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Risiko kredit yang terjadi pada usaha perbankan disebabkan oleh banyak 
faktor. Diantara berbagai banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya risiko 
kredit, yang dikaji dalam penelitian ini  adalah faktor jaminan, rasio keuangan, 
hubungan kreditur-debitur, dan kondisi ekonomi. Risiko Kredit adalah risiko 
kerugian sehubungan dengan pihak peminjam tidak dapat dan atau tidak mau 
memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya kredit 
bermasalah adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan karena nasabah tidak 
sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang 
telah diperjanjikannya. Dalam kasus penelitian ini tingkat NPL (Non Performing 
Loan) PD BPR BKK Karanganyar melebihi batas ideal ketetapan bank Indonesia 
yaitu 5 %. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui posisi dan analisis 
jaminan, rasio keuangan, hubungan kreditur-debitur,  kondisi ekonomi, dan tingkat  
risiko kredit di PD. BPR BKK Karanganyar.  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh analis kredit PD. BPR BKK 
Karanganyar sebanyak 10 orang, dikarenakan populasi dalam penilitian terbatas 
maka skripsi ini merupakan penelitian populasi. Metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah kuesioner (angket) dan dokumentasi. Teknik analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif presentase. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui analisis 
kelayakan kredit yang dilakukan oleh pihak analis dari PD. BPR BKK Karanganyar 
Kabupaten Pekalongan. Posisi dan analisis jaminan masuk dalam kriteria sangat 
tinggi, yaitu mencapai 86,85%. Posisi dan analisis rasio keuangan masuk dalam 
kriteria tinggi, yaitu mencapai 72,2%. Posisi dan analisis hubungan kreditur dengan 
debitur masuk dalam kriteria  tinggi, yaitu mencapai 78,67%. Posisi dan analisis 
kondisi ekonomi masuk dalam kriteria cukup, yaitu mencapai 67,25%.Tingkat risiko 
kredit yang terjadi masuk dalam kriteria sangat tinggi, sebesar 83,20%. 
 Masih cukupnya posisi dan analisis kondisi ekonomi dikarenakan 
penganalisisan belum sesuai dengan prosedur yang ada. Tingkat risiko kredit yang 
tinggi disebabkan karena penganalisisan kelayakan kredit kurang jeli. Untuk itu 
disarankan kepada pihak PD. BPR BKK Karanganyar agar mensosialisasikan kepada 
masyarakat mengenai jumlahnya taksasi jaminan dan rasio keuangan yang layak 
untuk diberikan kredit, mewajibkan debitur memperlihatkan laporan keuangan 
yangsesungguhnya, dan melakukan sosialisasi mengenai penggunaan kredit yang 
efektifdan perlu memberi solusi apabila terjadinya risiko kredit.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dunia perbankan telah terlihat semakin maju dengan adanya berbagai 

macam jenis produk dan sistem usaha yang memiliki keunggulan kompetitif. Hal ini 

menciptakan suatu sistem dan pesaing baru dalam dunia perbankan, bukan hanya persaingan 

antar bank tetapi juga antara bank dengan lembaga keuangan non bank. Sektor perbankan 

telah menunjukkan peranan yang semakin penting dalam menunjang pembangunan ekonomi 

nasional, baik melalui fungsinya sebagai penghimpunan dana dari masyarakat maupun 

sebagai lembaga yang dapat menyalurkan dana ke berbagai pihak dan kegiatan yang 

potensial. 

Lembaga keuangan bank atau yang disebut bank merupakan lembaga keuangan 

yang disamping menyalurkan dana atau memberikan pinjaman (kredit) juga 

melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan 

(Kasmir, 2002:4). 

Menurut Undang-undang  RI nomor 10  tahun 1998 tanggal 10 November 1998 

tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya 

kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Perkembangan keuangan mikro di Indonesia telah tumbuh  sejak akhir abad ke-

19 dengan berdirinya Bank Kredit Rakyat dan Lumbung Desa. Kedua lembaga ini 

dibentuk untuk membantu petani, pegawai, dan buruh melepaskan diri dari lintah 
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darat. Keadaan ini berubah setelah keluarnya Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 

1992 tentang Perbankan yang menetapkan bahwa hanya ada dua jenis bank di 

Indonesia, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). 

Bank Perkreditan Rakyat merupakan bank yang menerima simpanan hanya 

dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang disamakan 

dengan itu (Suyatno, 2007:4). 

Pertumbuhan BPR di Indonesia sangatlah pesat. Sebagai  gambaran kondisi BPR 

di Jawa Tengah, pada tahun 1988 ada 44 BPR dan pada tahun 1995 telah 

berkembang menjadi 401 BPR (BPS, statistik Indonesia 1999). 

Berdasarkan data perkembangan penyaluran kredit di Indonesia. Ada pergerakan 

positif pos kredit 2008 lebih didorong oleh pergerakan outsanding kredit dalam 

rupiah yang setahun mencatat rata-rata pertumbuhan sebesar 3,41 % sedangkan 

dalam valas mengalami pertumbuhan negatif sebesar 1,7%. Jumlah kredit yang 

dikeluarkan pun semakin meningkat dari tahun 1998 sebesar 26.952 miliar menjadi 

27.009 miliar per Oktober 1999 (Bank Indonesia, statistik sektor riil dan keuangan 

pemerintah 1999).  

Sejak paket kebijakan bidang perbankan digulirkan pada bulan oktober 1968 atau 

yang lebih dikenal dengan pakto 88, jumlah BPR meningkat cukup signifikan. 

Jumlah BPR di Indonesia mencapai posisi Desember 2004 sebanyak 2.158 BPR 

sedangkan jumlah BPR di Jawa Tengah pada posisi yang sama sebanyak 598 BPR 

(27,71% dari total BPR di Indonesia). Sedangkan jumlah PD BPR BKK nya 

sebanyak 349. Sedangkan data per Oktober 2008 jumlah BPR di Jawa Tengah 

sebanyak 352 (Bank Indonesia, Statistik Keuangan Indonesia 2008).  
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Bank Perkreditan Rakyat memiliki 2 kegiatan yaitu menghimpun dana dalam 

bentuk tabungan dan deposito serta menyalurkan dana dalam bentuk kredit baik 

kredit investasi, modal kerja, maupun perdagangan. Salah satu usaha perbankan 

dalam hal penyaluran kredit didasarkan pada usaha untuk memperoleh keuntungan 

(Suyatno, 2007:14).  

Menurut Djumhana, (dalam Prihandoko, 2008: 3) pelaksanaan pemberian kredit 

yang dilakukan oleh bank tentu saja tidaklah selalu berjalan mulus sesuai harapan 

sehingga dalam pelaksanaanya bank haruslah berhati-hati. Bank harus dapat bersikap 

bijak dalam memberikan pinjaman atau kredit kepada masyarakat sehingga dalam 

hal ini pihak bank haruslah meperhatikan prinsip-prinsip penyaluran atau pemberian 

kredit.  

Prinsip penyaluran kredit adalah prinsip kepercayaan, tenggang waktu, degree of 

risk, resiko, prestasi/objek kredit. Indikator dari pemberian kredit ini adalah 

kepercayaan moral, komersial, finansial, dan agunan. Namun, usaha untuk 

memperoleh keuntungan dalam hal penyaluran kredit  meskipun sudah melalui 

prinsip kehati-hatian tetap saja tidak lepas dari terjadinya risiko kredit.  

Risiko kredit menurut Suyatno (2007:79) adalah risiko kerugian sehubungan 

dengan pihak peminjam (counterparty) tidak dapat atau tidak mau memenuhi 

kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamkan secara penuh pada saat 

jatuh tempo atau sesudahnya. 

Evaluasi risiko kredit merupakan masalah yang sangat penting dan menantang 

untuk lembaga keuangan. Hal ini dilihat dari tingkat non performing loan  atau 

jumlah kredit  kurang lancar yang diberikan kepada debitur.  
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Bagi banyak bank, risiko kredit merupakan risiko terbesar yang dihadapi. 

Keuntungan yang diperoleh bank dari pinjaman hanya sebagian kecil dari jumlah 

total yang dipinjamkan, sehingga risiko kredit yang terjadi dapat menimbulkan 

kerugian yang secara cepat dapat menghabiskan modal bank (Idroes, 2006:95). 

Pemerintahan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kredit Kecamatan (PD 

BPR BKK)  Karanganyar Kabupaten Pekalongan merupakan lembaga keuangan 

yang memiliki 9 cabang, salah satu kegiatannya yaitu memberikan kredit kepada 

masyarakat. Kredit yang diberikan baik dalam jenis kredit modal kerja, investasi, 

maupun konsumsi. Debitur pun tidak diberi batasan minimal maupun maksimal 

peminjaman, bank menyediakan dana berapa pun sesuai permintaan debitur. Hanya 

saja  calon debitur harus memenuhi syarat-syarat yang diberikan.  

 Sebelum kredit diberikan, pihak bank melakukan analisis penilaian kelayakan 

kredit melalui analisis 5 C (Character, Capital, Capacity, Collateral, dan Condition 

of Economic). Berdasarkan hasil analisis ini didapatkan penilaian yang digunakan 

sebagai tolak ukur bahwa kredit itu layak diberikan atau tidak layak diberikan. 

Kenyataannya meskipun sudah dilakukan analisis kelayakan kredit meliputi 5 C, 

namun masalah kredit bermasalah masih banyak terjadi, dimana debitur lalai untuk 

melakukan kewajibannya atau yang biasanya disebut wanprestasi. Fakta yang sering 

kali terjadi dilapangan adalah debitur terlambat dalam melakukan pembayaran baik 

angsuran pokok maupun bunga, sehingga bank mengalami permasalahan dalam 

perputaran modal dan berakibat pada kerugian. Hal itulah yang merupakan risiko 

yang ditimbulkan pada kegiatan kredit perbankan. Untuk mengetahui bagaimana 

tingkat kelancaran penyaluran kredit dapat dilihat dari tingkat non performing loan 
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per bulan pada PD BPR BK Karanganyar Kabupaten Pekalongan pada tahun 2009 

seperti pada tabel berikut: 

Tabel 1.1 

Data rekapitulasi Non Performing Loan (NPL) PD BPR BKK Karanganyar: 
(dalam persen) 
 

Sumber Data: Laporan bulanan BPR BKK Karanganyar (posisi bulan Januari-
Desember 2009) 
 

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa tingkat NPL per bulan beberapa kali 

mengalami kenaikan, meskipun juga disertai tingkat NPL yang turun. Dilihat dari 

data NPL gabungan, terjadi kenaikan pada bulan Maret sebesar 0,23%, April sebesar 

0,14%, Juni sebesar 1,4%, Agustus sebesar 4,4%, Oktober sebesar 1,53, November 

0,44%, dan Desember sebesar 0,82%. Selain itu tingkat NPL yang terjadi melebihi 

batas ideal ketetepan Bank Indonesia sebesar yaitu 5 %.  

Peningkatan jumlah NPL merupakan salah satu risiko kredit yang dimiliki oleh bank. 

Semakin tingginya NPL menandakan semakin banyaknya kredit bermasalah dan hal ini 

menghambat tingkat perputaran modal yang dimiliki bank. Peneliti menduga adanya 

kenaikan tingkat NPL yang terjadi pada bank BPR BKK Kabupaten Pekalongan, disebabkan 

tidak berjalannya proses penilaian terhadap aspek 5 C dengan baik.  

No KANTOR JAN’09 FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEPT OKT NOV DES 

1 PUSAT 8,37 7,29 8,32 7,83 7,95 8,47 6,90 12,26 8,81 9,39 10,12 13,37 

2 SRAGI 2,35 1,62 1,92 1,98 1,66 2,27 1,56 2,38 2,08 1,73 1,90 2,37 

3 BOJONG 10,44 9,21 10,08 10,30 9,60 16,37 8,35 17,07 13,58 11,95 15,66 17,49 

4 WN.PRINGGO 18,94 16,70 16,60 16,99 16,91 16,76 15,84 23,80 21,77 22,82 22,96 24,39 

5 KD.WUNI 8,75 6,90 8,40 8,25 7,38 9,29 6,59 11,84 10,21 11,14 11,41 12,02 

6 KESESI 5,88 3,79 4,01 4,14 3,67 4,19 3,65 6,95 4,87 4,30 5,41 6,50 

7 LB. BARANG 4,21 4,63 3,97 3,97 3,98 4,81 4,65 7,95 5,57 6,27 7,51 8,41 

8 DORO 4,79 3,19 2,99 3,34 3,10 3,08 3,05 4,43 3,56 3,90 3,84 4,51 

9 TIRTO 8,76 6,34 7,20 6,95 6,54 7,77 5,81 14,92 9,92 13,16 11,66 14,67 

10 WIRADESA 13,75 11,89 10,48 11,49 11,92 13,75 10,97 9,79 16,03 17,05 15,67 10,61 

 GABUNGAN 8,62 7,16 7,39 7,53 7,27 8,67 6,73 11,13 8,64 10,17 10,61 11,43 
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Ketika proses penilaian terhadap aspek 5 C tidak berjalan dengan baik, akan 

mengakibatkan terjadinya kredit bermasalah dan pada akhirnya akan berdampak terhadap 

perekonomian, karena dengan naiknya kredit bermasalah akan memaksa perbankan untuk 

memperkuat struktur permodalannya dengan cara memperkecil kegiatan aktiva produktifnya 

sehingga pada saat perbankan berupaya memperkuat struktur permodalan, secara otomatis 

hal ini akan mengurangi kemampuan perbankan dalam melakukan ekspansi kredit ke sektor 

riil. 

 Berdasarkan uraian tersebut melatarbelakangi penulis untuk melakukan 

penelitian dengan judul yang dipilih  “ANALISIS JAMINAN, RASIO 

KEUANGAN, HUBUNGAN KREDITUR-DEBITUR, KONDISI EKONOMI, DAN 

RISIKO KREDIT”. 

 

 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah posisi dan analisis jaminan di PD BPR BKK Karanganyar 

Kabupaten Pekalongan? 

2. Bagaimanakah posisi dan analisis rasio keuangan di PD BPR BKK Karanganyar 

Kabupaten Pekalongan? 

3. Bagaimanakah posisi dan analisis hubungan kreditur-debitur di PD BPR BKK 

Karanganyar Kabupaten Pekalongan? 
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4. Bagaimanakah posisi dan analisis kondisi ekonomi di PD BPR BKK Karanganyar 

Kabupaten Pekalongan? 

5. Bagaimanakah tingkat risiko kredit di PD BPR BKK Karanganyar Kabupaten 

Pekalongan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan hal tersebut diatas, tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui posisi dan analisis jaminan pada PD BPR BKK Karanganyar 

Kabupaten Pekalongan? 

2. Untuk mengetahui posisi dan analisis rasio keuangan pada PD BPR BKK 

Karanganyar Kabupaten Pekalongan? 

3. Untuk mengetahui posisi dan analisis hubungan kreditur dengan debitur pada PD 

BPR BKK Karanganyar Kabupaten Pekalongan? 

4. Untuk mengetahui posisi dan analisis kondisi ekonomi pada PD BPR BKK 

Karanganyar Kabupaten Pekalongan? 

5. Untuk mengetahui tingkat risiko kredit pada PD BPR BKK Karanganyar Kabupaten 

Pekalongan? 

1.4 Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan yaitu: 

1. Kegunaan secara teoritis  

a. Bagi Penulis 

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai masalah Jaminan, 

Rasio Keuangan, Hubungan Kreditur-debitur, Kondisi Ekonomi, dan Risiko Kredit.  

b. Bagi Civitas Akademika 

Diharapkan penulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan dan menambah 

referensi perpustakaan dan untuk referensi bagi penelitian selanjutnya. 
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2. Kegunaan secara praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai evaluasi dan sumbangan 

informasi bagi PD BPR BKK Karanganyar Kabupaten Pekalongan, mengenai 

pelaksanaan analisis jaminan, rasio keuangan, hubungan kreditur dengan debitu, 

kondisi ekonomi, dan risiko kredit, sehingga dapat memberikan gambaran dan harapan 

terhadap keberlanjutan di masa yang akan datang. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Risiko Kredit 

2.1.1 Pengertian Risiko 

Bank yang merupakan lembaga keuangan dalam menjalankan usahanya pasti 

menemui risiko-risiko. Untuk itu, bank harus mengerti dan mengenali risiko-risiko 

yang mungkin timbul dalam kegiatan usahanya. Menurut Galati (dalam Idroes, 

2006:7) risiko didefinisikan sebagai “a condition in which there exist an exposure to 

adversity”.  Berdasarkan workbook level 1 Global Association of Risk Profesionals-

Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2005: A.4) risiko didefinisikan sebagai 

“chance of a bad outcome”. Maksudnya adalah suatu kemungkinan akan terjadinya 

hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak 

diantisipasi serta tidak dikelola dengan semestinya. 

 Risiko dapat dikatakan sebagai suatu peluang terjadinya kerugian atau 

kehancuran. Lebih luas risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya hasil 

yang tidak diinginkan atau berlawanan dengan yang diinginkan. Risiko dapat 

menimbulkan kerugian apabila tidak sesegera diantisipasi dan dikelola dengan baik. 

Sebaliknya risiko yang dikelola dengan baik akan memberikan ruang pada 

terciptanya peluang untuk memperoleh suatu keuntungan yang lebih besar. 

Untuk menanggulangi terjadinya bank-bank yang terlikuidasi, Bank Indonesia 

mewajibkan struktur manajemen risiko dari seluruh bank untuk mencakup risiko-

risiko sebagai berikut: 

9 
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1. Risiko Pasar 

2. Risiko Kredit 

3. Risiko Operasional 

4. Risiko Likuiditas 

 (Idroes, 2006:67). 

2.1.2 Pengertian Kredit 

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

dimaksud dengan kredit adalah ”Penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam 

meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk 

lebih melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberi bunga ”.  

Menurut Tjoekam (1999:1), kata ” kredit” berasal darai bahasa latin yaitu 

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

Suyatno (2007:12), istilah "kredit" berasal dari bahasa Yunani yaitu credere juga 

yang berarti kepercayaan (truth atau faith). Oleh karena itu dasar dari kredit adalah 

kepercayaan yang diberikan seseorang (kreditor) kepada orang lain dan percaya 

bahwa penerima kredit tersebut (debitur) akan melunasi segala sesuatu yang telah 

disepakati bersama. 

Ada beberapa pengertian kredit secara universal menurut undang-undang 

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

dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank 

dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi utangnya 
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setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan” (Undang-

undang Perbankan No. 14 Tahun 1967). 

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan 

pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah 

jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil 

keuntungan (Undang-undang Perbankan No. 7 Tahun 1992). 

Selain itu bila dikaitkan dengan kegiatan usaha, kredit berarti suatu kegiatan 

memberikan nilai ekonomi kepada seseorang atau badan usaha berlandaskan 

kepercayaan saat itu, bahwa nilai ekonomi yang sama akan dikembalikan kepada 

kreditur setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang sudah 

disetujui antara kreditur dan debitur. Oleh karena itu, dasar pemikiran persetujuan 

pemberian kredit oleh suatu lembaga keuangan atau bank kepada seseorang atau 

badan usaha berlandaskan kepercayaan. Seseorang atau suatu badan atau lembaga 

keuangan yang memberikan kredit percaya bahwa penerima kredit dimasa 

mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan baik berupa 

barang, uang, ataupun jasa. 

2.1.3 Pengertian Risiko Kredit 

Risiko kredit merupakan salah satu risiko yang dihadapi oleh bank dalam 

menjalankan usahanya. Risiko ini akan semakin besar bila bank umum tidak mampu 

meningkatkan atau memperbaiki kualitas kredit yang disalurkan. Setiap transaksi 

yang dilakukan bank, baik transaksi on balance sheet (termasuk transaksi 

perkreditan), maupun transaksi off balance sheet mempunyai kendala atau risiko 
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yang akan mempengaruhi bank performance, termasuk transaksi-transaksi 

perkreditan (Tjoekam, 1999:59).  Menurut Manurung (2004:149) risiko kredit(credit 

risk) atau yang disebut juga risiko gagal tagih (default risk), yaitu risiko yang 

dihadapi karena ketidakmampuan nasabah membayar bunga kredit dan mencicil 

pokok pinjaman.  

Sedangkan menurut (Idroes, 2006: 79) risiko kredit adalah risiko kerugian 

sehubungan dengan pihak peminjam (counterparty) tidak dapat dan atau tidak mau 

memenuhi kewaiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh 

pada saat jatuh tempo atau sesudahnya. Pinjaman dalam hal ini adalah aktiva 

produktif bank, yaitu alokasi dana bank yang ditempatkan pada pihak lawan 

transaksi atau peminjam atau debitur (counterparty of borrower) dimana peminjam 

berkewajiban untuk mengembalikannya pada waktu yang disepakati.  

Risiko kredit menurut Ghozali (2007:12) adalah risiko kerugian yang 

dikaitkan dengan kemungkinan kegagalan klien membayar kewajibannya atau risiko 

dimana debitur tidak dapat melunasi hutangnya. Kerugian dari risiko kredit dapat 

timbul sebelum terjadinya default sehingga secara umum risiko kredit harus 

didefinisikan sebagai potensi kerugian nilai market to market yang mungkin timbul 

karena pemberian kredit oleh bank.       

Matousi dan Aida Abdelmoula (2009:138) menyatakan permasalah risiko 

kredit adalah sebuah teka-teki nyata dalam banyak hal. Ini adalah teka-teki bagi agen 

ekonomi (pemberi pinjaman dan peminjam) karena itu adalah penentu kunci dari 

premi risiko yang dibebankan oleh pemberi pinjaman dan didukung oleh peminjam.
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 Menurut Idroes (2006:80) risiko kredit berdasarkan counterparty dibagi 

menjadi 3 kelompok, yaitu: 

1. Risiko kredit Pemerintah (sovereign credit risk), yaitu terkait dengan 

Pemerintahan suatu Negara yang tidak mampu membayar pokok dan bunga 

pinjamannya pada saat jatuh tempo. 

2. Risiko kredit korporat (corporate credit risk), yaitu risiko gagal bayar dari 

perusahaan yang menerbitkan surat hutang, gagal bayar dari perusahaan yang 

telah memperoleh kredit, serta gagal bayar dari perusahaan yang telah 

memperoleh penyertaan modal. 

3. Risiko kredit konsumen (retail customer credit risk), yaitu risiko kredit yang 

terkait dengan ketidakmampuan debitur perorangan dalam menyelesaikan 

pembayaran kreditnya. 

2.1.4 Penyebab Risiko Kredit 

Terjadinya risiko kredit dapat dikarenakan adanya (risk event) atau peristiwa 

yang menimbulkan terjadinya risiko. Peristiwa itu dapat berasal dari kejadian internal 

ataupun eksternal.        

Menurut Idroes (2006:8) kejadian internal yang dapat menimbulkan risiko 

kredit adalah kejadian yang bersumber dari institusi itu sendiri, seperti kesalahan 

sistem, kesalahan manusia, kesalahan prosedur, dan lain-lain. Sebaliknya kejadian 

eksternal adalah kejadian yang bersumber dari luar yang tidak mungkin dapat 

dihindari seperti bencana alam, bencana akibat ulah manusia seperti kerusuhan dan 

perang, krisis ekonomi global, krisis ekonomi regional, krisis ekonomi lokal, hingga 
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dampak sistemik yang ditimbulkan oleh masalah pada lembaga keuangan atau Bank 

lain. Sedangkan menurut Ghozali (2007:12) Risiko kredit dapat timbul karena: 

1. Adanya kemungkinan pinjaman yang diberikan oleh bank/obligasi (surat 

hutang) yang diberi oleh bank tidak terbayar 

2. Tidak dipenuhinya kewajiban dimana bank terlibat didalamnya bisa melalui 

pihak lain, misal kegagalan memenuhi kewajiban kepada kontrak derivative 

3. Penyelesaian (settlement) dengan nilai tukar, suku bunga, dan produk 

derivative  

Menurut Sutojo (1997:166) secara umum debitur bermasalah dapat dikelompokkan 

menjadi empat golongan, yaitu: 

1. Debitur yang berwatak  jujur, tetapi tertimpa musibah sehingga tidak mampu 

memenuhi kewajibannya kepada kreditur 

2. Debitur yang berwatak jujur, tetapi manajemen perusahaannya sangat lemah, 

usahanya berkembang terlalu cepat atau terjebak pada usaha bisnis yang 

spekulatif, sehingga mereka mengalami kesulitan usaha dan keuangan yang 

cukup berat 

3. Debitur yang berwatak semau gue dan mengelola usaha bisnis dan keuangan 

perusahaanya secara asal-asalan, sehingga mengalami kesulitan keuangan 

4. Debitur yang berwatak buruk, dan dari semula memang tidak berminat untuk 

melunasi kredit yang mereka terima dari bank. 

Sebagai pedoman umum dapat diutarakan bahwa suatu kredit dapat dikategorikan 

berisiko tinggi oleh masing-masing bank, bilamana termasuk dalam salah satu atau 

lebih kriteria berikut: 
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1. Calon debitur akan mempergunakan kredit yang mereka minta untuk tujuan 

spekulasi, misalnya membeli tanah dengan harapan akan memperoleh capital 

again 

2. Calon debitur tidak dapat memberikan data dan informasi pokok tentang 

perusahaan, bidang usaha dan kondisi keuangan mereka (termasuk daftar 

keuangan dan informasi pendukungnya) 

3. Calon debitur akan mempergunakan kredit yang diminta untuk mendanai 

bidang usaha atau proyek yang memerlukan keahlian khusus yang tidak 

dikuasai bank 

4. Calon debitur akan mempergunakan kredit yang diminta untuk melunasi kredit 

bermasalah mereka pada bank lain 

(Sutojo, 2007: 219) 

Menurut Ghozali (2007:121) sumber-sumber penyebab terjadinya  risiko kredit: 

1. Lending Risk adalah risiko akibat debitur atau nasabah tidak mampu melunasi 

fasilitas yang telah disediakan oleh bank baik fasilitas kredit langsung maupun 

tidak langsung (cash loan maupun non cash loan) 

2. Counterparty Risk atau risiko yang timbul karena pasangan usaha (counterparty) 

tidak dapat melunasi kewajibannya kepada bank, baik sebelum maupun pada 

tanggal kesepakatan 

3. Issuer Risk yang timbul karena penerbit suatu surat berharga tidak dapat melunasi 

sejumlah nilai surat berharga yang dimiliki bank. 
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2.1.5 Pengukuran Risiko Kredit 

Menurut Manurung (2004:151) risiko kredit (credit risk) suatu bank dapat 

diukur dengan melihat non performing loan atau rasio kredit bermasalahnya dengan 

formula: 

NPL =             Non Performing Loan 

    Total Loans 

NPL =              Kredit Bermasalah 

      Total Kredit 

Dengan asumsi makin kecil rasio NPL bank dikatakan makin sehat. 

2.1.6 Tanda-tanda Risiko Kredit 

Mutu kredit tidak dapat berantakan begitu saja tanpa memberi tanda-tanda 

sebelumnya. Timbulnya risiko kredit bermasalah pasti disebabkan karena adanya 

penyebab yang membuat proses kredit tidak dapat berjalan dengan lancar. Menurut 

Sutojo(1997:29) banyak sekali gejala-gejala yang menimbulkan terjadinya kredit 

bermasalah, gejala umum yang seringkali muncul adalah  (a) Penyimpangan 

dari ketentuan kredit, (b) Penurunan kondisi keuangan debitur, (c) Penyajian laporan 

dan bahan masukan lain secara tidak benar, (d) Menurunnya sikap kooperatif debitur, 

(e) Penurunan nilai jaminan yang disediakan, (f) Tingginya frekuensi pergantian 

tenaga inti, (g) Timbul problem keluarga atau pribadi debitur yang kurang serius. 
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2.1.7 Klasifikasi Collectability Credit 

Menurut Hasibuan (2001:113) pengendalian kredit akan lebih mudah 

dilakukan apabila kredit tersebut diklasifikasikan atas dasar kelancaran 

pembayarannya, yaitu sebagai berikut: 

1. Collectability A 

Collectability A adalah debitur selalu membayar kewajibannya secara lancar dan 

tidak pernah melakukan penunggakan berturut-turut selama 3 bulan 

2. Collectability B 

Collectability B adalah kredit yang selama 3 bulan berturut-turut kewajibannya tidak 

dibayar oleh debitur maka kredit digolongkan tidak lancar 

3. Collectability C 

Collectability C adalah kredit yang selama 6 bulan berturut-turut kewajibannya tidak 

dibayar oleh debitur sehingga kredit digolongkan sebagai kredit macet 

4. Collectability D 

Collectability D adalah kredit yang termasuk piutang ragu-ragu karena agunannya 

telah termasuk piutang ragu-ragu karena agunannya telah disita bank, tetapi tidak 

cukup untuk membayar utangnya. 

2.1.8 Teknik Penyelesaian Terjadinya Risiko Kredit   

Persetujuan pemberian kredit tidak lepas dari tahapan analisis kredit yang 

dilakukan oleh analis kredit. Menurut Sutojo (1997:217)  para pejabat pengambil 

keputusan kredit dalam mempertimbangan persetujuan pemberian kredit harus dapat 

mempertanggungjawabkan kepada bank bahwa: 
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1. Keputusan pemberian kredit tersebut didasarkan pada hasil analisis kredit yang 

profesional 

2. Kredit tersebut dapat diharapkan tidak akan berkembang menjadi kredit 

bermasalah 

3. Kredit tersebut telah memenuhi ketentuan kebijaksanaan pokok penyaluran 

kredit yang telah digariskan oleh bank 

4. Keputusan pemberian kredit tadi bebas dari pengaruh pihak ketiga yang ikut 

berkepentingan dalam pemberian kredit itu. 

Meskipun analisis kredit sudah dilakukan, bank tidak dapat menutup 

kemungkinan terjadinya risiko dalam penyaluran pinjaman. Menanggulangi 

terjadinya risiko kredit, bank dapat melakukan upaya-upaya penyelamatan agar 

risiko yang didapat tidak terlalu besar. Untuk menyelamatkan kredit bermasalah, 

bank dapat melakukan berbagai macam upaya. 3 macam upaya penyelamatan yang 

seringkali dilakukan bank adalah: 

1. Penjadwalan kembali pelunasan kredit (rescheduling), bank memberi 

kelonggaran debitur membayar utangnya yang telah jatuh tempo dengan jalan 

menunda tanggal jatuh tempo tersebut. 

2. Penataan kembali persyaratan kredit (reconditioning), memperkuat posisi tawar 

menawar bank dengan debitur. Dengan cara isi perjanjian kredit ditinjau 

kembali, bilamana perlu ditambah atau dikurangi. 

3. Reorganisasi dan rekapitulasi (reorganization and recapitalization), 

memperbaiki struktur pendanaan (rekapitulasi) dan organisasi bisnis debitur. 
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Menurut Tjoekam (1999:62) indikator penentu munculnya risiko kredit (credit risk) 

dapat dilihat dari: 

a. Kredit tidak terbayar, hal ini dikarenakan debitur tidak mau atau tidak mampu 

membayar utang pokok/angsuran utang pokok kreditnya.  

b. Bunga tidak terbayar, debitur tidak mau atau tidak mampu membayar bunga 

pada setiang angsuran kreditnya. 

2.2 Jaminan  

2.2.1 Pengertian Jaminan 

Mencegah terjadinya debitur yang lalai, maka bank menetapkan jaminan 

sebagai syarat disetujuinya kredit. Ada berbagai macam pengertian tentang jaminan, 

menurut Suyatno (2007:88) jaminan kredit adalah penyerahan kekayaan atau 

pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu 

utang. Sedangkan menurut Hadisaputro (dalam Prihandoko, 2008:4) Jaminan adalah 

sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk memberikan keyakinan kepada 

kreditur bahwa debitur akan membayar hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. 

Agunan (collateral) didefinisikan sebagai aktiva debitur yang diserahkan hak 

penguasaannya kepada kreditur sepanjang masa pinjaman, dan akan menjadi subjek 

untuk disita dalam kejadian tidak bayar utang (Idroes, 2006:98).   Stiglitz 

and Weiss (dalam Matoussi 2009), menyatakan to infer the signalling role of 

collateral to solve the adverse selection problem inherent in debt financing under 

asymmetric information. the signalling models predict a negative correlation 

between loan risk and collateral. 
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2.2.2 Kegunaan Jaminan Kredit 

Menurut Suyatno (dalam Tangkilisan, 2003: 88) kegunaan jaminan kredit 

untuk: 

1. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dan 

agunan apabila debitur melakukan cidera janji, yaitu untuk membayar kembali 

utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian 

2. Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai 

usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha/proyeknya dengan 

merugikan diri sendiri/perusahaannya dapat dicegah/sekurang-kurangnya 

kemungkinan untuk berbuat demikian diperkecil 

3. Memberi dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya khususnya 

mengenai pembayaran kembali sesuai syarat yang telah disetujui debitur/pihak 

ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminkan 

kepada bank. 

Jimenez dan Jesus Saurina (2003:19) menyatakan jika pemberi pinjaman tidak 

mengetahui kualitas debitur, dapat menggunakan agunan sebagai perangkat untuk 

memilah kualitas debitur. Meskipun pinjaman dijamin selalu berisiko, perbedaan 

dalam risiko untuk mereka yang tidak memiliki jaminan lebih besar apalagi jika 

kedekatan bank kepada peminjam rendah. Sedangkan menurut Pusparini (2010: 33) 

fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari risiko kerugian. 

2.2.3 Jenis Jaminan Kredit 

Jaminan kredit digolongkan menjadi 2 kelompok, yaitu: 

1. Jaminan kebendaan 
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Jaminan kebendaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu: 

a. Jaminan benda tidak bergerak, dapat berupa tanah, mesin, kapal laut, bangunan 

rumah, hak milik atas satuan rumah susun, dan bangunan rumah susun. 

b. Jaminan benda bergerak, dapat berupa kendaraan bermotor, mesin, dan 

peralatan kantor, barang perhiasan, persediaan bahan dan sebagainya. 

2. Jaminan dari pihak ketiga 

Terdiri dari 3 macam, yaitu jaminan perorangan (personal guarantee), jaminan 

badan usaha (corporate guarantee), jaminan benda usaha (corporate guarantee) 

dan jaminan bank (bank guarantee). 

2.2.4 Jenis Pengikatan Jaminan  

Pengikatan jaminan dapat dilakukan melalui : 

1. Gadai 

 Sesuai dengan isi pasal 1150 KUH Perdata, yang dimaksud gadai adalah hak 

yang diperoleh pihak yang berpiutang atas suatu benda bergerak yang diserahkan 

kepada mereka oleh pihak yang berutang atau oleh orang lain yang 

mengatasnamakannya; serta memberi kuasa kepada yang berpiutang untuk 

mengambil benda tadi guna melunasi utang tersebut. 

2. Fiducia 

Fiducia adalah penyerahan hak milik atas suatu benda dari debitur atau pihak ketiga 

kepada kreditur, sebagai jaminan utang. 

 

 

 



22 
 

3. Cessie 

Cessie adalah penyerahan atau pelimpahan hak piutang atas nama (tagihan) oleh 

pemilik hak piutang kepada pihak lain. 

Menurut Sutojo (1997:81) terdapat beberapa hal yang perlu dievaluasi dalam 

menaksir jaminan dari debitur, yaitu: 

a. Keabsahan kepemilikan harta yang dijaminkan 

Harta yang dijaminkan kepada bank harus dimiliki oleh debitur secara sah. 

Harta jaminan yang tidak dimiliki secara sah oleh debitur akan menimbulkan 

kesulitan bagi bank untuk mengeksekusinya, apabila nantinya kredit yang 

diterima debitur menjadi kredit macet. 

b. Taksasi nilai harta yang dijaminkan 

Menaksir nilai jual harta atau barang yang dijaminkan. Nilai jual harta itu 

minimal harus sama dengan jumlah saldo kredit dan bunga yang tertunggak. 

Apabila nilai jual harta jaminan lebih kecil dari saldo tunggakan kredit dan 

bunga maka bank akan merugi. 

c. Status harta yang dijaminkan 

Status harta yang dijaminkan menentukan kemudahan bank mengeksekusi 

harta tersebut. Jika statusnya tidak jelas dapat menimbulkan kesulitan bank 

mengambil alih harta jaminan apabila ternyata harta itu juga dijaminkan ke 

kreditur lain. 
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2.3 Rasio Keuangan 

2.3.1 Pengertian Rasio Keuangan 

Pemberian kredit oleh bank didasarkan pada analisis kondisi keuangan 

debitur, tujuan dari evaluasi kondisi keuangan debitur adalah memperoleh gambaran 

perkembangan kondisi keuangan debitur pada masa lampau dan masa yang akan 

datang Sutojo (1997:86).  

Untuk menganalisis kondisi keuangan debitur dapat menggunakan pengukuran rasio-

rasio keuangan yang didapat dari laporan keuangan debitur. 

2.3.2 Kegunaan Rasio Keuangan 

Bahan masukan utama untuk mengevaluasi perkembangan kondisi keuangan 

debitur adalah daftar keuangan debitur beberapa waktu terakhir, hal ini dapat dilihat 

dari laporan keuangan terutama neraca dan perkiraan laba/rugi.   

Matousi dan Aida Abdelmoula (2009:123) menyatakan When lenders want to know 

about company’s ability to pay debts on time, they assess its credit risk. To 

understand credit risk levels of users, financial institutions normally collect large 

amount of information on borrowers. The basic part of this information relies on the 

lessons of the traditional financial analysis. 

Menurut Sutojo (1997: 235) Dengan mengevaluasi perkembangan kondisi 

keuangan perusahaan, dalam waktu bersamaan bank mengevaluasi kemampuan 

manajemen. 

Dalam analisis kredit secara kuantitatif, digunakan analisis kredit melalui ratio 

financial untuk mengetahui kondisi keuangan apllicant, baik past performance, 

present performance maupun future performance (proyeksi), yang pada prinsipnya 
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berasal dari financial statement (neraca, laba rugi, sumber, dan penggunaan dana, 

modal, utang, dan piutang, dan lain-lain) (Tjoekam, 1999 :156). 

2.3.3 Dimensi-dimensi Rasio Keuangan 

Selain itu menyajikan gambaran prospek masa depan kondisi keuangan 

perusahaan debitur. 

Rasio keuangan yang diperlukan: 

a. Current ratio, perbandingan antara jumlah harta lancar yang dimiliki debitur 

pada suatu tertentu, dengan utang lancar (termasuk utang kepada bank) yang 

mereka tanggung pada saat yang sama. 

b. Quick ratio, perbandingan antara jumlah uang tunai, piutang dagang dan harta 

likuid lain yang dimiliki debitur pada saat tertentu dengan jumlah utang lancar 

mereka. 

c. Profit and sales, perbandingan antara laba sesudah pajak pada saat masa 

tertentu, dengan hasil penjualan bersih yang diperoleh perusahaan dalam masa 

yang sama. 

d. Return on assets, perbandingan antara laba sesudah pajak dengan jumlah seluruh 

harta perusahaan. 

e. Return on equity, perbandingan antara laba sesudah pajak dan modal sendiri. 

f. Leverage, perbandingan antara jumlah pinjaman berbunga dan modal sendiri. 

g. Fixed asset to equity, perbandingan antara jumlah neto harta tetap usaha dengan 

,modal sendiri. 

h. Net cash flow adalah laba sesudah pajak ditambah dana penyusutan. Jika jumlah 

net cash flow lebih besar dibanding jumlah kredit yang akan jatuh tempo, maka 
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ditinjau dari segi kemampuan melunasi kredit, perusahaan yang bersangkutan 

dapat dianggap likuid. 

i. Stock turnover, nilai saldo persediaan pada satu masa tertentu, dibagi dengan 

hasil penjualan bersih kali 365 hari, Sutojo (1997: 235). 

Idroes (2006:88) mengungkapkan untuk menambahkan kemampuan memprediksi 

untuk analisis kredit, terhadap laporan-laporan keuangan tersebut dipertajam dengan 

memperhatikan rasio-rasio keuangan sebagai berikut: 

a. Kinerja operasi (operating performance) 

Terdiri dari: rasio laba kotor terhadap penjualan bersih; rasio laba bersih 

terhadap penjualan bersih; dan rasio tingkat pengembalian modal 

b. Kemampuan membayar utang (debt service capability) 

Terdiri dari: rasio kemampuan membayar bunga, dan rasio kemampuan 

membayar utang 

c. Rasio aktivitas (activity ratio) 

Terdiri dari: rasio jangka waktu piutang, rasio jangka waktu persediaan; rasio 

jangka waktu utang; rasio perputaran modal kerja; dan rasio perputaran aktiva 

d. Rasio solvabilitas 

Terdiri dari: rasio total kewajiban terhadap ekuitas; rasio total kewajiban terhadap 

total aktiva; dan rasio total kewajiban jangka panjang terhadap ekuitas 

e. Rasio likuiditas 

Terdiri dari: rasio aktiva lancar terhadap utang jangka pendek; rasio aktiva lancar 

minus persediaan terhadap utang jangka pendek; rasio kas dan bank terhadap 
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utang jangka pendek; modal kerja bersih; dan penjualan bersih terhadap modal 

kerja bersih. 

Menurut Matousi dan Abdeimoua (2009:124) rasio keuangan guna menilai usaha 

debitur dapat dihitung dengan memperhatikan hal-hal seperti berikut: 

a. Kinerja operasi (operating performance) 

b. Kemampuan membayar utang (debt service capability) 

c. Modal kerja (working capital) 

d. Keuntungan  (profitability) 

2.4 Hubungan Kreditur-Debitur 

2.4.1 Pengertian Hubungan Kreditur-Debitur 

Evolusi kontrak hubungan antara pemberi pinjaman dan peminjam adalah 

elemen kunci dalam memahami apa yang membedakan  bank pinjaman dan 

karakteristik peminjamnya. Rajan (1992), Boot / Thakor (1994) dan Petersen / Rajan 

(1995) (dalam Elsas, 1999: 31) menyatakan hubungan keuangan dibangun dari waktu 

ke waktu  seperti yang telah ditunjukkan antara  orang lain, dan mereka terdiri dalam 

membangun-up (saling) kepercayaan, berdasarkan informasi pribadi dipermainan 

reputasi.  

Manfaat dari hubungan tersebut dihipotesiskan ada terutama dalam dua  

bidang: penyediaan asuransi terhadap guncangan tak terduga untuk likuiditas 

peminjam dan  penyediaan keputusan investasi yang efisien (latihan atau likuidasi) 

dalam situasi marabahaya (Elsas, 1999:32). Hubungan baik disini adalah seberapa 

jauh perusahaan telah mengadakan hubungan (transaksi) dengan bank. Sehingga 

bank dapat mengetahui catatan (historial focard) dari hubungan tersebut dan 
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mengetahui karakteristik debitur dalam setiap transaksinya. Melalui data history 

yang sudah masuk di database bank, dapat menjadi tolak ukur pertimbangan bank 

dalam menentukan kredit yang akan diberikannya.  

Suyatno (2007:102) mengemukakan bila suatu perusahaan  telah menjalin 

hubungan yang lama dengan suatu bank dengan ketentuan sangat memuaskan maka 

bank akan menetapkan bunga kredit lebih rendah daripada perusahaan yang baru 

berhubungan dengan bank. Namun, hal ini dapat menimbulkan terjadinya konsentrasi 

kredit pada satu sekelompok debitur. Untuk menghindari terjadinya konsentrasi 

kredit pada satu atau sekelompok debitur (sehingga tidak terjadi konsentrasi risiko 

kredit pada para debitur tersebut), jumlah maksimum kredit yang dapat diberikan 

kepada satu atau sekelompok debitur harus dibatasi. 

Hubungan peminjam dengan debitur juga dapat diartikan jumlah bank yang 

digunakan oleh debitur. Jadi debitur tidak hanya meminjam pada satu bank. Jimenez 

dan Jesus Saurina (2003:20) menyatakan ketika banyak bank memberikan pinjaman 

kepada peminjam yang sama,  merupakan insentif lebih tinggi untuk masing-masing 

dari mereka untuk melakukan proses penyaringan menyeluruh sebelum mereka 

memberikan pinjaman.    Secara empiris, orang mungkin 

berharap bahwa semakin banyak bank mengembangkan strategi hubungan 

pinjamannya, semakin besar tingkat kegagalan pada pinjaman kepada perusahaan. 

Semakin dekat hubungan antara bank dan peminjam, semakin besar kemungkinan 

default. Sebaliknya, ketika perusahaan memiliki hubungan dengan beberapa bank, 

tidak satupun dari mereka dapat memonopoli informasi mereka pada kualitas 

peminjam, dan sehingga mereka tidak dapat mengekstrak sewa, sehingga sangat 
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mengurangi insentif untuk membiayai peminjam berisiko tinggi.   

    Lebih lanjut Jimenez dan Jesus Saurina (2003:16) 

mengungkapkan ketika seorang peminjam kredit tersebar di beberapa lembaga atau 

banyak, ada yang kurang dari sebuah insentif untuk membiayai peminjam berisiko 

dan / atau proses penyaringan yang lebih menyeluruh.  

Debitur bermasalah ukuran menengah dan besar seringkali menerima kredit 

dari beberapa bank dan/atau lembaga keuangan non-bank. Untuk menangani risiko 

kredit seperti kredit macet untuk kreditur seperti ini, pihak bank dapat melakukan 

penyelesaian kredit bermasalah dengan membentuk suatu komite atau konsorsium 

penagih utang. Dengan cara seperti itu pihak kreditur dapat membagi beban biaya 

umum penagihan kredit, serta membagi harta jaminan secara pari pasu atau sesuai 

dengan persetujuan mereka (Sutojo, 1997:172). 

2.4.2 Dimensi-dimensi Hubungan Kreditur-Debitur 

Menurut Boot dan Thakor (1994) (dalam Jimenez, 2003:5) Simetri antara 

pemberi pinjaman dan peminjam mungkin hasil hubungan panjang dengan bank atau 

Hasil perbaikan dalam teknologi penyaringan (database yang tersedia yaitu pada 

gagal peminjam dan karakteristik mereka ditambah model penilaian atau rating lebih 

dan lebih akurat). Menurut Elsas (1999:7) kekuatan hubungan nasabah-bank dapat 

didekati dengan indikator: 

a. Jumlah lembaga yang menyediakan pembiayaan bagi peminjam, 

b. Persentase membiayai peminjam yang masing-masing institusi sediakan 

c. Durasi hubungan, mempertimbangkan seberapa lama debitur menjadi 

nasabah bank, kelancaran debitur dalam pengangsuran 
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Menurut Suyatno (2007:102) hubungan kreditur-debitur dapat dilihat dengan 

indikator: 

a. Durasi hubungan, Seberapa jauh debitur mengadakan hubungan (transaksi) 

dengan bank 

b. Catatan (historial focard) dari hubungan tersebut, apakah debitur lancar 

dalam setiap angsuran atau sebaliknya 

2.5 Kondisi Ekonomi 

 Kondisi ekonomi dan bidang usaha tempat debitur beroperasi mempunyai 

pengaruh besar terhadap perkembangan usaha dan kondisi keuangan debitur (Sutojo, 

1997:85). Evaluasi prospek masa depan ekonomi, pasar dan bidang usaha dilakukan 

melalui analisis data primer dan sekunder, tergantung dari jumlah kredit yang 

diminta calon debitur. Pengumpulan data primer melalui kegiatan survey lapangan 

tempat tinggal maupun lokasi usaha debitur. Lebih lanjut menurut (Sutojo, 1997: 86) 

sedapat mungkin bank mewawancarai narasumber yang banyak mengetahui hal-hal 

yang bersangkutan dengan produk yang dihasilkan calon debitur, bidang usaha 

maupun kondisi ekonomi, dan keuangan mereka pada umumnya. Menurut Pusparini 

(2010:35) dalam kondisi perekonomian yang kurang stabil sebaiknya pemberian 

kredit untuk sektor tertentu jangan diberikan terlebih dahulu dan kalaupun jadi 

diberikan sebaiknya juga dengan melihat prospek usaha tersebut dimasa yang akan 

datang. 
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2.5.1 Kegunaan Evaluasi Kondisi Ekonomi 

Kondisi usaha dan likuiditas keuangan debitur dapat mempengaruhi 

kemampuan mereka dalam melunasi kredit yang diberikan oleh bank (Sutojo, 1997: 

21). Hal ini dapat dipengaruhi karena adanya pengaruh dari faktor kondisi ekonomi. 

Akibat dari hal tersebut jumlah produksi dan hasil penjualan produk akan menurun, 

likuiditas keuangan debitur memburuk dan dampak lebih lanjut debitur tidak dapat 

memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran pinjaman. Menurut 

Hackbart(2004:1) kondisi ekonomi memiliki pengaruh besar tidak hanya pada 

terjadinya risiko kredit tetapi juga pada kondisi keuangan debitur (perusahaan). 

2.5.2 Dimensi-dimensi Kondisi Ekonomi 

Kondisi usaha debitur dipengaruhi oleh perkembangan kondisi ekonomi dan 

dampaknya pada usaha mereka. Menurut Munzir (dalam Sutojo, 1997:22) faktor 

ekstern penyebab terjadinya kredit bermasalah adalah: 

a. Kegagalan usaha debitur 

b. Menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga 

c. Pemanfaatan iklim persaingan dunia perbankan yang tidak sehat oleh debitur 

yang tidak bertanggungjawab, dan 

d. Musibah yang menimpa perusahaan debitur. 

Sutojo (1997:21) kondisi ekonomi yang dapat menyebabkan timbulnya 

ketidakmampuan debitur membayar angsurannya, yaitu: 

a. Penurunan jumlah hasil penjualan barang atau jasa 
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b. Bencana alam, seperti seperti gempa bumi, banjir, badai, musim kemarau 

berkepanjangan, kebakaran, dan sebagainya dapat menurunan kapasitas 

produksi peralatan produksi yang diusahakan oleh debitur 

c. Peraturan pemerintah, apabila bidang usaha debitur kebetulan terkena dampak 

kurang menguntungkan dari peraturan pemerintah tertentu, maka peraturan 

tersebut dapat menjadi sebab menurunnya hasil usaha dan likuiditas keuangan 

mereka. 
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2.6 Penelitian Terdahulu 

Untuk melandasi penelitian ini maka ditunjang dengan adanya beberapa 

penelitian terdahulu yang tersaji dalam tabel dibawah ini: 

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu 
No Peneliti Judul Variabel Hasil Penelitian 
1 Matousi 

dan Aida 
Abdelmoula 
(2009) 

Using a Neural 
Network-Based 
Methodology for 
Credit-Risk 
Evaluation of a 
Tunisia Bank 

Dependen: 
Risiko kredit 
Independen: 
· Rasio keuangan 
· Jaminan 

Rasio keuangan memiliki 
peranan penting dalam penentu 
risiko kredit. Jaminan 
berpengaruh signifikasi negatif 
terhadap kemungkinan 
terjadinya risiko. 

2 Jimenez 
dan Jesus 
Saurina 
(2003) 

Collateral, Type 
of Lender and 
Relathionship 
banking as 
determinants of 
Credit-Risk 

Dependen: 
Risiko kredit 
Independen: 
· Jaminan 
· Hubungan bank-

debitur 
· Jenis bank 

peminjam 

Pinjaman yang memiliki 
jaminan, probabilitas default 
menurun. Hubungan bank-
borrowed memiliki pengaruh 
signifikasi negatif. perbedaan 
yang signifikan antara risiko 
kredit yang diambil oleh 
berbagai pemberi pinjaman. 

3 Elsas dan 
Jan Pieter 
Krehnan 
(1999) 

Collateral, 
Default Risk, 
and 
Relathionship 
Lending: An 
Empirical Study 
on Financial 
Contracting 

Dependen: 
Risiko gagal 
Independen: 
· Jaminan 
· Hubungan bank-

debitur 

Hubungan yang signifikan dan 
negatif antara jaminan dan 
hubungan bank dengan debitur 
terhadap terjadinya risiko gagal. 
 

4 Hackbart, 
Jianjun, dan 
Morrelec 
(2004) 

Capital 
Structure, 
Credit Risk, and 
macroeconomic 
Condition 

Dependen:  
Risiko kredit 
Independen: 
· Struktur modal 
· Kondisi makro 

ekonomi 

Struktur modal dan Kondisi 
makro ekonomi berpengaruh 
negatif dan signifikan terhadap 
risiko kredit. 

5 Azizah 
Pusparini 
(2010) 

Pelaksanaan The 
five C’s of 
Credit  analysis 
dan 
pengaruhnya 
terhadap 
terjadinya kredit 
bermasalah pada 
Bank BRI 
Cabang 
Wonosobo 

Dependen: 
Kredit bermasalah 
Independen: 
· caracter 
· capacity 
· capital 
· collateral 
· condition of 

economi 

Terdapat pengaruh yang 
signifikan antara pelaksanaan 
analisis kredit 5 C terhadap 
terjadinya kredit bermasalah. 
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 Berdasarkan tabel 2.1 di atas penelitian mengenai risiko kredit “Using a 

Neural Network-Based Methodology for Credit-Risk Evaluation of a Tunisia Bank” 

yang dilakukan oleh Matousi dan Aida Abdelmoula (2009). Hasil penelitian tersebut 

menjelaskan bahwa rasio keuangan dan jaminan menjadi penentu terjadinya risiko 

kredit. Melihat dari penelitian terdahulu tersebut, penulis mengambil variabel 

jaminan dan rasio keuangan karena merupakan faktor paling dominan dari pihak 

bank yang mempengaruhi pengembalian kredit. Penelitian mengenai “Collateral, 

Type of Lender and Relathionship banking as determinants of Credit-Risk” yang 

dilakukan oleh Jimenez dan Jesus Saurina (2003). Hasil penelitian tersebut 

menjelaskan bahwa pinjaman yang memiliki jaminan akan lebih memperkecil 

kemungkinan terjadinya risiko kredit dan hubungan pihak bank dengan peminjam 

juga mempengaruhi tingkat pengembalian kredit. Melihat dari penelitian terdahulu 

tersebut, penulis mengambil variabel jaminan dan hubungan kreditur-debitur karena 

merupakan faktor yang paling dominan dari pihak bank dalam mempengaruhi 

pengembalian kredit. Penelitian mengenai ” Collateral, Default Risk, and 

Relathionship Lending: An Empirical Study on Financial Contracting” yang 

dilakukan oleh Elsas dan Jan Pieter Krehnan (1999). Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa terjadi hubungan yang negatif antara pemberian jaminan dan hubungan 

kreditur-debitur terhadap terjadinya risiko kredit. Melihat dari penelitian terdahulu 

tersebut, penulis mengambil variabel jaminan dan hubungan kreditur-debitur karena 

merupakan faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi pengembalian kredit. 

Penelitian mengenai ” Capital Structure, Credit Risk, and macroeconomic 

Condition” yang dilakukan oleh Hackbart, Jianjun, dan Morrelec (2004). Hasil 
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penelitian menunjukkan risiko kredit disebabkan karena struktur modal dan kondisi 

ekonomi yang terjadi. Melihat dari penelitian terdahulu tersebut, penulis mengambil 

variabel kondisi ekonomi karena merupakan faktor yang paling dominan dalam 

mempengaruhi pengembalian kredit. Penelitian mengenai ” Pelaksanaan The five C’s 

of Credit  analysis dan pengaruhnya terhadap terjadinya kredit bermasalah pada 

Bank BRI Cabang Wonosobo” yang dilakukan oleh Azizah Pusparini (2010). Hasil 

penelitian menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan analisis 

5 C meliputi caracter, capacity, capital, collateral, condition of economi terhadap 

terjadinya risiko kredit. Melihat dari penelitian terdahulu tersebut, penulis 

mengambil variabel collateral dan condition of economi karena merupakan faktor 

paling dominan dari pihak intern bank dalam mempengaruhi pengembalian kredit. 

2.7 Kerangka Berpikir 

 Analis dari pihak bank melakukan penilaian kelayakan terhadap calon debitur 

yang akan melakukan pinjaman kepada PD. BPR BKK KARANGANYAR. 

Penilaian kelayakan ini meliputi empat aspek; (1) Aspek Jaminan, (2) Aspek Rasio 

keuangan, (3) Aspek Hubungan Kreditur-debitur, (4) Aspek Kondisi Ekonomi. 

Setelah dilakukan penilaian oleh analis terhadap empat aspek ini, dapat diperoleh 

hasil apakah seorang debitur memang layak untuk diberikan kredit atau tidak layak 

diberikan kredit. 

 Pentingnya hasil penilaian kelayakan ini menjadi tolak ukur utama bagi bank 

untuk memberikan kredit, karena proses penilaian kelayakan kredit akan berdampak 

terhadap tingkat resiko kredit. 
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Berdasarkan uraian diatas secara garis besar analisis jaminan, rasio keuangan, 

hubungan kreditur-debitur, dan kondisi ekonomi pada risiko kredit dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1: 

Kerangka berpikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Populasi dan Sampel 

3.1.1 Populasi  

Sugiyono (2006:55) menjelaskan populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Penelitian ini dilaksanakan di PD BPR BKK Karanganyar Kabupaten Pekalongan 

dengan populasi penelitian yaitu karyawan bagian analis kredit pada PD BPR BKK 

yang berjumlah 10 orang karyawan. 

3.1.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti, (Sugiyono, 

2006:55). Jumlah populasi dalam penelitian ini terbatas maka jenis penelitian ini 

adalah penelitian populasi. 10 populasi dijadikan sampel karena merupakan analis di 

masing-masing cabang pada PD BPR BKK Karanganyar yang memiliki kesamaan 

dalam hal penganalisisan kredit. 
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 Tabel 3.1 Populasi karyawan bagian analis kredit PD BPR BKK  
 Karanganyar Kabupaten Pekalongan 

No Unit Kerja Responden 
1 Karanganyar 1 
2 Sragi 1 
3 Bojong 1 
4 Wonopringgo 1 
5 Kedungwuni 1 
6 Kesesi 1 
7 Lebakbarang 1 
8 Doro 1 
9 Tirto 1 

10 Wiradesa 1 
 Jumlah 10 

 Sumber: PD BPR BKK Karanganyar Kabupaten Pekalongan, 2009 

3.2 Sumber Data 

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh (Arikunto, 2006: 

129). Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. 

3.2.1 Data Primer 

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti. 

Data primer dalam penelitian ini adalah tanggapan responden terhadap kuisioner 

variabel jaminan, rasio keuangan, hubungan kreditur-debitur, kondisi ekonomi, dan 

risiko kredit. 

3.2.2 Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti melalui pihak 

kedua. Data sekunder dalam penelitian ini adalah jumlah karyawan bagian kredit, 

sejarah bank, dan struktur organisasi. 
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3.3 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang akan 

digunakan untuk pengukuran terhadap variabel. Dalam penelitian ini metode yang 

digunakan untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut: 

3.3.1 Metode Dokumentasi 

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. 

Didalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda 

tertulis seperti buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, dokumen, notulen rapat, 

catatan harian, dan sebagainya (Arikunto,2006:158).   

 Metode Dokumentasi yang digunakan untuk pengumpul data dengan cara 

melihat dan mempelajari dokumen-dokumen PD BPR BKK meliputi peraturan-

peraturan tentang perkreditan, data jumlah debitur, dokumen-dokumen pengajuan 

kredit, laporan kolektibilitas kredit,  buku-buku/literatur, jurnal-jurnal penelitian 

yang berkaitan dengan pengaruh jaminan, rasio keuangan, hubungan kreditur dengan 

debitur, dan kondisi ekonomi  terhadap terjadinya risiko kredit pada usaha 

perbankan. 

3.3.2 Metode Angket (Kuesioner) 

Metode angket atau kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang 

digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang 

pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui (Arikunto, 2006:151). 

Metode angket yaitu suatu pertanyaan yang digunakan untuk memperoleh 

data informasi dari responden dan ditentukan skor nilainya untuk tiap-tiap 

pertanyaan. Dalam penelitian ini metode angket digunakan untuk memperoleh 
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tentang seberapa besar pengaruh jaminan, rasio keuangan, hubungan kreditur dengan 

debitur, dan kondisi ekonomi terhadap terjadinya risiko kredit. 

Angket yang digunakan adalah skala Likert setiap item pernyataan disediakan 

lima pilihan kolom dengan skor masing-masing sebagai berikut : 

Responden memberikan jawaban “Sangat Setuju” diberi skor        = 5 

Responden memberikan jawaban “Setuju” diberi skor       = 4 

Responden memberikan jawaban “Ragu-ragu” diberi skor    = 3 

Responden memberikan jawaban “Tidak Setuju” diberi skor                 = 2 

Responden memberikan jawaban ”Sangat Tidak Setuju” diberi skor =1 

(Ghozali, 2009:45). 

3.4 Variabel Penelitian 

Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu 

penelitian (Arikunto, 2006:118). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Jaminan  

Jaminan merupakan salah satu faktor penentu diloloskannya persetujuan 

suatu permohonan kredit oleh bank. Jika jaminan yang diberikan layak, maka 

bank dapat yakin jika pinjaman yang diberikannya dapat kembali dan apabila 

debitur tidak dapat mengembalikan pinjamannya maka jaminan itulah yang 

nantinya menjadi hak milik kreditur. Dalam proses analisis kredit, evaluasi yang 

dilakukan untuk mengukur jaminan adalah: 
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a. Keabsahan kepemilikan jaminan 

b. Taksasi nilai harta 

c. Status harta yang dijaminkan 

b. Rasio Keuangan 

Rasio keuangan merupakan faktor yang mempengaruhi terjadinya risiko 

kredit bermasalah. Kurangnya perhatian bank dalam menganalisis rasio 

keuangan debitur dapat mengakibatkan debitur menjadi tidak bertanggungjawab 

dalam menyajikan laporannya, bisa jadi laporan keuangan yang ada direkayasa 

oleh debitur. Adapun indikator rasio keuangan yang digunakan dalam menilai 

usaha debitur adalah: 

a. Kinerja operasi (operating performance) 

b. Kemampuan membayar utang (debt service capability) 

c. Modal kerja (working capital) 

d. Keuntungan  (profitability) 

c. Hubungan Kreditur-Debitur 

Hubungan kreditur dan debitur merupakan variabel yang dapat menjadi 

faktor terjadinya risiko kredit. Debitur bank dapat dibedakan menjadi debitur 

biasa dan debitur yang mempunyai kaitan khusus. Terkadang untuk debitur yang 

mempunyai kaitan khusus diberikan fasilitas yang lebih baik dan prosedur yang 

lebih mudah. Hal itu bisa menjadi dampak positif maupun negatif bagi kreditur. 

Untuk mengetahui sejauh mana hubungan kreditur dengan debitur dapat dilihat 

dengan indikator: 

a. Lama debitur berhubungan dengan bank 
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b. Catatan (historial focard) 

d. Kondisi Ekonomi 

Kondisi ekonomi berpengaruh terhadap kelangsungan usaha debitur, jika 

terjadi perubahan kondisi ekonomi yang drastis maka usaha debitur akan 

langsung terkena imbasnya dan  kreditur pun akan dirugikan jika usaha debitur 

mengalami penurunan. Indikator kondisi ekonomi diantaranya:  

a. Penurunan hasil penjualan 

b. Bencana alam 

c. Peraturan pemerintah 

e. Risiko kredit 

Risiko Kredit yang terjadi pada PD BPR BKK Karanganyar Kabupaten 

Pekalongan. Indikator dalam penentu terjadinya risiko kredit  meliputi: 

a. Kredit tidak terbayar 

b. Bunga tidak terbayar. 

3.5 Metode Analisis Uji Instrumen 

Validitas dan reliabilitas sangat menentukan keberhasilan dalam suatu 

penelitian. Untuk mendapatkan alat pengumpul data yang baik, maka diperlukan 

perhitungan validitas dan reliabilitas yang akan digunakan sebagai alat pengumpul 

data. 

3.5.1 Uji Validitas 

Uji validitas di gunakan untuk menguji instrumen yang di maksudkan untuk 

mengetahui sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur yang sesuai 

dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Pengujian validitas terhadap 
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kuesioner yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan teknis SPSS Ver 16. 

Uji signifikasi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung (untuk r hitung tiap 

butir dapat di lihat dari nilai (corrected item- total correlation) dengan r tabel untuk 

degree of freedom (df) = n-2, dalam hal ini n adalah jumlah sampel. “Jika r hitung > 

dari r tabel dan nilai positif maka butir atau pertanyaan atau indikator tersebut 

dinyatakan valid” (Ghozali, 2009:78). 

Dalam pengujian validitas ini peneliti mengujinya dengan menggunakan  32 

sampel (n) = 32 dan besarnya df dapat di hitung 32 – 2 =30 dengan uji dua sisi dan 

alpha=0,05 di dapat r tabel (Pearson Product Moment) = 0.349. Jadi apabila nilai 

output cronbach alpha pada kolom (correlated item – total correlation) lebih besar 

dari 0.349 dan nilai positif maka data dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk 

mengukur variabel pada penelitian selanjutnya. 

Pengujian validitas dilakukan dengan bantuan program SPSS. Dengan kriteria 

yang digunakan adalah: 

1. Jika nilai r hitung  lebih besar  (≥)  nilai r tabel (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) 

maka instrument atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap 

skor total (dinyatakan valid) 

2. Jika nilai r hitung  lebih kecil (<) dari nilai r tabel (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) 

maka instrument atau item-item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan 

terhadap skor total (dinyatakan tidak valid)  

(Ghozali, 2009:79). 
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Berikut adalah hasil pengujian validitas tiap variabel: 

a. Validitas Jaminan 

 Tabel 3.2 Validitas Variabel Jaminan 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 
P1 0,386 0,349 Valid 
P2 0,316 0,349 Tidak Valid 
P3 0,583 0,349 Valid 
P4 0,658 0,349 Valid 
P5 0,579 0,349 Valid 
P6 0,393 0,349 Valid 
P7 0,419 0,349 Valid 
P8 0,635 0,349 Valid 
P9 0,235 0,349 Tidak Valid 

  Sumber: Data penelitian yang diolah, 2011 

Berdasarkan tabel 3.2 di atas terlihat bahwa hasil uji validitas terhadap 

butir-butir pertanyaan variabel Jaminan, terdapat 2 pertanyaan untuk nomor 2 dan 

9 tidak valid karena memiliki nilai r hitung < r tabel, sehingga butir pertanyaan 

tersebut dihilangkan atau tidak dipakai dalam penelitian selanjutnya karena tidak 

bisa digunakan untuk mengukur variabel Jaminan. 
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b. Validitas Rasio keuangan 

 Tabel 3.3 Validitas Variabel Rasio Keuangan 
Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

P10 0,060 0,349 Tidak Valid 
P11 0,399 0,349 Valid 
P12 0,634 0,349 Valid 
P13 0,484 0,349 Valid 
P14 0,584 0,349 Valid 
P15 0,537 0,349 Valid 
P16 0,479 0,349 Valid 
P17 0,376 0,349 Valid 
P18 0,654 0,349 Valid 
P19 0,476 0,349 Valid 
P20 0,397 0,349 Valid 
P21 0,068 0,349 Tidak Valid 

 Sumber: Data penelitian yang diolah, 2011 

Berdasarkan tabel 3.3 di atas terlihat bahwa hasil uji validitas terhadap 

butir-butir pertanyaan variabel Rasio Keuangan, terdapat 2 pertanyaan untuk  

nomor 10 dan 21 dinyatakan tidak valid karena memiliki nilai r hitung < r tabel, 

sehingga butir pertanyaan tersebut dihilangkan atau tidak dipakai dalam penelitian 

selanjutnya karena tidak bisa digunakan untuk mengukur variabel Rasio 

Keuangan. 

c. Validitas Hubungan Kreditur – Debitur 

 Tabel 3.4 Validitas Variabel Hubungan Kreditur - Debitur 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 
P22 0,806 0,349 Valid 
P23 0,821 0,349 Valid 
P24 0,738 0,349 Valid 
P25 0,558 0,349 Valid 
P26 0,382 0,349 Valid 
P27 0,425 0,349 Valid 

 Sumber: Data penelitian yang diolah, 2011 
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Berdasarkan tabel 3.4 di atas terlihat bahwa hasil uji validitas terhadap 

butir-butir pertanyaan variabel Hubungan Kreditur- Debitur, diketahui seluruh 

pertanyaan dinyatakan valid karena memiliki nilai r hitung > rtabel, sehingga semua 

pertanyaan dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya karena dapat 

digunakaan untuk mengukur variabel Hubungan Kreditur-Debitur. 

d. Validitas Kondisi Ekonomi 

Tabel 3.5 Validitas Variabel Kondisi Ekonomi 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 
P28 0,768 0,349 Valid 
P29 0,752 0,349 Valid 
P30 0,810 0,349 Valid 
P31 0,620 0,349 Valid 
P32 0,799 0,349 Valid 
P33 0,795 0,349 Valid 
P34 0,145 0,349 Tidak Valid 
P35 0,496 0,349 Valid 
P36 0,779 0,349 Valid 

 Sumber: Data penelitian yang diolah, 2011 

Berdasarkan tabel 3.5 di atas terlihat bahwa hasil uji validitas terhadap 

butir-butir pertanyaan variabel Kondisi Ekonomi, dapat diketahui pertanyaan 

nomor 34 dinyatakan tidak valid karena memiliki nilai r hitung < r tabel, sehingga 

butir pertanyaan tersebut dihilangkan atau tidak dipakai dalam penelitian 

selanjutnya karena tidak bisa digunakan untuk mengukur variabel Kondisi 

Ekonomi. 
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e. Validitas Risiko Kredit 

Tabel 3.6 Validitas Variabel Risiko Kredit 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 
P37 0,614 0,349 Valid 
P38 0,345 0,349 Tidak Valid 
P39 0,457 0,349 Valid 
P40 0,436 0,349 Valid 
P41 0,862 0,349 Valid 
P42 0,833 0,349 Valid 

 Sumber: Data penelitian yang diolah, 2011 

Berdasarkan tabel 3.6 di atas terlihat bahwa hasil uji validitas terhadap 

butir-butir pertanyaan variabel risiko kredit, diketahui pertanyaan nomor 38 

dinyatakan tidak valid karena memiliki nilai r hitung < r tabel, sehingga butir 

pertanyaan tersebut dihilangkan atau tidak dipakai dalam penelitian selanjutnya 

karena tidak bisa digunakan untuk mengukur variabel Risiko Kredit. 

Berdasarkan penelitian uji validitas untuk variabel Jaminan, Rasio 

keuangan, Hubungan Kreditur-Debitur, Kondisi Ekonomi, dan Risiko Kredit dari 

total 42 pertanyaan didapat 6 pertanyaan tidak valid. 6 butir pertanyaan tidak valid 

untuk nomor 2, 9, 10, 21, 34, dan 38, sehingga pada penelitian selanjutnya 

menggunakan 36 butir pertanyaan yang valid agar dapat digunakan untuk 

mengukur variabel  Jaminan, Rasio keuangan, Hubungan Kreditur-Debitur, 

Kondisi Ekonomi, dan Risiko Kredit. 

3.5.2 Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 

indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban 

seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.  
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Dalam penelitian ini menggunakan teknik croanbach’s alpha, yang dikerjakan 

menggunakan SPSS Ver 16. Suatu konstruk dikatakan reliabel jika memberikan nilai 

croanbach’s alpha > 0,60 (Ghozali, 2009:46). 

 Tabel 3.7 Reliabilitas Instrumen 

Variabel Cronbach’s 
Alpha 

Standar 
Reliability 

Kesimpulan 

Jaminan 0,701 0,60 Reliabel 
Rasio Keuangan 0,719 0,60 Reliabel 
Hubungan Kreditur-Debitur 0,805 0,60 Reliabel 
Kondisi Ekonomi 0,883 0,60 Reliabel 
Risiko Kredit 0,782 0,60 Reliabel 

 Sumber: Data penelitian yang diolah, 2011 

Berdasarkan tabel 3.7 di atas terlihat bahwa semua variabel penelitian reliabel 

karena memiliki nilai cronbach’s alpha > 0,60 dan dapat digunakan dalam penelitian 

selanjutnya karena jawaban akan pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner konsisten 

atau stabil dari waktu ke waktu. 

3.6 Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan untuk mengetahui 

bagaimana hubungan atau pengaruh jaminan, rasio keuangan, hubungan kreditur 

dengan debitur, dan kondisi ekonomi terhadap terjadinya risiko kredit pada PD BPR 

BKK Karanganyar Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut: 
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3.6.1 Analisis Deskriptif Persentase 

Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan masing-masing indikator dalam 

setiap variabel. Langkah yang ditempuh dalam penggunaan teknik analisis ini adalah 

dengan rumus sebagai berikut: 

 

keterangan : 

n    =   jumlah nilai yang diperoleh 

N = jumlah nilai ideal (jumlah responden x jumlah soal x skor tertinggi) 

%   = Presentase 

Langkah-langkah dalam analisis sebagai berikut: 

1. Mengambil angket yang telah diisi responden dan memeriksa kelengkapannya 

2. Mengkuantitatifkan jawaban pada setiap item soal dengan tingkatan masing-

masing. 

Untuk menghitung variabel jaminan, rasio keuangan, hubungan kreditur 

dengan debitur, kondisi ekonomi, dan risiko kredit pada PD BPR BKK 

Karanganyar Kabupaten pekalongan. Skala pengisisan angket oleh responden 

menggunakan skala ordinal atau disebut skala likert, dengan ketentuan: 

1) Jawaban SS  = skor 5 

2) Jawaban S =  skor 4 

3) Jawaban KS  = skor 3 

4) Jawaban TS = skor 2 

5) Jawaban STS =  skor 1  

(Ghozali, 2009: 45) 

%100% x
N
n

=
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3. Melakukan pentabulasian data 

4. Memasukkan ke dalam rumus sebagai berikut: 

P % = F tiap tabel/ N 

5. Hasilnya dikonsultasikan dengan tabel presentase dengan cara: 

· Menentukan skor tertinggi 

· Menentukan skor terendah 

· Menentukan rentang skor 

· Menentukan jenjang skor 

· Menentukan presentase tertinggi 

· Menentukan presentase terendah 

· Menentukan range dengan cara: 

R = presentase tertinggi- presentase terendah 

· Menentukan kelas interval 

 R =  Range 
 Kreiteria 

· Menentukan jenjang kriteria 

Berdasarkan cara-cara tersebut diperoleh hasil sebagai berikut: 

Persentase tertinggi = 100% 

Persentase terendah = 20% 

Range   = 100%-20% = 80% 

Kelas Interval  = 80% / 5 = 16% 

Berikut ini adalah tabel presentase berserta kriteria skor jawaban responden:  
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Tabel 3.8 Tingkat Presentase Skor Jawaban Responden 

% Kriteria 
85%  - 100% Sangat  Tinggi 
69%  - ≤ 84% Tinggi 
53%  - ≤ 68% Cukup Tinggi 
36%  - ≤ 52% Kurang Tinggi 

 20%  - ≤ 35% Rendah 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Hasil Penelitian  

4.1.1 Karakteristik Responden 

Deskripsi responden merupakan gambaran para karyawan yang menjadi 

responden dalam penelitian, yang dapat dilihat dari jenis kelamin dan jabatan. 

Berikut ini akan dilihat gambaran responden yang telah mengisi kuesioner 

mengenai Jaminan, Rasio Keuangan, Hubungan Kreditur-Debitur, Kondisi 

Ekonomi, dan Risiko Kredit pada PD BPR BKK Karanganyar Kabupaten 

Pekalongan:  

a. Gambaran responden berdasarkan jenis kelamin 

Berdasarkan hasil penelitian dan data yang didapat dari penyebaran angket, 

diperoleh data mengenai jenis kelamin responden sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Jenis kelamin responden 
No Jenis kelamin Jumlah Persentase (%) 
1 Laki-laki 9 90  
2 Perempuan 1 10  

Jumlah 10 100  
Sumber: Data primer yang diolah, 2011 

Berdasarkan data pada tabel 4.1 di atas dapat diketahui sebagian besar 

karyawan berjenis kelamin laki-laki yaitu sebesar 90%, sedangkan sisanya 10% 

berjenis kelamin perempuan. 
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b. Gambaran responden berdasarkan Jabatan   

Berdasarkan hasil penelitian dan data yang didapat dari penyebaran angket, 

diperoleh data mengenai jabatan responden sebagai berikut: 

Tabel 4.2 Responden dirinci menurut Jabatan 
No. Jabatan Jumlah Persentase (%) 
1 Kepala Bidang Kredit 1 10 
2 Kasi Pemasaran 9 90 
Jumlah 10 100 

Sumber: Data primer yang diolah, 2011 

Berdasarkan data pada tabel 4.2 di atas dapat diketahui bahwa ada sebanyak  

10% karyawan menjabat sebagai kepala bidang kredit; 90% karyawan menjabat 

sebagai kasi pemasaran. 

4.1.2 Deskripsi Variabel Penelitian 

4.1.2.1 Jaminan  

 Berdasarkan hasil perhitungan analisis deskriptif presentase diketahui 

bahwa indikator jaminan rata-rata masuk dalam kriteria sangat tinggi yaitu 

86,86%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas analis kredit menyatakan bahwa 

jaminan dalam analisis kredit sangat berperan penting. Dalam penelitian ini 

variabel jaminan dijabarkan kedalam tiga (3) indikator yaitu keabsahan 

kepemilikan, taksasi nilai harta, dan status harta. Hasil perhitungan deskriptif 

presentase dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Tabel 4.3 Persentase Skor Jaminan 

No Indikator Skor 
Ideal ∑ Skor % Kriteria 

1 Keabsahan Kepemilikan 100 86 86 Sangat Tinggi 
2 Taksasi Nilai Harta 150 132 88 Sangat Tinggi 
3 Status Harta 100 86 86 Sangat Tinggi 
 Jumlah 350 304 -  ----- 
 Rata-rata - - 86,85 Sangat Tinggi 
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 Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat dilihat pada indikator kedua taksasi 

nilai harta termasuk dalam kriteria sangat tinggi yaitu 88% dan dari ketiga 

indikator jaminan pada indikator taksasi nilai harta merupakan indikator yang 

memiliki presentase tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas analis kredit 

setuju bahwa taksasi nilai harta dalam analisis jaminan kredit sangat berperan 

penting. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas analis kredit setuju bahwa dalam 

menganalisis jaminan dibutuhkan penaksiran terhadap nilai harta dan nilai 

taksirannya pun senilai dengan jumlah pinjaman.  

 Pada indikator pertama, keabsahan kepemilikan jaminan termasuk dalam 

kriteria sangat tinggi yaitu 86 %. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas analis 

kredit setuju bahwa keabsahan kepemilikan jaminan dalam analisis jaminan kredit 

sangat berperan penting. Harta yang dijaminkan kepada bank harus dimiliki 

debitur secara sah dan keabsahan itu dibuktikan pada instansi yang 

menerbitkannya. Hal ini bertujuan menanggulangi kemungkinan terjadi pinjaman 

bermasalah, sehingga pihak bank dapat mempergunakan agunan tersebut sabagai 

penutup hutang tanpa proses yang sulit karena merupakan sah milik nasabah yang 

bersangkutan.  

 Indikator jaminan yang ketiga yaitu status harta yang dijaminkan berada 

pada kriteria sangat tinggi yaitu 86%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas 

analis kredit beranggapan bahwa status harta yang dijaminkan memiliki peran 

penting dan menentukan kemudahan bagi pihak bank untuk mengeksekusi harta 

bila timbul risiko kredit.  
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4.1.2.2 Rasio Keuangan  

 Berdasarkan hasil perhitungan analisis deskriptif presentase diketahui 

bahwa indikator rasio keuangan rata-rata masuk dalam kriteria tinggi yaitu 72,7%. 

Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas analis kredit menyatakan bahwa rasio 

keuangan sangat berperan dalam menanggulangi risiko kredit sehingga memiliki 

peran penting pada saaat analisis kredit pada calon debitur. Dalam penelitian ini 

variabel rasio keuangan dijabarkan kedalam empat (4) indikator yaitu kinerja 

operasi, kemampuan membayar utang, modal kerja, dan keutungan. Hasil 

perhitungan deskriptif presentase dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Tabel 4.4 Persentase Skor Rasio Keuangan 

No Indikator Skor 
Ideal ∑ Skor % Kriteria 

1 Kinerja Operasi 100 81 81 Tinggi 
2 Kemampuan Membayar 

Utang 150 94 62,67 Cukup 

3 Modal Kerja 150 109 72,66 Tinggi 
4 Keuntungan 100 77 77 Tinggi 
 Jumlah 500 361 - - 
 Rata-rata - - 72,2 Tinggi 

Sumber: Data primer penelitian yang diolah, 2011 

 Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat dilihat pada indikator kinerja operasi 

termasuk dalam kriteria paling tinggi yaitu 81%. Hal ini menunjukkan bahwa 

mayoritas analis kredit menyatakan bahwa perlunya pengamatan pada usaha 

debitur baik pada kemampuan manajemen maupun lokasi usahanya pada saat 

analisis kredit dilakukan.  

 Indikator rasio keuangan kedua, kemampuan membayar utang termasuk 

dalam kriteria cukup dengan kriteria 62,67%. Hal ini menunjukkan bahwa 
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mayoritas analis kredit menyatakan bahwa kemampuan membayar utang debitur 

cukup baik. 

 Indikator rasio keuangan yang ketiga yaitu modal kerja yang juga 

termasuk dalam kriteria tinggi yaitu 72,66%. Hal ini menunjukkan bahwa 

mayoritas analis kredit menyatakan peranan analisis modal kerja sebelum kredit 

diberikan dapat menjadi pertimbangan mengenai keadaan usaha tersebut layak 

atau tidak untuk diberikan kredit.  

 Indikator rasio keuangan yang keempat yaitu keuntungan  termasuk dalam 

kriteria tinggi yaitu 72,66%.Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas analis kredit 

setuju bahwa dalam menganalisis permohonan pengajuan kredit, besarnya 

keuntungan yang didapat menjadi pertimbangan bank untuk memberikan kredit. 

Selain itu semakin besar keuntungan usaha debitur juga semakin baik tingkat 

pengembalian kredit.  

4.1.2.3 Hubungan Kreditur-Debitur  

 Berdasarkan hasil perhitungan analisis deskriptif presentase diketahui 

bahwa indikator jaminan rata-rata masuk dalam kriteria tinggi yaitu 78,67%. Hal 

ini menunjukkan bahwa mayoritas analis kredit menyatakan bahwa lamanya 

debitur  menjadi nasabah pada bank, menjadi pertimbangan dalam pemberian 

kredit. Hal ini menjadi pertimbangan agar tidak terjadi risiko kredit. Dalam 

penelitian ini variabel hubungan kreditur-debitur dijabarkan kedalam dua (2) 

indikator yaitu lamanya debitur berhubungan dengan bank dan catatan (historial 

focard).  Hasil perhitungan deskriptif presentase dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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Tabel 4.5 Persentase Skor Hubungan Kreditur-Debitur 

No Indikator Skor 
Ideal ∑ Skor % Kriteria 

1 Lama Debitur Berhubungan 
dengan Bank 150 130 86,66 Sangat 

Tinggi 
2 Catatan (historial focard) 150 106 70,66 Tinggi 
 Jumlah 300 236 - - 
 Rata-rata - - 78,67 Tinggi 

Sumber: Data primer penelitian yang diolah, 2011 

 Berdasarkan tabel 4.5 di atas dapat dilihat pada indikator lama debitur 

berhubungan dengan bank termasuk dalam kriteria sangat tinggi yaitu 86,66% dan 

merupakan indikator yang memiliki presentase tertinggi. Hal ini menunjukkan 

bahwa mayoritas analis kredit menyatakan bahwa hubungan kreditur debitur dapat 

dilihat dari lamanya debitur itu menjadi nasabah bank. Debitur yang sudah pernah 

melakukan pinjaman akan lebih mengetahui prosedur dalam pengajuan maupun 

pengembalian pinjaman.  

 Indikator hubungan kreditur-debitur yang kedua catatan (historial focard) 

juga termasuk dalam kriteria tinggi yaitu 70,66%. Hal ini menunjukkan bahwa 

mayoritas analis kredit menyatakan bahwa debitur yang sudah pernah menjadi 

nasabah dan meninggalkan catatan yang baik, hal itu akan menjadi penilaian plus 

ketika mereka akan mengajukan pinjaman kembali. Catatan mengenai informasi 

sejarah dan latar belakang debitur juga diperlukan untuk memantau perkembangan 

mutu kredit.  

4.1.2.4 Kondisi Ekonomi  

 Berdasarkan hasil perhitungan analisis deskriptif presentase diketahui 

bahwa indikator jaminan rata-rata masuk dalam kriteria cukup yaitu 64,38%. Hal 

ini menunjukkan bahwa mayoritas analis kredit menyatakan bahwa kondisi 
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ekonomi menjadi pertimbangan dalam pemberian kredit dan juga berdampak pada 

tingkat pengembalian kredit. Dalam penelitian ini variabel kondisi ekonomi 

dijabarkan kedalam tiga (3) indikator yaitu penurunan hasil penjualan, bencana 

alam, dan peraturan pemerintah.  

Hasil perhitungan deskriptif presentase dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Tabel 4.6 Persentase Skor Kondisi Ekonomi 

No Indikator Skor 
Ideal ∑ Skor % Kriteria 

1 Penurunan Hasil 
Penjualan 150 102 68 Cukup 

2 Bencana Alam 150 96 64 Cukup 
3 Peraturan Pemerintah 100 71 71 Tinggi 
 Jumlah 400 269 - - 
 Rata-rata - - 67,25 Cukup 

Sumber: Data primer penelitian yang diolah, 2011 

 Berdasarkan tabel 4.7 di atas dapat dilihat pada indikator yang ketiga yaitu 

peraturan pemerintah termasuk dalam kriteria tinggi yaitu 71% dan merupakan 

indikator yang memiliki presentase tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa 

mayoritas analis kredit menyatakan bahwa adanya peraturan baru pemerintah 

menjadi pertimbanagan dalam pemberian kredit karena peraturan itu dapat 

mempengaruhi usaha debitur yang berdampak pada tingkat pengembalian 

pinjaman.  

 Indikator kondisi ekonomi yang pertama penurunan hasil jual termasuk 

dalam kriteria cukup yaitu 68%. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan hasil jual 

menyebabkan tersendatnya usaha debitur dan berpengaruh pada tingkat 

pengembalian kreditnya.  

 Indikator kondisi ekonomi yang kedua yaitu bencana alam pada kriteria 

cukup yaitu 64%. Hal ini menunjukkan bahwa terjadinya bencana alam 
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berdampak pada melemahnya kondisi ekonomi dan memberi gangguan pada 

pembayaran kredit baik pada pelunasan angsuran pokok maupun angsuran bunga.  

4.1.2.5 Risiko Kredit  

 Berdasarkan hasil perhitungan analisis deskriptif presentase diketahui 

bahwa indikator risiko kredit rata-rata masuk dalam kriteria sangat tinggi yaitu 

83,20%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas karyawan menyatakan bahwa 

risiko kredit termasuk dalam kategori tinggi. Dalam penelitian ini variabel risiko 

kredit dijabarkan kedalam dua (2) indikator yaitu kredit tidak terbayar dan bunga 

tidak terbayar. Hasil perhitungan deskriptif presentase dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

Tabel 4.7 Persentase Skor Risiko Kredit 

No Indikator Skor 
Ideal ∑ Skor % Kriteria 

1 Kredit tidak terbayar 100 84 84 Sangat Tinggi 
2 Bunga tidak terbayar 150 124 82,67 Tinggi 
 Jumlah 250 208 - - 
 Rata-rata - - 83,20 Sangat Tinggi 

Sumber: Data primer penelitian yang diolah, 2011 

 Berdasarkan tabel 4.7 di atas dapat dilihat pada indikator kredit tidak 

terbayar  termasuk dalam kriteria sangat tinggi yaitu 84% dan merupakan 

indikator yang memiliki presentase tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa 

mayoritas analis kredit menyatakan bahwa timbulnya risiko kredit disebabkan 

oleh tunggakan kredit yang sangat tinggi hal ini dilihat dari terjadinya 

penunggakan pembayaran pinjaman selama tiga bulan terakhir dan adanya 

permintaan cerukan (overdraft) oleh debitur.  

 Indikator risiko kredit yang kedua bunga tidak terbayar termasuk dalam 

kriteria tinggi yaitu 82,67%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas analis kredit 
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menyatakan bahwa timbulnya risiko kredit karena adanya penunggakan bunga 

pada kriteria tinggi, hal ini dapat dilihat dari terjadinya penunggakan pembayaran 

bunga selama tiga bulan terakhir dan termasuk dalam kategori tidak lancar.  

4.2 Pembahasan 

 Pada dasarnya kredit macet terjadi ketika terjadi kegagalan atau 

keterlambatan pembayaran angsuran pokok pinjaman dan juga bunga pinjaman 

yang dilakukan oleh debitur. Keterlambatan pengembalian atau Kolektibiltas 

sendiri dibedakan menjadi 3 hal; (1) Kolektibilitas pinjaman kurang lancar, (2) 

Kolektibiltas pinjaman diragukan, (3) Kolektibilitas pinjaman macet.  

 Tingginya angka NPL yang terjadi pada kantor-kantor cabang yang ada di 

PD BPR BKK Karanganyar menunjukan masih adanya kekurangan dalam 

melakukan analisis yang dilakukan dalam menilai kelayakan debitur untuk 

menerima kredit. Dalam melakukan penilaian, seorang analis melakukan penilaian 

terhadap empat aspek berikut; (1) Jaminan, (2) Rasio Keuangan, (3) Hubungan 

Kreditur-Debitur, (4) Kondisi Ekonomi.  

4.2.1. Jaminan 

 Dari pengamatan yang peneliti lakukan di lapangan menunjukkan bahwa 

penganalisisan jaminan yang diberikan oleh debitur sudah sesuai prosedur. 

Prosedur yang digunakan untuk menilai jaminan yang pertama dilihat dari 

keabsahan kepemilikan jaminan, seperti surat ataupun dokumen kepemilikan 

barang jaminan berupa Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), sertifikat 

tanah, logam mulia, ataupun sertifikat deposito pada PD BPR BKK Karanganyar 

Kabupaten Pekalongan.  
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 Anilisis yang kedua pada taksasi nilai harta. Untuk barang tidak bergerak 

analis meninjau langsung ke lokasi. Agunan yang diterima sebagai jaminan, 

nilainya minimal harus sama dengan besarnya pinjaman yang diajukan. Hal ini 

dapat dilihat dari penaksiran nilai jaminan, setelah dilakukan penaksiran, agunan 

yang dijadikan jaminan dilakukan pengikatan. Jenis pengikatan yang dilakukan 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.8 Pengikatan Jaminan 
No Pengikatan Jaminan Jumlah Pinjaman 
1 Tidak wajib < =  500.000 
2 Dibawah Tangan S/D 15.000.000 (SHM/BPKB) 
3 Dibawah tangan S/D 25.000.000 (SHM/ PNS FC) 
4 Dibawah tangan S/D 125.000.000 (SHM/PNS ASLI) 

5 Surat Kuasa Membebankan 
Hak Tanggungan (SKMHT) S/D 150.000.000 (SHM/PNS ASLI) 

6 SKMHT S/D 50.000.000 (SHM) 

7 Akta Pembebanan Hak 
Tanggungan (APHT) > 50.000.000 (SHM) 

8 APHT > 150.000.000 (SHM/PNS ASLI) 
9 Fidusia Lokal S/D 50.000.000 (BPKB) 
10 Fidusia Lokal S/D 150.000.000 (BPKB/PNS ASLI) 
11 Akte Fidusia >50.000.000 (BPKB) 
12 Akte Fidusia > 150.000.000 (BPKB/PNS ASLI) 

 Sumber: PD. BPR BKK Karanganyar Kabupaten pekalongan 

 Analis yang ketiga dengan melihat status harta yang dijaminkan, hal ini 

dilakukan agar PD BPR BKK Karanganyar mudah melakukan pengambilan 

terhadap agunan apabila debitur tidak dapat mengembalikan pinjaman atau 

termasuk dalm kategori macet.   

4.2.2. Rasio Keuangan 

  Dari pengamatan yang peneliti lakukan di lapangan menunjukkan bahwa 

penganalisisan rasio keuangan oleh analis sudah sesuai prosedur. Analisis yang 

dilakukan untuk melihat rasio keuangan debitur salah satunya dengan melihat 

kinerja operasi. Untuk menganalisis kinerja operasi, analis melakukan survey ke 
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lokasi usaha debitur, agar analis dapat melihat kondisi usaha yang dikelola 

debitur. Selain itu, analis juga melihat kemampuan debitur dalam membayar 

piutang, hal ini dilihat dari ketepatan waktu debitur dalam membayar angsuran 

beserta bunga pinjaman.  

 Modal kerja debitur juga menjadi penilaian dalam penilaian kelayakan 

kredit, analis melihat berapa modal kerja awal yang dimiliki oleh debitur, sebelum 

mengajukan kredit.  Jika modal kerja awal lebih besar dari modal pinjaman, maka 

penilaian kelayakan dikatakan semakin baik. Tetapi pada umumnya jumlah modal 

awal yang dinyatakan layak untuk mendapatkan pinjaman adalah 1,5 x dari 

jumlah pinjaman yang diajukan untuk kredit investasi dan modal kerja.  

 Besarnya keuntungan menjadi pertimbangan bagi analis untuk 

memberikan kredit pada debitur. Besar keuntungan dilihat dari laporan keuangan 

yang diberikan oleh debitur, terhitung dari 5 tahun sebelum pengajuan kredit.  

Semakin besar tingkat keuntungan yang diperoleh debitur dan jumlah keuntungan 

(pendapatan) tiap bulan dapat membayar jumlah angsuran pinjaman, maka 

semakin baik tingkat pengembalian kredit atau semakin kecil terjadinya resiko 

kredit. 

4.2.3. Hubungan Kreditur-Debitur 

 Dari pengamatan yang peneliti lakukan di lapangan menunjukkan bahwa 

penganalisisan kelayakan kredit yang dilihat dari hubungan kreditur dengan 

debitur sudah berjalan dengan baik. Hubungan ini dilihat dari lamanya nasabah 

atau debitur berhubungan dengan bank. Bagi seorang analis, untuk melihat 

seseorang adalah nasabah lama atau nasabah baru, mereka melihat dari catatan 
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kolektibilitas pinjaman nasabah. Didalam catatan itu juga memuat, waktu dalam 

pembayaran angsuran pinjaman pokok dan juga bunga.  

 Melalui catatan tingkat kolektibilitas, analis mengetahui apakah debitur 

sudah pernah menjadi nasabah sebelumnya atau belum pernah melakukan 

pinjaman. Apabila sudah pernah menjadi nasabah, dapat dilihat tingkat 

pengembaliannya, ketika berada pada kolektibilitas kurang lancar, diragukan, dan 

macet menjadi pertimbangan sendiri bagi analis kredit untuk memberikan 

pinjaman atau tidak memberikan pinjaman. Penilaian analis juga didasarkan pada 

pengamatan sebelumnya, terkait sifat kooperatif nasabah ketika melakukan 

pinjaman untuk pertama kalinya. 

 Jika calon debitur belum pernah menjadi nasabah pada PD BPR BKK 

Karanganyar, maka analis perlu melakukan analisis lebih mendalam untuk 

mengetahui karakter dan latar belakang calon debitur baru yang akan melakukan 

pinjaman. Informasi mengenai karakter dan latar belakang calon debitur di dapat 

dari penilaian analis pada hal: itikad terhadap pegembalian kewajiban, motivasi 

untuk maju, tingkat kepatuhan, kepercayaan diri, temperamen, hubungan dengan 

pihak lain, keharmonisan keluarga, aktivitas sosial, dan aktivitas keagamaan. Hal-

hal tersebut dilakukan pada saat analisis kredit, semakin banyak informasi yang 

diperoleh akan semakin baik. Informasi ini juga yang menjadi pertimbangan 

mengenai besarnya kredit yang akan diberikan. 

4.2.4. Kondisi Ekonomi 

 Dari pengamatan yang peneliti lakukan di lapangan menunjukkan bahwa 

penganalisisan kondisi ekonomi belum maksimal sesuai dengan prosedur yang 
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ada. Kondisi ekonomi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya 

risiko kredit. Pihak bank melakukan analisis kondisi ekonomi meliputi kondisi 

usaha, terkait hasil penjualan selama 5 tahun terakhir. Tetapi terdapat beberapa 

laporan keuangan debitur yang memuat hasil penjualan hanya 1 sampai 3 tahun 

terakhir karena usaha yang diajukan masih baru.  

 Analis akan memberikan penilaian terhadap kondisi hasil penjualan, jika 

setiap tahun makin menurun maka akan berdampak pada penilaian kelayakan 

kelolosan pemberian kredit. Analisis kondisi ekonomi yang lainnya dengan 

melihat kondisi tempat usaha,  kemungkinan terjadinya bencana alam di lokasi 

usaha, dan peraturan pemerintah yang berdampak pada kondisi keuangan debitur.  

Kondisi tempat usaha yang dinilai meliputi tingkat persaingan, produk yang 

dihasilkan, karakteristik pembeli, sistem pembayaran, hasil penjualan sekarang, 

dan proyeksi penjualan. Akan tetapi analis terkadang mengabaikan hal-hal 

tersebut dalam membuat penilaian kelayakan kredit karena hanya didasarkan pada 

asumsi, bukan pada survey lapangan.  

 Kebijakan pemerintah terkadang diabaikan oleh analis dalam melakukan 

penilaian kelayakan kredit. Padahal kebijakan pemerintah secara tidak langsung 

akan berdampak pada kondisi usaha dan keuangan debitur. Hal ini akan 

berdampak pula pada tingkat pengembalian pinjaman.  

 Kebijakan yang terjadi misalnya kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) 

dan Tarif Dasar Listrik (TDL). Kebijakan ini akan mengakibatkan kenaikkan 

biaya produksi, distribusi yang pada akhirnya akan mengakibatkan kenaikkan 

harga produk. Ketika terjadi kenaikkan harga produk maka akan berdampak pada 

penurunan tingkat penjualan. Dengan adanya penurunan tingkat penjualan maka 
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akan mengurangi keuntungan yang diperoleh dan pada akhirnya dapat berimbas 

pada kemampuan debitur untuk membayar kredit.  

4.2.5. Risiko Kredit 

Risiko Kredit yang terjadi pada PD BPR BKK Karanganyar Kabupaten 

Pekalongan termasuk dalam kategori tinggi. Risiko kredit meliputi jumlah 

tunggakan pokok maupun bunga pada Tahun 2010 dalam penelitian ini dibagi 

berdasarkan tingkat kolektibilitasnya yaitu kurang lancar dengan kriteria 

keterlambatan lebih dari 3 bulan per kali angsuran, diragukan dengan kriteria 

keterlambatan lebih dari 6 bulan per kali angsuran, dan macet dengan kriteria 

keterlambatan lebih dari 12 bulan per kali angsuran pada kredit modal kerja dan 

kredit investasi. 

Berdasarkan data dari PD. BPR BKK Karanganyar diperoleh tingkat 

keterlambatan pengembalian kredit sebagai berikut : 

1. Kurang Lancar 

 
Tabel 4.9 Kolektibilitas Pinjaman Kurang Lancar 

No Kolektibilitas Kantor 
Cabang Pinjaman (Rp) 

Tunggakan (Rp) Prosentas
e (%) Pokok Bunga 

1 

Kurang Lancar 

Karanganyar 437.000.000 63.297.200 25.743.000 20,37 
2 Sragi 5.000.000 831.001 600.000 28,62 
3 Bojong 116.500.000 12.844.079 8.755.000 18,54 
4 Wonopringgo 73.200.000 18.806.473 5.612.000 33,36 
5 Kedungwuni 42.000.000 2.681.875 2.640.000 12,67 
6 Kesesi 245.750.000 31.120.884 16.245.100 19,27 
7 Lebakbarang 44.500.000 5.898.200 3.215.900 20,48 
8 Doro 37.000.000 6.660.180 2.304.000 24,23 
9 Tirto 24.500.000 5.143.018 2.190.000 29,93 

10 Wiradesa 47.250.000 8.074.450 4.445.000 26,50 

 Jumlah  
1.072.700.000 155.357.360 71.750.000 21,17 

Sumber: Data primer yang diolah, 2011 
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 Berdasarkan tabel 4.9 di atas dapat dilihat data keterlambatan 

pengembalian kredit selama 3 bulan untuk masing-masing cabang. Pada cabang 

Karanganyar terjadi tunggakan sebesar 20,37% dari total pinjaman, cabang Sragi 

sebesar    28,62% dari total pinjaman, cabang Bojong sebesar 18,54% dari total 

pinjaman, cabang Wonopringgo sebesar 33,36% dari total pinjaman, cabang 

Kedungwuni sebesar 12,67% dari total pinjaman, cabang Kesesi sebesar 19,27% 

dari total pinjaman, cabang Lebakbarang sebesar 20,48% dari total pinjaman, 

cabang Doro sebesar 24,23% dari total pinjaman, cabang Tirto sebesar 29,93% 

dari total pinjaman, dan cabang Wiradesa sebesar 26,50% dari total pinjaman. 

2. Diragukan 

Tabel 4.10 Kolektibilitas Pinjaman Diragukan 

No Kolektibilitas Kantor 
Cabang 

Pinjaman 
(Rp) 

Tunggakan (Rp) Prosentase 
(%) Pokok Bunga 

1 

Diragukan 

Karanganyar 95.000.000 13.428.300 13.375.000 28,21 
2 Sragi 43.500.000 7.329.859 7.100.000 33,17 
3 Bojong 32.000.000 8.954.534 5.720.000 45,86 
4 Wonopringgo 103.567.800 37.902.115 12.317.700 48,49 
5 Kedungwuni 45.000.000 10.794.620 7.055.000 39,67 
6 Kesesi 28.000.000 9.828.458 4.080.000 49,67 
7 Lebakbarang 50.000.000 10.394.760 7.176.300 35,14 
8 Doro 32.000.000 2.587.650 4.711.500 22,81 
9 Tirto 41.000.000 6.370.000 5.550.000 29,07 
10 Wiradesa 206.600.000 44.680.264 33.517.300 37,85 
  Jumlah   676.667.800 152.270.560 100.602.800 37,37 

Sumber: Data primer yang diolah 2011 
 

 
 Berdasarkan tabel 4.10 di atas dapat dilihat data keterlambatan 

pengembalian kredit lebih dari 6 bulan untuk masing-masing cabang. Pada cabang 

Karanganyar terjadi tunggakan sebesar 28,21% dari total pinjaman, cabang Sragi 
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sebesar 33,17% dari total pinjaman, cabang Bojong sebesar 45,86% dari total 

pinjaman, cabang Wonopringgo sebesar 48,49% dari total pinjaman, cabang 

Kedungwuni sebesar 39,67% dari total pinjaman, cabang Kesesi sebesar 49,67% 

dari total pinjaman, cabang Lebakbarang sebesar 35,14% dari total pinjaman, 

cabang Doro sebesar 22,81% dari total pinjaman, cabang Tirto sebesar 29,07% 

dari total pinjaman, dan cabang Wiradesa sebesar 37,85% dari total pinjaman. 

3. Macet 

Tabel 4.11 Kolektibilitas Pinjaman Macet 

No Kolektibilit
as 

Kantor 
Cabang 

Pinjaman 
(Rp) 

Tunggakan (Rp) Prosenta
se (%) Pokok Bunga 

1 

Macet 

Karanganyar 2.156.350.000 1.115.883.850 696.269.100 84,04 
2 Sragi 204.100.000 93.265.088 53.188.300 71,75 
3 Bojong 585.760.535 250.600.518 200.002.150 76,92 
4 Wonopringgo 945.803.950 537.768.005 454.974.944 105 
5 Kedungwuni 835.935.000 415.533.540 371.017.948 94,09 
6 Kesesi 443.000.000 211.767.755 141.768.500 79,80 
7 Lebakbarang 259.500.000 158.886.642 77.604.750 91,13 
8 Doro 282.400.000 120.513.901 121.486.750 85,69 
9 Tirto 532.785.000 286.145.297 182.604.000 87,98 

10 Wiradesa 1.192.770.000 597.288.655 503.648.800 92,3 
  Jumlah   7.438.404.485 3.787.653.251 2.802.565.242 88,59 

Sumber: Data primer yang diolah, 2011 
 

 
 Berdasarkan tabel 4.11 di atas dapat dilihat data keterlambatan lebih dari 

12 bulan untuk masing-masing cabang. Pada cabang Karanganyar terjadi 

tunggakan sebesar 84,04% dari total pinjaman, cabang Sragi sebesar 71,75% dari 

total pinjaman, cabang Bojong sebesar 76,92% dari total pinjaman, cabang 

Wonopringgo sebesar 105% dari total pinjaman, cabang Kedungwuni sebesar 

94,09% dari total pinjaman, cabang Kesesi sebesar 79,80% dari total pinjaman, 

cabang Lebakbarang sebesar 91,13% dari total pinjaman, cabang Doro sebesar 
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85,69% dari total pinjaman, cabang Tirto sebesar 87,69% dari total pinjaman, dan 

cabang Wiradesa sebesar 92,3% dari total pinjaman. 
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BAB V 

PENUTUP 
 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya, maka dapat diambil 

simpulan sebagai berikut : 

1. Penerapan analisis jaminan pada PD BPR BKK Karanganyar Kabupaten 

Pekalongan sebelum kredit diberikan dalam kriteria sangat tinggi, yaitu 

mencapai 86,85%. Hal ini  karena penganalisisan sudah sesuai dengan prosedur 

yang ada, dengan demikian debitur layak untuk diberikan kredit.  

2. Penerapan analisis rasio keuangan pada PD BPR BKK Karanganyar Kabupaten 

Pekalongan sebelum kredit diberikan dalam kriteria tinggi, yaitu mencapai 

72,2%. Hal ini  karena penganalisisan sudah sesuai dengan prosedur yang ada, 

dengan demikian debitur layak untuk diberikan kredit.   

3. Penerapan analisis hubungan kreditur dengan debitur pada PD BPR BKK 

Karanganyar Kabupaten Pekalongan sebelum kredit diberikan dalam kriteria  

tinggi, yaitu mencapai 78,67%. Hal ini  karena penganalisisan sudah sesuai 

dengan prosedur yang ada, dengan demikian debitur layak untuk diberikan 

kredit. 

4. Penerapan analisis kondisi ekonomi pada PD BPR BKK Karanganyar 

Kabupaten Pekalongan sebelum kredit diberikan dalam kriteria cukup, yaitu 

mencapai 67,25%. Hal ini  karena penganalisisan belum sesuai dengan 

prosedur yang ada, dengan demikian debitur kurang layak untuk diberikan 

kredit. 
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5. Tingkat resiko kredit masuk dalam kriteria tinggi hal ini dikarenakan dalam 

penganalisisan kondisi ekonomi, belum sesuai dengan prosedur yang ada. Hal 

ini dapat dilihat dari diloloskannya kredit bagi usaha baru yang laporan 

keuangannya belum ada 5 tahun. 

5.2 Saran  

Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi PD. BPR BKK Karang Anyar Kabupaten Pekalongan 

a. Mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai jumlahnya taksasi jaminan 

rasio keuangan yang layak untuk diberikan kredit pada PD BPR BKK 

Karanganyar Kabupaten Pekalongan. 

b. Mewajibkan kepada debitur untuk memperlihatkan laporan keuangan yang 

sesungguhnya sehingga analisis penghitungan rasio keuangan debitur 

didapat data sesuai dengan keadaan yang ada. 

c. Melalui hubungan kreditur-debitur, pihak bank perlu melakukan sosialisasi 

mengenai penggunaan kredit yang efektif dan perlu memberi solusi apabila 

terjadinya risiko kredit.    

2. Bagi peneliti lain yang tertarik melakukan penelitian sejenis diharapkan tidak 

terbatas untuk meneliti pada analis kredit saja, debitur (nasabah) juga bisa 

ditambahkan untuk menjadi sampel penelitian, sehingga diperoleh hasil yang 

lebih maksimal.  
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Lampiran 1 
 

KISI-KISI KUISIONER PENELITIAN 
ANALISIS JAMINAN, RASIO KEUANGAN, HUBUNGAN KREDITUR-

DEBITUR, KONDISI EKONOMI, DAN RISIKO REDIT 
(Studi Kasus pada PD BPR BKK Karang Anyar Kabupaten Pekalongan) 

 
 

No Variabel 
Penelitian 

Sub Variabel Nomor 
Pertanyaan 

Jumlah 
Pertanyaan 

1 Jaminan a. Keabsahan 

Kepemilikan Jaminan 

b. Taksasi Nilai Harta 

c. Status Harta  

1,2 

 

3,4,5 

6,7 

2 

 

3 

2 

2 Rasio 

Keuangan 

a. Kinerja Operasi 

b. Kemampuan  

 Membayar Utang 

 c.Modal Kerja 

 d.Keuntungan 

8,9 

10,11,12 

 

13,14,15 

16,17 

2 

3 

 

3 

2 

3 Hubungan 

Kreditur-

Debitur 

a. Lama Hubungan 

b. Catatan (historial  

 focard) 

18,19,20 

21,22,23 

3 

3 

4 Kondisi 

Ekonomi 

a.Penurunan Hasil  

 Jual 

b.Bencana Alam 

c.Peraturan  

 Pemerintah 

24,25,26 

 

27,28,29 

30,31 

3 

 

3 

2 

5 Risiko Kredit  a.Kredit Tidak   

 Terbayar 

b.Bunga Tidak  

 Terbayar 

32,33 

 

34,35,36 

2 

 

3 
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Lampiran 2 
KEMENTRIAN PENDIDIKAN NASIONAL 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES) 
FAKULTAS EKONOMI (FE) 

JURUSAN MANAJEMEN 
Alamat: Gedung C-6, kampus Sekaran Gunungpati, 
Semarang, Telp. 70778922, Fak. 8508015, E-mail: 

Ekonomi@UNNES.ac.id 

 
Yth. Bapak/ Ibu/ Saudara Pegawai Bagian Analis Kredit 

PD BPR BKK Karang Anyar 

Di Kabupaten Pekalongan 

 Dengan hormat, 

 Sehubungan dengan penulisan skripsi yang saya lakukan sebagai persyaratan 

untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Universitas Negeri Semarang, 

maka disusunlah skripsi yang berjudul “ANALISIS JAMINAN, RASIO 

KEUANGAN, HUBUNGAN KREDITUR-DEBITUR, KONDISI EKONOMI, 

DAN RISIKO KREDIT (Studi Kasus pada PD BPR BKK Karang Anyar 

Pekalongan)”. 

 Oleh karena itu dengan kerendahan hati saya memohon kesediaan Bapak/Ibu/ 

Saudara pegawai bagian analis kredit untuk mengisi angket sesuai dengan 

keadaan yang terjadi pada PD BPR BKK tempat Bapak/Ibu/ Saudara/i bekerja.  

 Besar harapan saya atas kesediaan Bapak/ Ibu/ Saudara untuk mengisi angket 

ini dengan penuh kejujuran dan saya menjamin kerahasiaan identitas 

Bapak/Ibu/Saudara/i sesuai kode etik dalam penelitian ini. 

 Atas kesediaan Bapak/ Ibu/Saudara/i saya ucapkan terimakasih. 

          Penulis 

 

           Afina Lukita 
         NIM. 7350407005 

 
 
 
 

mailto:Ekonomi@UNNES.ac.id
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KUISIONER PENELITIAN 
A. Identitas Responden  

Nama   : 

Jenis Kelamin  : 

Jabatan   : 

B. Petunjuk Pengisian 

1. Isilah daftar pertanyaan berikut dengan cara memberi tanda cheklist (Ö) 

pada salah satu jawaban yang tersedia sesuai dengan persepsi 

Bapak/Ibu/Saudara. Tidak ada jawaban benar atau salah, penelitian lebih 

melihat angka-angka terbaik dari persepsi Bapak/Ibu/Saudara mengenai 

jaminan, rasio keuangan, hubungan kreditur-debitur, kondisi ekonomi dan 

risiko kredit. 

2. Jawaban tersedia berupa huruf yang mempunyai arti sebagai berikut: 

a SS = Sangat Setuju 

b S = Setuju 

c KS = Kurang Setuju 

d TS = Tidak Setuju 

e STS = Sangat Tidak Setuju 

 

C. Daftar Pertanyaan 
 

I. Jaminan  

No Keabsahan Kepemilikan Jaminan 
Pilihan 

Ket/Alasan 
SS S KS TS STS 

1 Apakah harta yang dijaminkan 
kepada Bank harus dimiliki debitur 
secara sah, dibuktikan dengan surat-
surat resmi 

      

2 Apakah dokumen kepemilikan harta 
diperiksa keabsahan dan keaslianya 
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pada instansi yang menerbitkan 

 Taksasi Nilai Harta       

3 
Bagaimana Bila jaminan merupakan 
harta tidak bergerak, apakah bank 
meninjau langsung ke lapangan (On 
the spot) untuk melakukan penilaian 
terhadap jaminan 

      

4 Apakah agunan yang dipersyaratkan 
untuk kredit nilainya minimal 1 x 
jumlah pinjaman  

      

5 Apakah pengikatan nilai jaminan 
dengan melihat jumlah nominal yang 
akan diberikan 

      

 Status Harta yang Dijaminkan       

6 Apakah status harta yang dijaminkan 
menentukan kemudahan bank 
mengeksekusi harta bila terjadi 
kredit bermasalah 

      

7 Apakah harta jaminan yang dimiliki 
orang lain menimbulkan kesulitan 
bagi bank untuk mengeksekusinya 

      

 

II. Rasio Keuangan  

No 
Kinerja Operasi  

(Operating Performance) 

Pilihan 
Ket/Alasan 

SS S KS TS STS 

8 Apakah dalam analisis kelolosan 
kredit debitur dinilai berdasarkan 
kemampuan keuangannya 

      

9 Bagaimana lokasi tempat usaha 
debitur yang menjadi pertimbangan 
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pemberian kredit 

 Kemampuan Membayar Utang 
(Debt Service Capability) 

      

10 Apakah dalam proses analisis kredit 
Bank tidak melihat sisi kemampuan 
manajemen debitur, yang terpenting 
debitur sanggup melunasi hutang 
kreditnya 

      

11 Apakah debitur selalu dapat 
membayar angsuran tepat waktu 

      

12 Apakah  debitur selalu dapat 
membayar bunga pinjaman tepat 
waktu 

      

 Modal Kerja (Working Capital)       

13 Apakah analisis kredit melihat 
keadaan keuangan dari usaha yang 
dimiliki debitur, sehingga bank 
dapat mengetahui keadaan usaha itu 
apakah layak diberikan kredit atau 
tidak  

      

14 jumlah modal kerja yang harus 
dimiliki debitur untuk menjadi dasar 
pemberian kredit sebesar 1x jumlah 
pinjaman 

      

15 Besar proporsi modal sendiri dan 
modal pinjaman menjadi penilaian 
bagi analisis kredit sehingga kredit 
layak diberikan  

      

 Keuntungan (Profitability)       

16 Besar proporsi jumlah keuntungan 
usaha debitur yang menjadi 
pertimbangan bank untuk 
memberikan kredit 
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17 Apakah semakin besar keuntungan 
usaha debitur, makin baik tingkat 
pengembalian kreditnya 

      

 
III. HubunganKreditur-Debitur  

No 
Lama Debitur Berhubungan 

Dengan Bank 

Pilihan 
Ket/Alasan 

SS S KS TS STS 

18 Apakah Debitur lama maupun 
debitur baru membayar angsuran 
tepat pada waktunya 

      

19 Bank  memberi perlakuan yang sama 
antara debitur baru dan debitur lama 

      

20 Debitur lama maupun debitur baru 
memahami peraturan perkreditan 
yang ditetapkan bank  

      

 Catatan (Historial Focard)       

21 Selama ini, nasabah kredit di BPR 
tempat Bapak / Ibu bekerja selalu 
bertindak kooperatif dalam 
menyelesaikan kreditnya  

      

22 Selama ini, kredit yang diberikan 
oleh BPR tempat Bapak / Ibu bekerja 
digunakan oleh nasabah kredit sesuai 
dengan tujuan awal pemberian kredit 

      

23 Informasi tentang sejarah dan latar 
belakang debitur menjadi bahan 
masukan untuk memantau trend 
perkembangan mutu kredit 
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IV. Kondisi Ekonomi  

No Penurunan Hasil Penjualan 
Pilihan 

Ket/Alasan 
SS S KS TS STS 

24 Jika terdapat penurunan hasil 
penjualan dan laba selama tiga bulan 
berturut-turut akan membuat 
berkurangnya pendapatan dan 
menyebabkan terjadinya kesulitan 
untuk memenuhi kewajiban pada 
bank 

      

25 Banyaknya hutang dagang yang 
tertunda pembayarannya 
menyebabkan akumulasi 
penunggakan pembayaran kewajiban 
kepada bank 

      

26 Tingkat persaingan di lingkungan 
tempat usaha sangat ketat dan kurang 
sehat 

      

 Bencana Alam       

27 Apakah pernah terjadi bencana alam 
di Kabupaten Pekalongan yang 
memberikan gangguan pada 
pembayaran kredit 

      

28 Apakah Terjadinya bencana 
menyebabkan bank membatasi 
jumlah kredit yang dikeluarkan 

      

29 Apakah terjadinya Bencana alam 
membuat bank memberikan 
kelonggaran waktu pengembalian 
pada debitur yang menjadi korban 

 

      

 Peraturan Pemerintah       

30 Kebijakan pemerintah berdampak       
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pada kelancaran bisnis debitur, dan 
berpengaruh pada pengembalian 
kredit. 

31 Apakah kebijakan pemerintah 
menjadi salah satu pertimbangan 
bank dalam memberikan kredit 
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V. Risiko Kredit (X5) 

No Kredit Tidak Terbayar 
Pilihan 

Ket/Alasan 
SS S KS TS STS 

32 Apakah terjadi  jumlah penunggakan 
pembayaran pinjaman oleh debitur  

     Data 
Kolektibilitas 

33 Apakah nasabah sering meminta 
keleluasaan kepada Bank untuk 
memberikan overdraft/cerukan yang 
tidak dapat dilunasi sampai pada 
akhir bulan berjalan 

     Rata-rata 
meminta 
kelonggaran 
waktu 2 
bulan dari 
tanggal jatuh 
tempo. 

 Bunga Tidak Terbayar       

34 Apakah terjadi penunggakan 
pembayaran bunga pinjaman kepada 
Bank  

      

35 Tingkat suku bunga dijadikan alasan 
debitur jika tidak dapat membayar 
cicilan bunga 

      

36 Penunggakan bunga bukan menjadi 
permasalahan yang berarti asalkan 
debitur tetap dapat melunasi 
angsuran pokok 
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Lampiran 3 
 
 

Daftar Nama Responden Penelitian 

 

Kantor cabang Jumlah Nama Jabatan 

KPO 1 Dul Wakhid Kabid. Kredit 

Karanganyar 1 Mutliah Kasi Pemasaran 

Sragi 1 Slamet Warjoyo Kasi Pemasaran 

Bojong 1 Eko Suparwoto Kasi Pemasaran 

Wonopringgo 1 Eko Asilo Kasi Pemasaran 

Kedungwuni 1 Solikhul Maron Kasi Pemasaran 

Kesesi 1 Sumanto Kasi Pemasaran 

Lebakbarang 1 Kuwoso Kasi Pemasaran 

Doro 1 Arifin Kasi Pemasaran 

Tirto 1 Budi Kasi Pemasaran 

Wiradesa 1 Abdul Ghofur Kasi Pemasaran 
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Lampiran 4 
 

VALIDITAS VARIABEL PENELITIAN 
 
1. Variabel Jaminan 

Correlations 

  V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 Jumlah 

V1 Pearson Correlation 1 -.190 .258 .416* -.164 .278 -.059 .061 .039 .386* 

Sig. (2-tailed)  .296 .153 .018 .368 .123 .749 .740 .831 .029 

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

V2 Pearson Correlation -.190 1 -.090 .055 .275 .097 .054 .332 -.327 .316 

Sig. (2-tailed) .296  .625 .765 .128 .599 .767 .064 .068 .078 

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

V3 Pearson Correlation .258 -.090 1 .483** .259 .049 .353* .165 .083 .583** 

Sig. (2-tailed) .153 .625  .005 .152 .791 .047 .367 .650 .000 

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

V4 Pearson Correlation .416* .055 .483** 1 .120 .283 .051 .264 .118 .652** 

Sig. (2-tailed) .018 .765 .005  .513 .116 .782 .145 .521 .000 

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

V5 Pearson Correlation -.164 .275 .259 .120 1 .148 .442* .445* -.040 .579** 

Sig. (2-tailed) .368 .128 .152 .513  .419 .011 .011 .827 .001 

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

V6 Pearson Correlation .278 .097 .049 .283 .148 1 -.150 .028 .025 .393* 

Sig. (2-tailed) .123 .599 .791 .116 .419  .412 .879 .894 .026 

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

V7 Pearson Correlation -.059 .054 .353* .051 .442* -.150 1 .120 -.070 .419* 

Sig. (2-tailed) .749 .767 .047 .782 .011 .412  .512 .703 .017 

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

V8 Pearson Correlation .061 .332 .165 .264 .445* .028 .120 1 .138 .635** 

Sig. (2-tailed) .740 .064 .367 .145 .011 .879 .512  .453 .000 

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

V9 Pearson Correlation .039 -.327 .083 .118 -.040 .025 -.070 .138 1 .235 

Sig. (2-tailed) .831 .068 .650 .521 .827 .894 .703 .453  .196 

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

Jumlah Pearson Correlation .386* .316 .583** .652** .579** .393* .419* .635** .235 1 

Sig. (2-tailed) .029 .078 .000 .000 .001 .026 .017 .000 .196  

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).        
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).        
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2. Variabel Rasio Keuangan 
Correlations 

  V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 Jumlah 

V10 Pearson Correlation 1 -.297 -.047 -.318 .057 -.201 .027 -.095 .046 .095 .000 .253 .060 

Sig. (2-tailed)  .099 .799 .076 .757 .270 .884 .605 .803 .605 1.000 .162 .742 

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

V11 Pearson Correlation -.297 1 .044 .280 -.039 .034 .501** .366* .045 .495** .000 .042 .399* 

Sig. (2-tailed) .099  .809 .121 .834 .855 .003 .039 .807 .004 1.000 .820 .024 

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

V12 Pearson Correlation -.047 .044 1 .369* .164 .174 .337 -.051 .809** .295 .285 -.099 .634** 

Sig. (2-tailed) .799 .809  .038 .369 .339 .059 .782 .000 .101 .114 .590 .000 

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

V13 Pearson Correlation -.318 .280 .369* 1 .021 .004 .295 -.035 .317 .253 .363* -.108 .484** 

Sig. (2-tailed) .076 .121 .038  .909 .984 .101 .849 .077 .162 .041 .555 .005 

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

V14 Pearson Correlation .057 -.039 .164 .021 1 .868** -.221 .495** .149 -.186 .217 -.120 .584** 

Sig. (2-tailed) .757 .834 .369 .909  .000 .225 .004 .415 .309 .234 .512 .000 

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

V15 Pearson Correlation -.201 .034 .174 .004 .868** 1 -.188 .527** .105 -.211 .067 -.016 .537** 

Sig. (2-tailed) .270 .855 .339 .984 .000  .303 .002 .566 .245 .716 .930 .002 

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

V16 Pearson Correlation .027 .501** .337 .295 -.221 -.188 1 -.158 .392* .955** .000 .057 .479** 

Sig. (2-tailed) .884 .003 .059 .101 .225 .303  .387 .026 .000 1.000 .757 .006 

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

V17 Pearson Correlation -.095 .366* -.051 -.035 .495** .527** -.158 1 -.039 -.172 .000 -.082 .376* 

Sig. (2-tailed) .605 .039 .782 .849 .004 .002 .387  .833 .345 1.000 .656 .034 

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

V18 Pearson Correlation .046 .045 .809** .317 .149 .105 .392* -.039 1 .437* .310 -.075 .654** 

Sig. (2-tailed) .803 .807 .000 .077 .415 .566 .026 .833  .012 .084 .682 .000 

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

V19 Pearson Correlation .095 .495** .295 .253 -.186 -.211 .955** -.172 .437* 1 .000 .022 .476** 

Sig. (2-tailed) .605 .004 .101 .162 .309 .245 .000 .345 .012  1.000 .903 .006 

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

V20 Pearson Correlation .000 .000 .285 .363* .217 .067 .000 .000 .310 .000 1 -.139 .397* 

Sig. (2-tailed) 1.000 1.000 .114 .041 .234 .716 1.000 1.000 .084 1.000  .448 .024 

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

V21 Pearson Correlation .253 .042 -.099 -.108 -.120 -.016 .057 -.082 -.075 .022 -.139 1 .068 

Sig. (2-tailed) .162 .820 .590 .555 .512 .930 .757 .656 .682 .903 .448  .713 

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

Jumla
h 

Pearson Correlation .060 .399* .634** .484** .584** .537** .479** .376* .654** .476** .397* .068 1 

Sig. (2-tailed) .742 .024 .000 .005 .000 .002 .006 .034 .000 .006 .024 .713  

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-
tailed). 

          

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).           
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3. Variabel Hubungan Kreditur-Debitur 
 

Correlations 

  V22 V23 V24 V25 V26 V27 Jumlah 

V22 Pearson Correlation 1 .618** .730** .202 .236 .112 .806** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .267 .193 .541 .000 

N 32 32 32 32 32 32 32 

V23 Pearson Correlation .618** 1 .658** .480** .066 .197 .821** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .005 .720 .279 .000 

N 32 32 32 32 32 32 32 

V24 Pearson Correlation .730** .658** 1 .332 .119 -.053 .738** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .063 .517 .775 .000 

N 32 32 32 32 32 32 32 

V25 Pearson Correlation .202 .480** .332 1 .225 .139 .558** 

Sig. (2-tailed) .267 .005 .063  .215 .449 .001 

N 32 32 32 32 32 32 32 

V26 Pearson Correlation .236 .066 .119 .225 1 .000 .382* 

Sig. (2-tailed) .193 .720 .517 .215  1.000 .031 

N 32 32 32 32 32 32 32 

V27 Pearson Correlation .112 .197 -.053 .139 .000 1 .425* 

Sig. (2-tailed) .541 .279 .775 .449 1.000  .015 

N 32 32 32 32 32 32 32 

Juml
ah 

Pearson Correlation .806** .821** .738** .558** .382* .425* 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .001 .031 .015  

N 32 32 32 32 32 32 32 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-
tailed). 

    

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-
tailed). 
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4. Variabel Kondisi Ekonomi 
 

Correlations 

  V28 V29 V30 V31 V32 V33 V34 V35 V36 Jumlah 

V28 Pearson Correlation 1 .504** .467** .191 .476** .932** .030 .272 .641** .768** 

Sig. (2-tailed)  .003 .007 .295 .006 .000 .870 .132 .000 .000 

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

V29 Pearson Correlation .504** 1 .565** .523** .647** .522** .066 .116 .600** .752** 

Sig. (2-tailed) .003  .001 .002 .000 .002 .720 .528 .000 .000 

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

V30 Pearson Correlation .467** .565** 1 .534** .722** .552** -.120 .408* .579** .810** 

Sig. (2-tailed) .007 .001  .002 .000 .001 .512 .021 .001 .000 

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

V31 Pearson Correlation .191 .523** .534** 1 .683** .237 -.004 .268 .252 .620** 

Sig. (2-tailed) .295 .002 .002  .000 .191 .981 .139 .165 .000 

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

V32 Pearson Correlation .476** .647** .722** .683** 1 .492** -.157 .224 .561** .799** 

Sig. (2-tailed) .006 .000 .000 .000  .004 .390 .219 .001 .000 

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

V33 Pearson Correlation .932** .522** .552** .237 .492** 1 .031 .246 .664** .795** 

Sig. (2-tailed) .000 .002 .001 .191 .004  .866 .174 .000 .000 

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

V34 Pearson Correlation .030 .066 -.120 -.004 -.157 .031 1 .211 .254 .145 

Sig. (2-tailed) .870 .720 .512 .981 .390 .866  .247 .160 .430 

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

V35 Pearson Correlation .272 .116 .408* .268 .224 .246 .211 1 .203 .496** 

Sig. (2-tailed) .132 .528 .021 .139 .219 .174 .247  .265 .004 

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

V36 Pearson Correlation .641** .600** .579** .252 .561** .664** .254 .203 1 .779** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .001 .165 .001 .000 .160 .265  .000 

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

Juml
ah 

Pearson Correlation .768** .752** .810** .620** .799** .795** .145 .496** .779** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .430 .004 .000  

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-
tailed). 

       

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-
tailed). 
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5. Variabel Risiko Kredit 
 

Correlations 

  V37 V38 V39 V40 V41 V42 Jumlah 

V37 Pearson Correlation 1 .171 .358* .411* .289 .309 .614** 

Sig. (2-tailed)  .350 .044 .019 .108 .085 .000 

N 32 32 32 32 32 32 32 

V38 Pearson Correlation .171 1 -.321 .024 .333 .054 .345 

Sig. (2-tailed) .350  .073 .897 .062 .769 .053 

N 32 32 32 32 32 32 32 

V39 Pearson Correlation .358* -.321 1 .235 .243 .392* .457** 

Sig. (2-tailed) .044 .073  .196 .181 .026 .009 

N 32 32 32 32 32 32 32 

V40 Pearson Correlation .411* .024 .235 1 .190 .113 .436* 

Sig. (2-tailed) .019 .897 .196  .298 .539 .013 

N 32 32 32 32 32 32 32 

V41 Pearson Correlation .289 .333 .243 .190 1 .761** .862** 

Sig. (2-tailed) .108 .062 .181 .298  .000 .000 

N 32 32 32 32 32 32 32 

V42 Pearson Correlation .309 .054 .392* .113 .761** 1 .833** 

Sig. (2-tailed) .085 .769 .026 .539 .000  .000 

N 32 32 32 32 32 32 32 

Juml
ah 

Pearson Correlation .614*

* .345 .457*

* .436* .862** .833** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .053 .009 .013 .000 .000  

N 32 32 32 32 32 32 32 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-
tailed). 

    

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-
tailed). 
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Lampiran 5 

RELIABILITAS VARIABEL PENELITIAN 

 
1. Variabel Jaminan 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 
Based on 

Standardized Items N of Items 

.687 .701 10 

 

2. Variabel Rasio keuangan 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 
Based on 

Standardized Items N of Items 

.694 .719 13 

 

3. Variabel Hubungan Kreditur-Debitur 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 
Based on 

Standardized Items N of Items 

.749 .805 7 

 

4. Variabel Kondisi Ekonomi 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 
Based on 

Standardized Items N of Items 

.766 .883 10 

 

5. Variabel Risiko kredit 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 
Based on 

Standardized Items N of Items 

.746 .782 7 
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Lampiran 7  

PENENTUAN KRITERIA PADA ANALISIS DESKRIPTIF 

 

1. Dari hasil perhitungan rumus, akan dihasilkan angka dalam bentuk persentase. 

Adapun rumus yang digunakan untuk analisis deskriptif persentase (DP) 

adalah: 

%100DP ´=
N
n  

Keterangan : 

n  = Jumlah skor jawaban responden 

N = Jumlah seluruh skor ideal 

DP = Tingkat keberhasilah yang dicapai 

2. Analisis data penelitian disesuaikan dengan tujuan penelitian sehingga 

digunakan analisis persentase. Langkah-langkah perhitungan: 

a. Menetapkan persentase tertinggi =  

0
0100  

 tertingginilaiskor  responden  item
 tertingginilaiskor  responden  item

´
´´

´´

å å
å å  

b. Menetapkan persentase terendah =  

0
0100x 

 tertingginilaiskor x responden  x item
 terendahnilaiskor x responden  x item

å å
å å  

c. Menetapkan interval kelas 

dengan cara =  

   Interval Kelas  =   

 

      
5

% 20 - % 100  = 16 % 

Menetapkan jenjang kriteria. Dalam penelitian ini ditetapkan untuk 

jenjang kriteria yaitu tinggi, cukup, rendah, sangat rendah. 

idikehendak yang kelas   
endahpersen ter- tinggipersen ter
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d. Dari data di atas, kemudian dibuat tabel interval kelas dan kategori 

sebagai berikut: 

  Tabel Kategori Deskriptif Presentase 

No Interval (%) Kriteria 

1 85,00  - 100 Sangat Tinggi 

2 69,00 - ≤ 84,00 Tinggi 

3 53,00 - ≤ 68,00 Cukup Tinggi 

4 36,00 - ≤ 52,00 Kurang Tinggi 

5 20,00 - ≤ 35,00 Rendah 

 

Perhitungan Persentase Per Variabel 

1. Variabel Jaminan (X1) 

Jumlah Option   : 5 

Jumlah Pertanyaan   : 7 

Jumlah Skor ideal   :  Skor Tertinggi x Jumlah Pertanyaan 

      = 5 x 7 = 35 

Presentase Skor   : 
� � � � � �  � � � �  � � � � � � �
� � � � � �  � � � �  � � � � �

 

2. Variabel Rasio Keuangan (X2) 

Jumlah Option   : 5 

Jumlah Pertanyaan   : 10 

Jumlah Skor ideal   :  Skor Tertinggi x Jumlah Pertanyaan 

     = 5 x 10 = 50 

Presentase Skor   : 
� � � � � �  � � � �  � � � � � � �
� � � � � �  � � � �  � � � � �
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3. Variabel Hubungan Kreditur-Debitur (X3) 

Jumlah Option   : 5 

Jumlah Pertanyaan  : 6 

Jumlah Skor ideal  :  Skor Tertinggi x Jumlah Pertanyaan 

     = 5 x 6 = 30 

Presentase Skor  : 
� � � � � �  � � � �  � � � � � � �
� � � � � �  � � � �  � � � � �

 

4. Variabel Kondisi Ekonomi (X4) 

Jumlah Option   : 5 

Jumlah Pertanyaan  : 8 

Jumlah Skor ideal  :  Skor Tertinggi x Jumlah Pertanyaan 

     = 5 x 8 = 40 

Presentase Skor  : 
� � � � � �  � � � �  � � � � � �
� � � � � �  � � � �  � � � � �

 

5. Variabel Risiko Kredit (Y) 

Jumlah Option   : 5 

Jumlah Pertanyaan  : 5 

Jumlah Skor ideal  :  Skor Tertinggi x Jumlah Pertanyaan 

     = 5 x 5 = 25 

Presentase Skor  : 
� � � � � �  � � � �  � � � � � � �
� � � � � �  � � � �  � � � � �
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Lampiran 8 
 
 

PERHITUNGAN PERSENTASE KOLEKTIBILITAS PINJAMAN 
 
 

 

% � � � � �  � � � � � � � � �  � � � � � � � � � �
� � � � � � � �

 x 100 
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Lampiran 9 
 
 
ANALISIS DESKRIPTIF PERSENTASE DATA PENELITIAN 

   
                 

No Kode 
Resp 

Jaminan (X1) Rasio Keungan 
(X3) 

Hubungan 
Kreditur-Debitur Kondisi Ekonomi Risiko Kredit 

Sk
or % 

Kr
it 

Sk
or % 

Kri
t 

Sk
or % Krit 

Sk
or % 

Kr
it 

Sko
r % 

Kr
it 

1 R-1 33 94.29 ST 37 74.00 T 26 86.67 ST 26 65.00 CT 19 76.00 T 
2 R-2 30 85.71 ST 35 70.00 T 23 76.67 T 23 57.50 CT 21 84.00 T 
3 R-3 29 82.86 T 37 74.00 T 24 80.00 T 27 67.50 CT 22 88.00 ST 
4 R-4 29 82.86 T 34 68.00 CT 21 70.00 T 29 72.50 T 20 80.00 T 
5 R-5 29 82.86 T 38 76.00 T 21 70.00 T 28 70.00 T 23 92.00 ST 
6 R-6 33 94.29 ST 37 74.00 T 26 86.67 ST 26 65.00 CT 20 80.00 T 
7 R-7 31 88.57 ST 37 74.00 T 25 83.33 T 25 62.50 CT 21 84.00 T 
8 R-8 29 82.86 T 35 70.00 T 19 63.33 CT 29 72.50 T 22 88.00 ST 
9 R-9 30 85.71 ST 34 68.00 CT 24 80.00 T 26 65.00 CT 21 84.00 T 
10 R-10 31 88.57 ST 37 74.00 T 27 90.00 ST 30 75.00 T 19 76.00 T 

Jumlah 
30
4 27.14 R 

36
1 22.56 R 

23
6 24.58 R 

26
9 21.02 R 208 26.00 R 

Distribusi Jawaban Responden 
   Sangat Tinggi 6   0 

  

3 

  

0 

  

3 

Tinggi 4   8 6 4 7 
Cukup Tinggi 0   2 1 6 0 
Kurang Tinggi 0   0 0 0 0 

Rendah 0   0   0 0 0 

Distribusi Persentase Jawaban Responden 
   Sangat Tinggi 60.00%   0.00% 

  

30.00% 

  

0.00% 

  

30.00% 

Tinggi 40.00%   80.00% 60.00% 40.00% 70.00% 
Cukup Tinggi 0.00%   20.00% 10.00% 60.00% 0.00% 

Kurang Tinggi 0.00%   0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Rendah 0.00%   0.00%   0.00% 0.00% 0.00% 
 
 


