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Kata Kunci: Character (karakter), Capacity (kemampuan), Capital (modal), 

Collateral (jaminan), Condition of Economic (kondisi 

perekonomian) dan Pembiayaan bermasalah. 

 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Seberapa besar pembiayaan 

bermasalah pada KJKS BMT kabupaten Wonogiri tahun 2008? 2)  Apakah faktor 

Analisis 5C kredit:  Character, Capacity, Capital, Collateral, and Condition of 

economic mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada KJKS BMT kabupaten 

Wonogiri tahun 2008?. Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui seberapa besar 

pembiayaan bermasalah pada KJKS BMT kabupaten Wonogiri tahun 2008. 2) Untuk 

mengetahui apakah faktor Analisis 5C kredit (five C’s of credit): Character, Capacity, 

Capital, Collateral, and Condition of economic mempengaruhi pembiayaan bermasalah 

pada KJKS BMT kabupaten Wonogiri tahun 2008 

Populasi penelitian ini adalah seluruh nasabah KJKS BMT Kabupaten Wonogiri 

yang tergolong sebagai nasabah pembiayaan bermasalah tahun 2008 yaitu sebanyak 154 

nasabah. Teknik pengambilan sampel penelitian dengan random sampling dengan 

sampel sebanyak 60 orang. Variabel yang dikaji dalam penelitian ini adalah Character, 

Capacity, Capital, Collateral, Condition of economic, pembiayaan bermasalah. Data 

diambil dengan metode dokumentasi dan metode angket/ kuesioner. Teknik analisis 

yang digunakan adalah deskripsi variabel penelitian dan analisis regresi dua prediktor. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan character, capacity, 

capital, collateral, condition of economic berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah 

besarnya pengaruh tersebut adalah 74.3% sedangkan 25,7% dipengaruhi oleh faktor lain 

diluar model. Secara parsial character dan capital berpengaruh terhadap pembiayaan 

bermasalah, sedangkan capacity, collateral, condition of economic tidak berpengaruh 

terhadap pembiayaaan bermasalah 

Simpulan dari penelitian ini adalah secara simultan character, capacity, capital, 

collateral, condition of economic berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah. Secara 

parsial character dan capital berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah, sedangkan 

capacity, collateral, condition of economic tidak berpengaruh terhadap pembiayaaan 

bermasalah. Petugas KJKS BMT diharapkan dapat bertindak lebih tegas terhadap 

nasabah yang bermasalah yaitu dengan member sanksi tegas atau surat teguran, lebih 

selektif dalam dan tegas dalam menganalisis pengajuan pembiayaan. Nasabah 

diharapkan dapat memeberikan keterangan dan informasi yang sebenarnya pada saat 

pengajuan pembiayaan, modal pembiayaan diharapkan dapat digunakan untuk modal 

usaha dan bukan untuk pemenuhan kebutuhan primer ataupun sekunder. 

 

 

 


