden diharapkan memilih salah satu jawaban yang telah 

disiapkan. 

Dalam penelitian ini data utama yang harus digali dari anggota 

adalah mengenai pengaruh kredit terhadap pendapatan anggota usaha 

dagang. Penyusunan angket dilaksanakan dengan aspek-aspek yaitu: 

aspek kredit yang diberikan Koperasi BATHARA : 
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a. Besarnya modal 

Parameter pengukurannya adalah kredit yang diberikan koperasi 

BATHARA antara Rp 500.000,00 sampai dengan Rp 

10.000.000,00. 

b. Prosedur memperoleh kredit 

Parameter pengukurannya adalah: 

- Anggota datang kekoperasi dan mengisi formulir. 

- Memiliki usaha yang produktif. 

- Merupakan anggota koperasi BATHARA 

c. Jangka Waktu Kredit 

Parameter pengukurannya adalah tidak lebih dari 10 bulan. 

d. Jaminan Kredit 

Parameter pengukurannya adalah jaminan itu lebih besar dari jumlah 

kredit atau sama dengan jumlah jaminan. 

Teknik scoring data dalam dalam penggunaan angket adalah 1,2,3,4 

tergantung jawaban yang diberikan. 

3.4.2.  Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah mencari data atau hal-hal atau 

variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen, legger, agenda dan sebagainya (Suharsimi 

Arikunto, 1996: 234).  
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Metode ini digunakan untuk mengetahui jumlah anggota, 

besarnya jumlah kredit dan lamanya waktu kredit anggota koperasi 

BATHARA kabupaten Banjarnegara tahun 2004. 

3.4.3.  Metode interview atau Wawancara 

Pengumpulan data yang menggunakan metode interview adalah 

pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan 

secara sistimatis dan berdasarkan pada tujuan penelitian          

(Suharsimi Arikunto, 1998: 231).  

Pedoman wawancara digunakan untuk : 

a. Memperoleh data tentang jumlah kredit yang diberikan kepada 

anggota, panggunaan kredit oleh anggota, prosedur pengambilan 

kredit. 

b. Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan. 

3.4.4.  Metode Observasi 

Dapat diartikan pengamatan dan pencatatan secara sistematik 

unsur – unsur yang nampak dalam suatu gejala pada obyek 

penelitian. Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data 

dan pendukung untuk mengumpulkan data yang diharapkan. 

3.5.  Validitas dan Reliabilitas Tes 

3.4.1.  Validitas 

Yaitu suatu alat yang menunjukkan kevalidan dan kesulitan 

suatu alat instrumen. Suatu instrumen dikatakan valid apabila 

mempunyai validitas tinggi, sebaliknya instrumen yang kurang valid 
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berarti memiliki validitas yang rendah (Suharsimi Arikunto, 

1998:160). Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

validitas konstruksi yaitu validitas yang penyusunannya berdasarkan 

konstruksi-konsruksi teori membangun, dari konsruksi-konsruksi ini 

menghasilkan definisi-definisi yang dijadikan pangkal kerja dalam 

pembuatan instrumen atau alat ukur, dari konstruksi inilah kemudian 

dijabarkan dalam sejumlah item. 

Berdasarkan hasil uji coba instrumen terhadap 20 responden 

diketahui hasil penelitian sebagai berikut : 

Tabel  3.3 

Hasil Uji Validitas Angket  

No. Item r hitung r tabel Keterangan 

1 0,5361 0,44 Valid 

2 0,5364 0,44 Valid 

3 0,7244 0,44 Valid 

4 0,7529 0,44 Valid 

5 0,7322 0,44 Valid 

6 0,7977 0,44 Valid 

7 0,7265 0,44 Valid 

8 0,7488 0,44 Valid 

9 0,7390 0,44 Valid 

10 0,7270 0,44 Valid 

11 0,6157 0,44 Valid 

12 0,6139 0,44 Valid 

13 0,6486 0,44 Valid 

14 0,6283 0,44 Valid 

15 0,7330 0,44 Valid 
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16 0,4524 0,44 Valid 

17 0,5769 0,44 Valid 

18 0,7488 0,44 Valid 

19 0,6011 0,44 Valid 

20 0,5846 0,44 Valid 

21 0,5185 0,44 Valid  

      Sumber : hasil olah data 

Dari hasil perhitungan validitas untuk angket variabel X dan Y 

diperoleh hasil seperti pada tabel diatas, setelah dikonsultasikan 

dengan rtabel untuk N = 20 diketahui bahwa rhitung > rtabel sehingga 

instrumen dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk pengambilan 

data penelitian. 

3.4.2.  Reliabilitas 

Disamping memiliki validitas maka harus pula mengandung 

reliabilitas yang tinggi dan baik.Reliabilitas menunjuk pada suatu 

pengertian bahwa suatu instrumen dapat di percaya sebagai alat 

pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik (1998 : 171) 

Suatu instrumen dikatakan memiliki reliabilitas yang tinggi jika 

instrumen tersebut menghasilkan data yang sesuai dengan kebenaran 

yang sebenarnya yaitu berapa kali diukur hasilnya akan sama atau 

paling tidak mendekati sebenarnya. 

Untuk menentukan tingkat reliabilitas instrumen dilakukan 

dengan menggunakan rumus speraman brown yang persamaannya 

dapat ditulis sebagai berikut : 
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Dimana:  

R11 = reliabilitas instrumen 

r½ ½ = r xy yang disebutkan sebagai indeks korelasi antara dua 

belahan instrumen (Suharsimi Arikunto, 1998: 173)  

Dari hasil perhitungan reliabilitas diketahui bahwa nilai Pearson 

Correlation X terhadap Y sebesar 0,604. Hal ini menunjukkan bahwa 

rhitung  X lebih besar dibanding dengan rtabel (0,44). Berdasarkan hasil 

tersebut diketahui bahwa variabel X dan Y dinyatakan reliabel dan dapat 

digunakan untuk penelitian. 

3.6.  Metode Analisis Data  

Analisa data yang digunakan adalah analisa regresi satu prediktor 

atau linear. Langkah – langkah yang ditempuh untuk menganalisa data 

adalah sebagai berikut :  

1. Mencari korelasi antar prediktor x dengan kriterium y dengan rumus 

korelasi produk moment yaitu : 

))(( 22 yx
xyrxy
ΣΣ

Σ
=  

dimana :  

x = skor deviasi X 

y = skor deviasi Y 
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Untuk menguji signifikansi hasil perhitungan rxy tersebut dikonsultasikan 

dengan rtabel produk moment dengan taraf signifikansi 5%. 

Uji signifikansi dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan 

antara variabel X dan variabel Y.  

Dari data hasil penelitian dapat diketahui persamaan korelasi antara 

variabel x dengan variabel y sebagai berikut :  

))(( 22 yx
xyrxy
ΣΣ

Σ
=  

)3314)(44133(
11936

=rxy  

146256762
11936

=rxy  

66.12093
11936

=rxy  

98696.0=rxy  

2. Analisa regresi  

a. Uji Normalitas Sampel  

Untuk menguji kenormalan data digunakan uji chi kuadrat. Rumus 

yang digunakan adalah : 

1

2
2 )0(

E
E

x ii −Σ=  

Keterangan : 

X  : Harga chi kuadrat  

OI  : Frekuensi hasil pengamatan  
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Ei  : Frekuensi yang diharapkan  

Jika x2 data ≤ x2 dengan derajat kebebasan dk = k – 3 dan taraf 

signifikansi 5% maka data yang diperoleh berdistribusi normal. 

b. Mencari persamaan garis regresi  

Untuk garis regresi linier dengan mengubah prediktor persamaannya 

sebagai berikut : 

Y = ax + k 

Dimana  

Y  = kriterium 

A  = bilangan koefisien prediktor 

X  = konstanta (Sutrisno Hadi, 1982: 2).  

Dalam  menggunakan  metode  satu  deviasi  maka  persamaannya 

menjadi : 

Y = ax 

Dimana : 

2X
XYa

XXx

YYy

Σ
Σ

=

−=

−=

 

3. Mencari sumber relatif (SR) dan sumber efektif (SE) 

Sumber relatif dipakai jika prediktor lebih dari satu karena dalam 

penelitian ini prediktornya hanya satu maka menggunakan sumber 

efektif dengan rumus : 
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%100x
totJk
regJkSE =  

dimana :  

Jk reg  = jumlah kuadrat regresi 

Jk tot  = jumlah kuadrat total  

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan membandingkan Fhitung 

dengan Ftabel yang terdapat pada tabel Analysis of Variance dari hasil 

perhitungan. 

- Jika Fhitung < Ftabel , maka menerima hipotesis nol (H0) artinya secara 

statistik dapat dibuktikan bahwa variabel pemberian kredit produksi 

tidak berpengaruh terhadap tingkat pendapatan anggota koperasi 

Bathara Kabupaten Banjarnegara. 

- Jika Fhitung > Ftabel , maka menolak hipotesis nol (H0) dan menerima 

hipotesis alternatif (Ha) artinya secara statistik dapat dibuktikan 

bahwa a variabel pemberian kredit produksi berpengaruh terhadap 

tingkat pendapatan anggota koperasi Bathara Kabupaten 

Banjarnegara. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.  Hasil Penelitian 

4.1.1.  Gambaran Umum Koperasi Banjar Artha Sarana (Bathara) 

Koperasi Bathara (Banjar Artha Sarana) berdiri pada tanggal 

20 Mei tahun 2000 dengan badan hukum No. 97/ BH/KDK 

11.18/V/2000. Pada mulanya koperasi Bathara merupakan 

perkumpulan masyarakat dengan usaha simpan pinjam bagi 

kelompok tersebut. Kemudian berkembang menjadi lebih baik dan 

memperluas usaha dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. 

Koperasi ini mempunyai visi terwujudnya masyarakat finansial dan 

produktif, memadai yang adil, makmur, merata dan demokratis.  

Misi koperasi ini adalah  membangun dan menggerakkan 

kegiatan produktif serta pertumbuhan ekonomi di pedesaan yang 

bercorak kerakyatan. Dengan tujuan untuk membangun kesadaran 

masyarakat tentang pentingnya menabung dan berjiwa produktif 

guna membangun masa depan, dan memberikan pelayanan jasa 

keuangan kepada masyarakat guna mengembangkan usaha dan 

meningkatkan pendapatan para anggota. 

Keanggotaan dalam koperasi Bathara bersifat terbuka bagi 

siapa saja lintas etnis, suku, golongan, agama, profesi, yang berminat 
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RAT 

KETUA 

BENDAHARASEKRETARI

MANAJER 

STAF STAF 

ANGGOTA 

SEKRETARIS 

PENGAWAS

untuk membangun dan menyiapkan masa depan. Anggota koperasi 

Bathara kebanyakan mempunyai kepentingan yang sama dan harus 

memenuhi persyaratan dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran 

Rumah Tangga (ART) koperasi. Adapun bagan struktur organisasi 

koperasi BATHARA dapat dilihat seperti dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selama ini semua pengurus koperasi Bathara dipilih langsung 

oleh anggota dalam rapat anggota secara demokratis. Adapun 

susunan kepengurusan yang ada di koperasi Bathara pada tahun 2005 

adalah sebagai berikut : 

Pengurus  : 

Ketua I  : Christ Lasana 

Ketua II  : Siti Anindiyah 
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Sekretaris  : Teguh Surya Alam 

Bendahara  : Siti Suprihatin 

Pengawas  : 

Ketua   : Kinaryo 

Anggota   : Cecep Supriyadi 

     Prayitno  

Karyawan  : 

Manajer   : Bambang Eko W 

Staf   : Waluyo Cp 

     Siti A 

     Eko Yunianto 

     Andri Setiyono 

Masing – masing pengurus akan mempunyai tugas dan 

wewenang yang sudah diatur dalam panduan kerja pengurus dan staf 

koperasi sebagai pedoman kerjanya. Tugas dan wewenang tersebut 

antara lain : 

Pengurus : 

Berdasarkan buku panduan kerja pengurus dan staf koperasi Bathara 

tugas dan wewenang pengurus antara lain : 

1. Tugas pengurus  
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a. Menyusun perencanaan jangka panjang, menengah dan 

program tahunan koperasi yang selaras dengan visi dan 

misinya. 

b. Menyusun kebijakan – kebijakan manajemen koperasi 

c. Melakukan supervisi pengelolaan koperasi secara teratur 

d. Mempertanggungjawabkan pengelolaan koperasi kepada 

anggota melalui RAT 

2. Wewenang pengurus  

a.  Mengangkat dan memberhentikan Manajer 

b.  Mengevaluasi kinerja Manajer 

c.  Melakukan audit keuangan secara teratur maupun insidental 

d.  Menegur, memperingatkan dan memberikan sangsi kepada 

manajer apabila manajer tidak melaksanakan tugas dengan 

baik 

e.  Mengambil keputusan secara tepat dan bijak untuk, 

kepentingan organisasi 

f.  Menjalin kerjasama dengan pihak lain dalam rangka 

mengembangkan koperasi. 

(Sumber : Panduan Kerja Pengurus dan Staf Koperasi Bathara) 

Manajer  

Berdasarkan buku panduan kerja pengurus dan staf koperasi tugas 

dan wewenang manajer antara lain : 
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1. Tugas Manajer 

a.  Menyusun rencana kegiatan dan anggaran koperasi bulanan 

b.  Membagi tugas kepada setiap staf sesuai dengan bidang 

masing – masing 

c.  Membantu staf dalam memecahkan masalah yang dihadapi 

d.  Menciptakan iklim kerja yang kondusif / yang 

memungkinkan peningkatan kinerja 

e.  Menanggapi surat – surat yang masuk secara tepat dan bijak 

f.  Menciptakan  gagasan – gagasan baru yang mengarah pada 

pengembangan Koperasi 

g.  Mengembangkan mutu SDM sesuai dengan tuntutan 

pelayanan memimpin setiap pertemuan staf 

h.  Membimbing, mendampingi dan mendorong staf dalam 

melaksanakan kegiatan 

i.  Melakukan konsultasi kepada pngurus dalam menghadapi 

kesulitan 

j.  Melakukan evaluasi terhadap kinerja staf 

k.  Melakukan analisis tingkat kesehatan koperasis 

l.  Menyiapkan bahan – bahan laporan bulanan / tahunan 

2. Wewenang Manajer 

a.  Menilai kinerja staf 

b.  Menegur, memperingatkan dan memberikan sangsi kepada 

staf yang melalaikan kewajibannya 
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c.  Mengambil keputusan sesuai dengan kebijakan / aturan yang 

berlaku 

d.  Memberikan penghargaan kepada staf yang berprestasi. 

(Sumber : Panduan Kerja Pengurus dan Staf Koperasi Bathara) 

Pengawas 

Pengawas bertugas untuk mengawasi, mengontrol, dan 

meningkatkan setiap kinerja pengurus dalam menjalankan organisasi. 

Dalam hal ini pengawas melakukan pengawasan terhadap semua 

kebijaksanaan operasional pengurus yang meliputi bidang organisasi, 

usaha dan keuangan koperasi (Sumber : Panduan Kerja Pengurus dan 

Staf Koperasi Bathara).  

Karyawan 

Karyawan koperasi Bathara kabupaten Banjarnegara terbagi 

menjadi beberapa bagian antara lain : 

1. Pengerahan Dana 

Bagian ini mempunyai tanggung jawab menghimpun tabungan 

masyarakat atau anggota secara terus menerus guna memperkuat 

struktur modal koperasi.  Dengan tugas-tugasnya sebagai berikut: 

a . Menciptakan produk-produk tabungan yang sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat dan dapat diakses oleh semua segmen. 

b . Mempromosikan produk-produk tabungan dan manfaatnya 

kepada masyarakat. 

c . Menghimpun atau mencairkan tabungan sesuai prosedur atau 

ketentuan. 

d . Mengadministrasikan tabungan secara tertib. 
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e . Mengatur likuiditas dana tabungan. 

f . Menghitung bunga tabungan secara benar dan tertib. 

Untuk wewenang bagian pengerahan dana ini antara lain : 

a . Menentukan pemberian hadiah (reward) bagi penabung 

sesuai dengan ketentuan 

b . Menentukan jadwal kegiatan promosi atau pembinaan 

c . Menolak penarikan dana yang tidak sesuai dengan prosedur 

atau aturan yang berlaku 

d . Menyetujui penarikan dana tabungan sesuai ketentuan. 

2. Kredit 

Sebagai karyawan bagian kredit mempunyai tanggung jawab 

memberikan pelayanan kredit kepada anggota secara cepat, tepat 

dan aman. Dengan mengemban tugas-tugas sebagai berikut : 

a . Menyusun skim kredit marketable dan bersaing 

b . Mempromosikan jenis-jenis layanan pinjaman, manfaat, dan 

prosedurnya kepada anggota atau masyarakat. 

c . Menerima ajuan pinjaman dari anggota baik individual 

maupun kelompok 

d . Melakukan seleksi atau analisis terhadap setiap ajuan 

pinjaman, termasuk receck terhadap calon peminjam 

e . Mencairkan dana pinjaman sesuai dengan keputusan. 

f . Mengadministrasikan data-data pelayanan pinjaman secara 

tertib 

g . Melakukan monitoring dan pembinaan kredit 

h . Menarik angsuran pinjaman / bunga 
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Sedangkan wewenang pada bagian kredit antara lain : 

a. Menerima atau menolak peminjam sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

b. Menentukan jadwal kegiatan monitoring dan pembinaan 

kredit. 

c. Menegur anggota peminjam yang melalaikan kewajibannya. 

d. Memberikan pinalti dan atau reward bagi peminjam yang 

lalai dan atau berprestasi sesuai dengan ketentuan. 

3. Administrasi dan Pembukuan 

Pada karyawan bagian administrasi mempunyai tanggung jawab 

mengelola seluruh kegiatan administrasi dan pembukuan 

koperasi sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku. 

Karyawan bagian administrasi dan pembukuan ini mempunyai 

tugas sebagai berikut : 

a. Mengagendakan surat masuk dan surat keluar. 

b. Menyusun konsep jawaban surat masuk sesuai dengan 

disposisi pimpinan. 

c. Menyimpan surat – surat penting. 

d. Menyusun notulen rapat. 

e. Mengeluarkan atau mencairkan uang sesuai dengan disposisi. 

f. Membuat dan menyimpan bukti – bukti keuangan. 

g. Menyimpan dan mengamankan uang koperasi. 

h. Melakukan pencatatan keuangan secara tertib dan benar. 

i. Menyetor atau mengambil uang di bank sesuai dengan 

persetujuan. 
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j. Mengatur likuiditas dana 

k. Menyusun laporan keuangan koperasi 

Sedangkan untuk wewenang bagian administrasi dan pembukuan 

antara lain : 

a. Menolak pencairan dana yang tidak sesuai dengan prosedur. 

b. Menolak bukti keuangan yang meragukan. 

c. Melakukan audit pada bagian lain. 

(Sumber : Panduan Kerja Pengurus dan Staf Koperasi Bathara) 

4.1.2.  Analisis Data Penelitian 

1. Uji Prasyarat Analisis 

Untuk menguji hipotesis digunakan analisis statistik 

dengan regresi linier sederhana. Analisis regresi tersebut dapat 

dilakukan apabila data tersebut memenuhi syarat yaitu : 

berdistribusi normal, homogen dan model regresi antara variabel 

linier. 

a. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui 

apakah data yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak. 

Uji ini menggunakan rumus kolmogorov smirnov  dengan 

perhitungan komputasi SPSS for windows relase 11.0. 

Berdasarkan hasil perhitungan pada lampiran  diperoleh 

harga kolmogorov smirnov untuk variabel pemberian kredit 

sebesar 0,669 dengan probabilitas 0,761 lebih besar dari 0,05. 

Dengan demikian menunjukkan bahwa data variabel 
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pemberian kredit tersebut berditribusi normal. Untuk variabel 

pendapatan diperoleh harga kolmogorov smirnov sebesar 

0,747 dengan probabilitas 0,663 lebih besar dari 0,05. dengan 

demikian data variabel motivasi melanjutkan pendidikan ke 

perguruan tinggi tersebut juga berdistribusi normal. 

b. Uji Linieritas Garis Regresi 

Uji linieritas garis regresi dimaksudkan untuk 

mengetahui apakah data yang diperoleh berbentuk linier atau 

tidak. Jika data berbentuk linier, maka penggunaan analisis 

regresi linier pada pengujian hipotesis dapat 

dipertanggungjawabkan akan tetapi jika tidak linier, maka 

harus digunakan analisis regresi non linier. Uji linieritas garis 

regresi dalam penelitian ini menggunakan uji F dan 

berdasarkan perhitungan diperoleh Fhitung = 1,367 dengan 

probabilitas 0,275 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian 

menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini berbentuk 

linier sehingga dapat digunakan analisis regresi linier 

sederhana untuk menguji hipotesis penelitian. 

2. Uji Hipotesis 

Sebagaimana dinyatakan dalam bab II hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah “Ada pengaruh kredit 

produksi terhadap pendapatan anggota koperasi BATHARA”.  

Dalam rangka pengujian hipotesis tersebut digunakan 

analisis regresi linier sederhana. Berdasarkan hasil perhitungan 

analisis regresi linier sederhana dengan menggunakan program 
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komputasi SPSS for windows relase 11.0 diperoleh persamaan 

regresi Ŷ = 3,897 + 0,176 X. Untuk menguji signifikansi dari 

persamaan regresi tersebut digunakan analisis varians untuk 

regresi. Berdasarkan hasil perhitungan pada (lampiran) diperoleh 

Fhitung = 6,706  dengan probabilitas sebesar 0,016 dan lebih kecil 

dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa persamaan regresi tersebut 

signifikan sehingga hipotesis nihil (Ho) yang berbunyi “Tidak 

ada pengaruh kredit produksi terhadap pendapatan anggota 

koperasi BATHARA” ditolak dan hipotesis kerja (Ha) yang 

berbunyi “Ada pengaruh kredit produksi terhadap pendapatan 

anggota koperasi BATHARA” diterima. 

3. . Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan program 

SPSS 11.0 for Windows dapat diketahui bahwa Fhitung > Ftabel  

(6,706 > 4,23) dengan taraf signifikan 5% maka Ha diterima 

yang berarti ada pengaruh antara pemberian kredit produksi 

terhadap pendapatan anggota Koperasi Bathara di Kabupaten 

Banjarnegara.  

4. Uji koefisien determinasi 

Dalam perhitungan mencari besarnya pengaruh pemberian kredit 

produksi (X) terhadap pendapatan (Y) anggota Koperasi Bathara 

Kabupaten Banjarnegara, diketahui besarnya koefisien 

determinasi sebesar 0,205 atau 20,5%. Hal ini berarti persentase 

pengaruh variabel X (pemberian kredit) terhadap variabel Y 

(pendapatan) sebesar 20,5%. Sedangkan sisanya sebesar 79,5% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diungkap dalam 

penelitian ini.   
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4.2.  Pembahasan 

Hasil penelitian analisis statistik dalam penelitian ini menunjukkan 

adanya pengaruh antara pemberian kredit produksi terhadap pendapatan 

anggota Koperasi Bathara di Kabupaten Banjarnegara. Dari analisis regresi 

diperoleh angka yang menyatakan bahwa pemberian kredit berpengaruh 

terhadap pendapatan yang dibuktikan oleh hasil perhitungan dimana Fhitung > 

Ftabel (6,706 > 4,23) dan hasil analisis dari sumbangan efektif maka variabel 

kredit memberikan sumbangan yang cukup terhadap pendapatan anggota 

koperasi yaitu sebesar 20,5%.  

Kredit yang diberikan oleh koperasi Bathara kepada anggota 

diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan atau mengembangkan 

usahanya, yang berarti dapat meningkatkan keuntungan yang akan mereka 

peroleh. Hal ini akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan. 

Dengan meningkatnya pendapatan anggota maka pendapatan koperasi akan 

terus meningkat. Apabila anggota koperasi terus memanfaatkan kredit 

tersebut untuk pengembangan usahanya. 

Anggota koperasi dapat menikmati kredit untuk memperbesar 

usahanya, baik untuk meningkatkan produksi, perdagangan maupun untuk 

memulai usaha baru. Pada dasarnya kredit bertujuan untuk dapat 

meningkatkan produktivitas anggota secara menyeluruh. 

Penggunaan dana kredit yang tidak tepat (tidak produktif) dapat 

mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi penerima kredit. Disamping 
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mereka mengalami kerugian dalam usahanya, mereka juga harus 

menanggung pengembalian dana tersebut. Untuk dapat memanfaatkan dana 

kredit secara efektif dan efisien maka penerima kredit harus dapat memilih 

jenis produksi yang tepat dalam usahanya. 

Dari data yang diperoleh melalui angket dan interview menunjukkan 

bahwa sebagian besar anggota yang mengambil kredit atas inisiatif sendiri. 

Adanya inisiatif sendiri dari anggota menunjukkan bahwa anggota 

mempunyai pandangan yang positif terhadap kredit yang diberikan oleh 

koperasi Bathara, sehingga mereka mengambil kredit untuk menambah 

modal kerja dengan harapan dapat mengembangkan usahanya yang pada 

akhirnya akan meningkatkan pendapatannya. 

Prosedur peminjaman kredit di koperasi Bathara yang mudah, bunga 

ringan dan lokasi yang dekat dengan tempat tinggal anggota, sehingga dapat 

mendorong anggota dan masyarakat sekitar lebih memilih mengambil kredit 

di koperasi Bathara kabupaten Banjarnegara. Hal inilah yang menjadi 

kelebihan koperasi Bathara dalam melayani anggota untuk kredit produksi, 

dan tidak semata – mata hanya bertujuan komersial saja, namun bersifat 

membantu permodalan usaha anggota. 

Dengan demikian hipotesis kerja atau dengan kata lain Ha diterima 

yang berarti ada pengaruh antara pemberian kredit produksi terhadap 

pendapatan anggota Koperasi Bathara di Kabupaten Banjarnegara.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.  Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dalam bab sebelumnya maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Ada pengaruh antara pemberian kredit produksi terhadap pendapatan 

anggota Koperasi Banjar Artha (Bathara) di Kabupaten Banjarnegara 

Tahun 2004 yang ditunjukkan dari hasil uji F yang memperoleh Fhitung = 

6,706 dengan signifikansi 0,016 < 0,05.  

2. Besarnya sumbangan kredit produksi terhadap pendapatan anggota 

Koperasi Banjar Artha (Bathara) Kabupaten Kebumen pada tahun 2004 

adalah sebesar 20,5% sedangkan sisanya 79,5% dipengaruhi oleh faktor 

lain yang tidak diungkap dalam penelitian ini. 

 

5.2.  Saran  

Berdasarkan simpulan tersebut diatas, maka saran yang dapat diberikan 

antara lain : 

1. Adanya pengaruh kredit yang diberikan terhadap peningkatan 

pendapatan anggota tersebut hendaknya dapat dijadikan bahan 

pertimbangan bagi koperasi untuk dapat lebih meningkatkan plafon 

kredit yang diberikan sesuai dengan kebutuhan anggota (peminjam) 

dengan tetap berpegang pada prinsip kehatian-hatian dalam pemberian 

kredit. 
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2. Pemberian kredit hendaknya lebih tepat sasaran, di sini koperasi  

hendaknya dalam memberikan kredit lebih mengutamakan pemberian 

kredit primer (kredit yang akan digunakan untuk menambah modal 

usaha) karena dengan bertambahnya modal usaha diharapkan anggota 

atau peminjam dapat meningkatkan laba atau keuntungan sehingga akan 

menambah pendapatan mereka yang pada akhirnya koperasi juga akan 

menerima keuntungan dari kondisi ini.  

3. Perlu adanya kerjasama yang baik antara koperasi dengan anggota dalam 

hal saling keterbukaan antara pihak pemberi kredit dan penerima. 

Koperasi tidak hanya berperan dalam melakukan pencairan dan 

pemberian kredit saja namun juga mampu membantu anggota dalam 

memecahkan masalah yang sedang dihadapi seandainya terjadi kredit 

macet dan sebaliknya anggota juga harus terbuka dengan permasalahan 

dan kondisi yang sedang dihadapinya.  

4. Pengawas hendaknya dapat berperan aktif terutama dalam pemberian 

kredit maupun menyikapi adanya kredit macet baik dari anggota maupun 

dari pihak di luar anggota (umum).  
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