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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kebutuhan masyarakat Indonesia akan alat transportasi kendaraan roda 

dua saat ini semakin bertambah. Perkembangan penjualan sepeda motor dari 

tahun-tahun sebelumnya juga semakin meningkat, hal ini menunjukan bahwa 

sepeda motor merupakan alat transportasi yang diminati oleh masyarakat. 

Semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat menimbulkan kebutuhan hidup 

yang semakin komplek, termasuk didalamnya kebutuhan akan sarana transportasi. 

Industri otomotif yang berkembang pesat di Indonesia adalah kendaraan bermotor 

roda dua atau sering disebutdengan sepeda motor, sehingga membuat usaha 

dibidang ini banyak menarik investor. 

Perkembangan sarana transportasi bisa dilihat dari banyaknya penjualan 

sepeda motor dengan menjamurnya dealer-dealer sepeda motor. Hal ini sejalan 

dengan banyaknya pilihan tipe dan merek sepeda motor yang ditawarkan, baik 

dengan pembelian secara cash maupun kredit. Melihat hal tersebut, maka 

pemberian kredit terhadap konsumen sepeda motor merupakan salah satu 

kebijakan perusahaan selain pembelian secara tunai. Karena secara ekonomis 

pembelian secara kredit lebih mendatangkan hasil yang lebih besar dari  

pembelian secara tunai, tetapijuga memiliki resiko yang sangat besar, yaitu 

adanya piutang yang tidak tertagih atau disebut dengan kredit macet. 
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PT. Aneka Makmur Sejahtera berpusat di jalan Tanjung Pura No. 10-18  

Pontianak Selatan Kota Pontianak Kalimantan Barat. Yang menjadi fokus 

penelitian saya yaitu PT. Aneka Makmur Sejahtera Sekuradi Kabupaten Sambas 

berlokasi di jalan Kesehatan yang bergerak di dalam bidang penjualan sepeda 

motor baru bermerek yamaha. Fungsi dari didirikannya divisi sales motor baru 

iniyaitu untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat yang membutuhkan 

sertamenginginkan pembelian kendaraan bermotor roda dua khusus yamaha baik 

secara kredit maupun tunai. 

PT. Aneka Makmur Sejahtera Sekura di kabupaten Sambas dalam 

menyalurkan kredit motor kepada konsumen sebelumnya harus melalui proses,  

serta membuat persyaratan perjanjian yang diajukan oleh perusahaan, dimana 

nantinya perjanjian tersebut akan menjadi tanda pengesahan bahwa konsumen 

telah menerima bantuan kredit motor. 

PT. Aneka Makmur Sejahtera Sekura di kabupaten Sambas menetapkan 

standard operational procedure (SOP) untuk sarat awal konsumen mengajukan 

kredit yaitu pihak konsumen melengkapi berkas sebagai syarat awal seperti 

fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) selanjutnya 

pihak perusahaan melakukan survey untuk diproses lebih lanjut sebelum di Acc 

akad kontrak, setor uang muka, sehingga  terkait dengan karakter konsumen, 

pendapatan konsumen, kemampuan konsumen, serta pengecekan data konsumen 

sangatlah penting untuk mengambil keputusan apakah permohonan konsumen 

disetujui atau tidak oleh pihak perusahaan, sedangkan untuk pengajuan 

permohonan kredit sepeda motor pada PT. Aneka Makmur Sejahtera Sekura di 
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Kabupaten Sambas,diberikan melalui kredit langsung kepada PT. Aneka Makmur 

Sejahtera Sekura di Kabupaten Sambas dan melalui Perusahaan Leasing PT. 

Adira Dinamika Multi Finance Tbk, akan tetapi setiap konsumen yang 

mengajukan permohonan kredit sepeda motor pada PT. Aneka Makmur Sejahtera 

Sekura di Kabupaten Sambas diproses dengan cara mengajukan permohonan 

kredit sepeda motornya terlebih dahulu kepada PT. Aneka Makmur Sejahtera 

Sekura, apabila permohonan kredit sepeda motor ditolak oleh PT. Aneka Makmur 

Sejahtera Sekura di Kabupaten Sambas karena persyaratan tidak bisa diproses 

barulah pengajuan permohonan kredit sepeda motor melalui pihak leasing yaitu 

PT.Adira  Dinamika Multi Finance Tbk. 

Setelah adanya angsuran yangsudah ditetapkan sesuai dengan perjanjian 

awal, konsumen wajibmengangsur pengembalian kredit sepeda motor pada PT. 

Aneka Makmur Sejahtera Sekura secara tepat dan terencana di loket yang telah 

disediakan oleh PT. Aneka Makmur Sejahtera Sekura di Kabupaten Sambas. 

Karena untuk saat ini pembayaran masih manual yaitu konsumen datang secara 

langsung ke loket pembayaran pada PT. Aneka Makmur Sejahtera Sekura. 

Walaupun PT. Aneka Makmur Sejahtera Sekura berusaha agar konsumen 

dapat mengangsur tepat waktu tetapi masihsaja ada para konsumen yang 

menunggak pengembalian kredit, oleh karena itu PT Aneka Makmur Sejahtera 

Sekura menetapkan denda administrasi Rp. 2.500,00 per hari . 

Kredit adalah bisnis yang beresiko, dimana ada kemungkinan kredit yang 

diberikan tidak dapat tertagih (kredit macet). Hal ini pula yang terjadi pada PT. 

Aneka Makmur Sejahtera Sekura di Kabupaten Sambas, yang dianggap 
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menunggak pembayaran adalah konsumen yang lalai selama 1-6 bulan angsuran 

(kredit macet), apabila ada konsumen yang menunggak pembayaran diatas 6 

bulan, maka sepeda motor konsumen ditarik kembali oleh pihak dealer yaitu PT 

Aneka Makmur Sejahtera Sekura di Kabupaten Sambas. 

Pada tabel dibawah ini dapat dilihat daftar cabang PT. Aneka Makmur 

Sejahtera di Kalimantan barat. 

 

Tabel 1.1 

PT. Aneka Makmur Sejahtera Sekura di Kabupaten Sambas 

Daftar  Cabang PT. Aneka Makmur Sejahtera di Kalimatan Barat. 

 

 

No 

 

Nama Cabang  PT. Aneka 

Makmur Sejahtera di Kalimatan 

Barat. 

 

 

Alamat 

1 
Central Yamaha 

(kantor pusat) 

Jl. Tanjung Pura No. 10-18, Pontianak 

2 
Mpn Sanggau Ledo(Cabang.) Jl. Sujadi Desa Lembang kec. Sanggau 

Ledo, Bengkayang 

3 
MPN  Singkawang(Cabang.) 

 

Jl.Yohana Godang no 14 

4 
Bintang Fortuna Motor, Pontianak 

(Cabang.) 

Jl, Gajah Mada no 26-28 

5 
Aneka Makmur Pinyuh 

(Cabang.) 

Jl. Seliung No. 1, Pontianak 

6 
Fortuna Jaya Motor Sintang 

(cabang) 

Jl. Lintas Melawi No. 13-15, Sintang 

7 
Yamaha Aneka Motor  Semitau 

(cabang) 

Jl. Raden Syurif rt.04/04 Semitau, Kapuas 

Hulu. 

8 
KSM Putusibau 

(cabang) 

Jl. Komp. Yos Sudarso No.100-102, 

Kapuas Hulu. 

9 

Raja Wali Singkawang 

(Cabang.) 

Jl.Niaga, No. 108-120, Pasiran, 

Melayu,Singkawang Barat, Kota 

Singkawang. 

10 
KSM Roban Singkawang 

(cabang) 

Jl. Pahlawan No 94, Singkawang. 
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Sumber: PT. Aneka makmur Sejahtera Sekura di Kabupaten Sambas, 2017 

Adapun jumlah kendaraan sepeda motor yang disalurkan PT. Aneka 

Makmur Sejahtera Sekura di Kabupaten Sambas baik secara tunai maupun kedit 

dapat dilihat pada tabel 1.2 di bawah ini. 

Tabel 1.2 

PT. Aneka Makmur Sejahtera Sekura di Kabupaten Sambas 

Jumlah Penjualan Sepeda Motor  

Tahun 2014-2016 

 

 

No 

 

Tahun 

 

Penjualan Tunai 

(unit) 

 

Presentase 

Penjualan 

kredit 

(unit) 

 

Presentase 

1 2014 174 unit  76  

2 2015 172 unit (1,14 %) 15 (80,26 %) 

3 2016 88 unit (48,83 %) 91 506,6 % 

Sumber: PT. Aneka Makmur Sejahtera Sekura 2017 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa penjualan kredit maupun 

tunai mengalami fluktuasi, yaitu pada tahun 2015 penjualan tunai mengalami 

11 
Perkasa Pemangkat 

(Cabang.) 

Jl. Nusantara, Pemangkat, Sambas. 

12 
Fasifik Motor Pemangkat 

(Cabang.) 

Jl. Pembangunan Pemangkat Kota, 

Sambas 

13 
Fj Anjungan 

(cabang) 

Jl. Raya Pasar Anjungan, Pontianak. 

14 
Perkasa Sekura 

(cabang) 

Jl. Jembatan Besi, Sekura, Teluk. 

Keramat, Kabupaten Sambas. 

15 
AMS Tebas(Cabang.) Jl. Pasar Raya Tebas, Sambas 

16 KSM Tebas(Cabang.) Jl. Pasar Raya Tebas, Sambas 

17 
Fortuna Abadi Tebas(Cabang.) 

 

Jl. Pasar Raya Tebas, Sambas 

18 
Sambas Motor 

(cabang) 

Jl. Gusti Hamzah, Kota Sambas 

19 
Pasifik Motor Sambas 

(cabang) 

Jl.Nusantara, Sambas 

20 
AMS Yamaha Sekura.(Cabang.) Jl.Kesehatan, Sekura, Teluk 

Keramat,Sambas 
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penurunan sebesar 1,14 % dari tahun sebelumnya dan untuk penjualan kredit 

tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 80,26 %. Kemudian tahun 2016 

penjualan tunai mengalami penurunan sebesar 48,83 % dari tahun sebelumnya, 

namun untuk penjualan kredit tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 506,6 

% dari tahun sebelumnya. 

Setelah melakukan wawancara dengan bagian kepala administrasi PT. 

Aneka Makmur Sejahtera Sekura ternyata tunggakan yang paling banyak di 

perusahaan adalah tunggakan kredit macet.Berikut ini merupakan data piutang 

sepeda motor pada PT. Aneka Makmur Sejahtera Sekura di Kabupaten Sambas 

pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 1.3. 

Tabel 1.3 

PT. Aneka Makmur Sejahtera Sekura di Kabupaten Sambas 

Jumlah  Piutang Sepeda Motor 

Tahun 2014-2016 

 

Sumber: PT. Aneka Makmur Sejahtera Sekura,Tahun 2017. 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa setiap tahunnyajumlah 

piutang sepeda motor mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015,jumlah piutang 

sepeda motor mengalami penurunan sebesar 31,46% dari tahun sebelumnya. 

Namun pada tahun 2016 jumlah piutang mengalami peningkatan kembali 

sebesar26,45 % dari tahun sebelumnya. 

 

No. 

 

 

Tahun 

 

Jumlah Piutang 

(Rp) 

 

presentase 

(%) 

 

1. 2014 1.431.804.000,00  

2. 2015 981.293.000,00 (31,46) 

3. 2016 1.240.861.800,00 26,45 
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Jumlah tunggakan pengembalian kredit sepeda motor pada PT. Aneka 

Makmur Sejahtera Sekura di Kabupaten Sambas setiap tahunnya juga mengalami 

peningkatan. Apabila penunggakan pengembalian kredit ini tetap berlanjut ke 

tahun-tahun selanjutnya maka keberadaan PT. Aneka Makmur Sejahtera Sekura di 

Kabupaten sambas akan  terancam bubar karena persediaan modal yang tidak 

mencukupi. 

Adapun jumlah tunggakan pembayaran Kredit Sepeda Motor/ kredit macet 

dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016pada PT. Aneka Makmur Sejahtera 

Sekura secara keseluruhan yaitu : 

Tabel 1.4 

PT. Aneka Makmur Sejahtera Sekura di Kabupaten Sambas 

Data Tunggakan Pembayaran Kredit Sepeda Motor 

Tahun 2014-2016 

 

 

No. 

 

Tahun 

 

Jumlah 

tunggakan 

( unit) 

 

Jumlah tunggakan 

(Rp) 

 

Presentase 

(%) 

 

 

1 2014 68 187.310.000,00  

2 2015 88 338.765.769,00 29,41 

3 2016 106 799.803.600,00 80,85 

Sumber: PT. Aneka Makmur Sejahtera sekura, Tahun 2017. 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa setiap tahunnya jumlah 

tunggakan pembayaran  kredit sepeda motor PT. Aneka Makmur Sejahtera Sekura 

mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, jumlah tunggakan pembayaran kredit 

sepeda motor dalam unit mengalami peningkatan sebesar 29,41% dari tahun 

sebelumnya, dandalam rupiah mengalami peningkatan sebesar 80,85% dari tahun 

sebelumnya.Begitu juga untuk  tahun 2016 jumlah tunggakan pembayaran sepeda 
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motor secara kredit dalam unit mengalami peningkatan sebesar 20,45% dari tahun 

sebelumnya dan untuk kenaikan dalam rupiah sebesar 136,0%. 

Adapun jumlah rincian tunggakan pembayaran kredit sepeda motor pada 

PT. Aneka makmur Sejahtera Sekura di kabupaten sambas berdasarkan macet 

perbulan dapat dilihat pada Tabel 1.5 dibawah ini. 

Tabel 1.5 

PT. Aneka Makmur Sejahtera Sekura di Kabupaten Sambas 

Laporan kemacetan 1 bulan ke atas 

Tahun 2014-2016 

 

 

Kategori 

macet 

 

 

 

Jumlah Tunggakan 

Per 31 Desember 

2014 

( unit) 

 

 

Jumlah Tunggakan 

Per 31 Desember2015 

( unit) 

Jumlah 

Tunggakan Per 31 

Desember  

2016 

(unit) 

1 bulan 7 14 26 

2 bulan 9 4 7 

3 bulan 2 1 3 

4 bulan 4 1 1 

5 bulan 3 2 0 

6 bulan 8 15 7 

Lewat waktu 35 51 63 

 

Total 68 88 106 

Sumber: PT. Aneka makmur Sejahtera Sekura di kabupaten Sambas 2017 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa setiap tahunnya jumlah 

tunggakan pembayaran kredit sepeda motormengalami peningkatan. Setelah 

melakukan wawancarahari minggu 12 maret 2017 jam 09.20 wib terhadap 

beberapa konsumen yang pernah menunggak, serta karyawan bagian administrasi 

PT. Aneka makmur Sejahtera Sekura di kabupaten Sambas, penyebab konsumen 
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menunggak pembayaran kredit sepeda motor adalahpenghasilan konsumen, serta 

banyak konsumen yang cenderung menunggak dalam pembayaran kredit sepeda 

motor karena masih menganggap pembayaran kredit bukan sesuatu yang harus 

diprioritaskan untuk dipenuhi,kekecewaan terhadap pelayanan perusahaan, dan 

lain sebagainya juga dapat menjadi penyebab konsumen menunggak. 

Dalam hal kredit macet pihak perusahaan melakukan penyelamatan 

terhadap penunggakan pembayaran sehingga tidak menimbulkan kerugian, 

penyelamatan yang dilakukan berupa memberikan keringanan seperti jangka 

waktu angsuran diperpanjang sehingga konsumen mempunyai waktu yang lebih 

lama untuk mengembalikannya terutama bagi konsumen yang terkena musibah. 

Kemudian melakukan penyitaan motor milik konsumen apabila jatuh tempo sudah 

lewat dan penundaan pembayaran sudah tidak bisa untuk ditoleransi lagi. 

Menurut Veithzal Rivai, (2013:400), beberapa faktor yang mempengaruhi 

terjadinya kredit macet yaitu; 

1. Faktor Internal 

a) Nasabah tidak kompeten 

b) Nasabah tidak tau atau kurang berpengalaman dalam membayar kredit. 

c) Nasabah kurang memberikan waktu untuk usahanya 

d) Nasabah tidak jujur/sengaja tidak membayar angsuran 

e) Pendapatan tidak tetap 

2.Faktor Eksternal 

a) Kondisi perekonomian 

b) Perubahan-perubahan peraturan 

c) Bencana alam 

Sepandai apapun analisis kredit dalam menganalisis setiap permohonan 

kredit, kemungkinan kredit tersebut macet pasti ada (Kasmir 2004:115). hal ini 

disebabkan oleh dua unsur sebagai berikut: 

1. Dari pihak perbankan 

Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti, sehingga apa 

yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya. Dapat pula terjadi akibat 

kolusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam 

analisisnya dilakukan secara subjektif. 

2. Dari pihak nasabah. 
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Dari pihak nasabah kemacetan kredit dapat dilakukan akibat dua hal yaitu:  

1. Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak 

bermaksud membayar membayar kewajibannya kepada bank sehingga 

kredit yang diberikan macet. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan 

untuk membayar kredit tidak ada. 

2. Adanya unsur tidak sengaja. Artinya debitur mau membayar akan tetapi 

tidak mampu. Sebagai contoh kredit yang dibiayai mengalami musibah 

seperti kebakaran, kena hama, kebanjiran dan sebagainya. Sehingga 

kemampuan untuk membayar kredit tidak ada. 

Menurut Veithzal Rivai (2013:250), untuk dapat dipertimbangkan 

pemberian kredit kepada seseorang nasabah terlebih dahulu harus memenuhi 

persyaratan yang dikenal dengan prinsip 6 C’s ditambah dengan constraint. 

Keenam prinsip klasik tersebut sebagai berikut: 

1. Character 

Character Adalah keadaan watak/sifat dari debitur, baik dalam kehidupan 

pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian terhadap 

karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana iktikad/kemauan 

debitur untuk memenuhi kewajibanya (willingness to pay) sesuai dengan 

perjanjian yang telah ditetapkan 

2. Capital 

Capital adalah jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur. 

Semangkin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semangkin tinggi 

kesungguhan calon debitur dalam menjalankan usahanya dan bank akan 

merasa lebih yakin dalam memberikan kredit. 

3. Capacity 

Capacity adalah kemampuan yang dimiliki calon debitur dalam menjalankan 

usahanaya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan dari penilaian 

ini adalah untuk mengukur sampai sejauh manacalon debitur mampu untuk 

mengembalikan atau melunasi utang-utangnya (ability to pay) secara tepat 

waktu dari usaha yang diperolehnya. 

4. Collateral 

Collateral adalah barang-barang yang diserahkan debitur sebagai agunan 

terhadap kredit yang diterima. 

5. Condition of economy 

Condition of economy, yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, 

ekonomi,budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat 

yang kemungkinanya memengaruhi kelancaran perusahaan calon debitur. 

6. Constraint 

Constraint adalah batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu 

bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu. 

 

Dari keenam prinsip di atas, yang paling perlu diperhatikan dalam 

pemberian kredit sepeda motor hanya empat yaitu character, capital, capacity, 

dan condition of economy. 
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Perusahaan dapat menggunakan beberapa faktor yang mempengaruhi 

tunggakan pembayaran kredit untuk mencari faktor apa saja yang paling dominan   

mempengaruhi tunggakan pembayaran kredit dengan menganalisis prinsip 4 c’s 

dalam pemberian kredit, adapun faktor-faktor tersebut berdasarkan hasil 

wawancara serta pengembangan pengamatan secara langsung dilapangan adalah: 

1) Pendapatan rendah. 

2) Pendapatan  tidak tetap. 

3) Tidak memprioritaskan pembayaran kredit sepeda motor. 

4) Memutarkan uang pembayaran kredit sepeda motor untuk keperluan lain.. 

5) Tidak memahami persyaratan perjanjian. 

6) Adanya kebiasaan nanti. 

7) Seringnya terlambat menerima gaji. 

8) Lokasi tempat tinggal jauh. 

9) Konsumen/nasabah memiliki tanggungan hutang lain. 

10) Sering lupa membayar angsuran motor. 

11) Proses pelayanan diloket pembayaran yang dirasa lambat. 

12) Kurang ramahnya penjaga loket. 

13) Ketidaknyamanan ruang tunggu diloket pembayaran. 

14) Jumlah loket pembayaran terlalu sedikit. 

15) Karyawan tidak sigap dalam mengatasi keluhan konsumen. 

16) Sengaja tidak membayar angsuran kredit sepeda motor. 

17) Tidak puas dengan kualitas motor yang dibeli. 
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18) Kekurangan uang karena adanya peristiwa yang luar biasa (kematian, sakit, 

kecelakaan). 

19) Perubahan profesi pekerjaan konsumen/nasabah. 

20) Turunnya kemampuan membayar konsumen/nasabah. 

21) Bertambahnya kebutuhan konsumen terhadap barang lain 

22) Pembayaran tidak bisa dilakukan lewat transfer 

23) Konsumen/nasabah kurang berpengalaman dalam membayar angsuran. 

24) Malas untuk membayar ke loket. 

25) Ketidaktahuan tentang penerapan denda. 

26) Ketidaktahuan batas jatuh tempo pembayaran kredit sepeda motor  

27) Kecilnya jumlah biaya denda keterlambatan pembayaran angsuran motor. 

28) Kecilnya biaya bunga  

29) Waktu pengembalian angsuran masih dapat ditunda. 

30) Sanksi tidak tegas. 

31) Sanksi penarikan kembali sepeda motor milik konsumen terlalu lama. 

32) Bertambahnya pinjaman konsumen. 

33) Menurunnya pendapatan konsumen. 

34) Rendahnya kualitas pelayanan. 

35) Besarnya cicilan angsuran melebihi kemampuan membayar konsumen. 

36) Gagalnya usaha milik konsumen. 

37) Konsumen pindah alamat. 

38) Ramainya antrian konsumen di hari-hari terakhir batas tempo pembayaran. 

39) Petugas yang menagih kurang sopan. 
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40) Tidak adanya kesanggupan dalam melakukan pembayaran angsuran. 

41) Sering menunda-nunda pembayaran angsuran kredit. 

42) Konsumen mengalami kerugian keuangan. 

43) Beban angsuran pokok pinjaman dinilai sangat tinggi. 

Bertolak dari uraian yang telah dikemukakan diatas,penulis tertarik untuk 

mengadakanpenelitian dengan judul“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Tunggakan Pembayaran Kredit Sepeda Motor Pada PT. Aneka Makmur Sejahtera 

Sekura di Kabupaten Sambas“. 

B. Permasalahan 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok 

permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa sajakah yang 

mempengaruhi tunggakan pembayaran kredit sepeda motor pada PT. Aneka 

Makmur Sejahtera Sekura di Kabupaten Sambas? 

C. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini dibatasi hanya pada permasalahan yang berkaitan dengan 

faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tunggakan pembayaran kredit sepeda 

motor pada PT. Aneka Makmur Sejahtera Sekura di Kabupaten Sambas. 

D.  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja 

yang mempengaruhi tunggakan pembayaran kredit sepeda motor pada PT.Aneka 

Makmur Sejahtera Sekura di Kabupaten Sambas. 

 

 



14 
 

E. Manfaat Penelitian 

1.Bagi penulis  

Penulisan ini sebagai sarana untuk menerapkan disiplin ilmu yang 

diperoleh selama mengikuti perkuliahan, serta untuk melatih penulis dalam 

berfikir secara ilmiah. 

2.  Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada 

manajemen PT. Aneka Makmur Sejahtera Sekura Kabupaten Sambas 

sehingga dapat digunakan dalam mengatasi masalah-masalah pelayanan yang 

dihadapi perusahaan. 

3. Bagi almamater 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa 

yangmeneliti dibidang dan permasalahan yang sama.Sebagai bahan 

pertimbangan dan perbandingan pada penulisan yang akan datang melalui 

informasi yang telah diterima baik dari dalam maupun dari luar kampus 

dengan terlaksananya penulisan skripsi. 

F. Kerangka Pemikiran 

Penjualan barang atau jasamerupakan sumber pendapatan perusahaan. 

Dalam melaksanakan penjualan kepada para konsumen, perusahaan dapat 

melakukannya secara tunai atau secara kredit. Perusahaan akan lebih menyukai 

jika transaksi penjualan dapat dilakukan secara tunai, karena perusahaan akan 

segera menerima kas dan kas tersebut dapat segera digunakan kembali untuk 

mendatangkan pendapatan selanjutnya. Dipihak lain para konsumen umumnya 
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lebih menyukai bila perusahaan dapat melakukan penjualan secara kredit, karena 

pembayaran dapat ditunda. 

PT Aneka Makmur Sejahtera Sekura di Kabupaten Sambas merupakan 

divisi sales motor baru yang secara resmi mempunyai izin untuk menjual 

kendaraan roda dua khusus yamaha baik secara kredit maupun cash di kabupaten 

Sambas.Pada prinsipnya setiap perusahaan ketika menjual produk-produknya 

akan dihadapkan dengan strategi maupun teknik penjualan yang baik, sehingga 

komoditas yang ditawarkannya dapat terjual dengan baik. Salah satu strategi yang 

dimaksud adalah terkait dengan penjualan yakni melakukan penjualan kredit 

terhadap konsumen. 

Menurut Veithzal Rivai, yang di kutip oleh Febri Arentika, (2013:15) 

Kredit adalah 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 imbalan atau bagi hasil, termasuk : 

1) Pemberian Surat berharga nasabah yang dilengkapi dengan Note Purchasing 

Afreement (NPA) 

2) Pengambilan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang. 

 

Sedangkan menurut Simongkir (2005:45) yang dikutip oleh Subhan, 

(2014:28) “Kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan 

balas prestasi (kontraprestasi) yang akan terjadi pada waktu yang akan datang”. 

Pada dasarnya tujuan kredit adalah untuk memperoleh keuntungan sesuai 

dengan prinsip ekonomi yang dianut oleh Negara bersangkutan, yaitu dengan 

pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk memperoleh manfaat (keuntungan) 

yang sebesar-besarnya, oleh karena itu pemberian kredit dimaksud untuk 

memperoleh keuntungan Pada saat konsumen/nasabah hendak melakukan 

pembelian kredit sepeda motor maka PT. Aneka Makmur Sejahtera Sekura di 
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Kabupaten Sambas akan memperhatikan prinsip-prinsip pemberian kredit dengan 

hal-hal sebagai berikut : 

1.Character (Karakter) 

Karakter merupakan aspek yang paling penting, karakter menunjukan kemauan 

(willingness) atau kesadaran bagi konsumen untuk melakukan pembayaran 

kredit sepeda motor tepat pada waktunya. 

2.Capacity ( Kemampuan) 

Capacity ini merupakan ukuran dari kemampuan konsumen dalam melakukan 

pembayaran kredit sepeda motor sehingga dipertimbangkan jenis motor,cicilan 

dan uang muka yang akan diberikan kepada konsumen/nasabah. 

3.Capital ( Modal) 

Capital lebih cenderung kepada kondisi kekayaan, financial atau usaha yang 

dimiliki konsumen dari kondisi di atas bisa dinilai apakah layak calon 

konsumen/nasabah diberikan kredit sepeda motor sesuai dengan yang 

diajukannya. 

4.Condition of Economic ( kondisi Ekonomi) 

Dalam menilai konsumen/nasabah yang hendak melakukan kredit sepeda 

motor hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan kemungkinan 

dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing serta prospek usaha dari 

sektor yang dijalankan. Sehingga besarnya jumlah kredit yang diberikan PT. 

Aneka Makmur Sejahtera Sekura memadai dan tidak menggangu kemampuan 

membayar konsumen. 
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Dengan mempertimbangkan faktor tersebut diharapkan keterlambatan 

pembayaran dapat dikurangi.Keterlambatan dalam membayar angsuran kredit 

sepeda motor menyebabkan tunggakan kredit sepeda motor. Tunggakan kredit 

sepeda motor adalah kewajiban terhutang karena pelanggan tidak membayar 

angsuran kredit sepeda motornya sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah 

disepakati sebelumnya 

Menurut Nasroen Yasabari & Nina Kurnia Dewi yang di kutip oleh Febri 

Arentika (2013:16): “Kredit macet adalah kredit/angsuran yang telah jatuh tempo 

sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian kredit antara Debitur dan Kreditur, 

ternyata debitur (Terjamin) tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut.” 

 Untuk itu perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang 

menyebabkan konsumen menunggak pembayaran kredit sepeda motor, sehingga 

dengan mengetahui faktor-faktor tersebut diharapkan dapat ditemukan solusinya. 

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini, dapat dilihat pada Gambar 1.1 di bawah 

ini 
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Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tunggakan Pembayaran Kredit 

Sepeda Motor pada PT. Aneka Makmur Sejahtera Sekura  

di kabupaten Sambas 

Faktor-faktor : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

1. Pendapatan  rendah. 

2. Pendapatan  tidak tetap. 

3. Tidak memprioritaskan pembayaran kredit sepeda motor 

4. Memutarkan uang pembayaran untuk keperluan lain. 

5. Tidak memahami persyaratan perjanjian. 

6. Adanya kebiasaan nanti. 

7. Seringnya terlambat menerima gaji. 

8. Lokasi tempat tinggal jauh. 

9. Konsumen/ nasabah memiliki tanggungan hutang lain 

10. Sering lupa membayar angsuran motor. 

11. Proses pelayanan diloket pembayaran yang dirasa lambat. 

12. Kurang ramahnya penjaga loket. 

13. Ketidaknyamanan ruang tunggu diloket pembayaran. 

14. Jumlah loket pembayaran terlalu sedikit. 

15. Karyawan tidak sigap dalam mengatasi keluhan konsumen. 

16. Sengaja tidak membayar angsuran kredit sepeda motor 

17. Tidak puas dengan kualitas motor yang dibeli 

18. Kekurangan uang karena adanya peristiwa yang luar biasa (kematian, 

sakit, kecelakaan). 

19. Perubahan  profesi/ pekerjaan  konsumen 

20. Turunya kemampuan membayar konsumen 

21. Bertambahnya kebutuhan konsumen terhadap barang lain 

22. Pembayaran  tidak bisa dilakukan  melalui transfer 

23. Konsumen/nasabah kurang berpengalaman dalam membayar angsuran. 

24. Malas untuk membayar ke loket. 

25. Ketidaktahuan tentang penerapan denda. 

26. Ketidaktahuan batas jatuh tempo pembayaran kredit sepeda motor  

27. Kecilnya jumlah biaya denda keterlambatan pembayaran angsuran 

motor. 

28. Kecilnya biaya bunga . 

29. Waktu pengembalian angsuran masih dapat ditunda 

30. Sanksi tidak tegas. 

31. Sanksi Penarikan kembali sepeda motor milik konsumen/nasabah terlalu 

lama. 

32. Bertambahnya pinjaman konsumen. 

33. Menurunnya pendapatan konsumen. 

34. Rendahnya kualitas pelayanan. 

35. Besarnya cicilan angsuran melebihi kemampuan membayar konsumen. 

36. Gagalnya usaha milik konsumen. 

37. Konsumen pindah alamat. 

38. Ramainya antrian konsumen dihari-hari terakhir batas tempo 

pembayaran. 

39. Petugas yang menagih kurang sopan. 

40. Tidak adanya kesanggupan dalam melakukan pembayaran angsuran. 

41. Sering menunda-nunda pembayaran angsuran kredit. 

42. Konsumen mengalami kerugian keuangan. 

43. Beban angsuran pokok pinjaman dinilai sangat tinggi. 

 

. 

Faktor-faktor yang 
mempengaruhi 

tunggakan 

pembayarn 

kredit sepeda 
motor pada PT. 

Aneka Makmur 

Sejahtera di 

Sekura 
Kabupaten 

Sambas 
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G.  Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Menurut Sugiono(2015:2):Metode Penelitian pada dasarnya 

merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan 

tertentu. Sedangkan  Albert Kurniawan (2014:26) menjelaskan bahwa  

Metode penelitian menggambarkan rancangan penelitian yang meliputi 

prosedur atau langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, 

sumber data, serta dengan cara apa data tersebut diperoleh dan 

diolah/dianalisis. Dalam praktiknya terdapat sejumlah metode yang biasa 

digunakan untuk kepentingan penelitian”.. 

  

Oleh karena itu Penelitian ini menggunakan metode survey. Penelitian 

survey merupakan suatu teknik pengumpulan informasi yang dilakukan 

dengan cara menyusun daftar pertanyaan yang diajukan pada responden. Jadi 

penulis mengumpulkan data primer melalui komunikasi secara individu 

dengan menggunakan kuesioner. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

a. Data Primer 

Menurut Agus Tri Basuki dan Imamudin Yuliadi (2014:4) “Data 

primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang 

melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukanya yaitu 

data yang diperoleh dari sumber pertama”.Data primer yang dikumpulkan 

melalui : 

1). Observasi, yaitu mengadakan pengamatan, perhatian, atau pengawasan 

secara langsung terhadap obyek yang diteliti, seperti mendatangi 

rumah konsumen dan menanyakan langsung ke konsumen yang 

sedang membayar kredit sepeda motor di PT. Aneka Makmur 

Sejahtera Sekura di Kabupaten Sambas  
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2). Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan tanya 

jawab secara langsung kepadapihak-pihak yang terkait, seperti 

pemimpin dan karyawanPT. Aneka Makmur Sejahtera Sekura di 

Kabupaten Sambas. 

3).   Kuesioner, yaitu pengumpulan data dengan cara membuat daftar tanya 

pertanyaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan 

disampaikan serta meminta responden menjawab setiap pernyataan 

atau pertanyaan yang diajukan dengan memberikan tanda silang (X) 

atau centang(√). 

b. Data Sekunder 

 Menurut Agus Tri Basuki dan Imamudin Yuliadi (2014:4), “Data 

sekunder adalah data yang diperoleh  atau dikumpulkan dari sumber-

sumber yang telah ada”. Adapun data yang diperoleh dari PT. Aneka 

Makmur Sejahtera Sekura di Kabupaten Sambas, pada umumnya disajikan 

dalam bentuk tabel atau diagram. Data tersebut berbentuk catatan-catatan, 

dokumen dan buku-buku yang mendukung penelitian ini. 

3.Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Menurut Sugiyono (2015:80), “Populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya”. Adapun populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh konsumen yang menunggak pembayaran kredit pada PT. 

Objek penelitian 

PT. Aneka Makmur Sejahtera Sekura di kabupaten 

Sambas 
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Aneka Makmur Sejahtera Sekura Kabupaten Sambas tahun 2016 yaitu 106 

konsumen. 

b. Sampel 

Menurut Sugiyono (2015:81), “Sampel adalah bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”.Untuk mengetahui 

ukuran sampel peneliti menggunakan rumus Slovin sebagai berikut : 

n =
 

      

Dimana : 

n = Jumlah Sampel  

N = Jumlah Populasi = 106 konsumen 

E = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan 

sampel yang masih dapat ditolerir nilai e dalam penelitian ini adalah 5%. 

Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

n = 106 /{1+106(0,    } 

n = 106 /{1+106(0,0025)} 

n = 106 /{1+0,265} 

n = 106/ 1,265 

n = 83,79  

dari perhitungan diatas diketahui bahwa jumlah sampel yang harus 

diambil minimal sebanyak 83 konsumen. Oleh karena itu jumlah sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 83 konsumen. 

Menurut Sugiyono(2014:366), bahwa ”Teknik sampling 

merupakan teknik pengambilan sampel”.Teknik pengambilan sampel atau 
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teknik sampling (penarikan sampel) yang digunakan oleh peneliti dalam 

penelitian ini adalah teknikNonProbability Samplingjenis purposive 

samplingdimana teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. 

Adapun syarat yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu konsumen 

yang menunggak pembayaran kredit motor yang beralamat tinggal dekat dan 

terjangkau. 

 

4. Variabel Penelitian dan Skala Pengukuran 

a.  Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2015:38): “Variabel penelitian adalah suatu 

atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang 

mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulannya”. 

Adapun variabel-variabel yang digunakan untuk mengetahui faktor-

faktor yang mempengaruhi tunggakan pembayaran kredit sepeda motor 

pada PT. Aneka Makmur Sejahtera Sekura di Kabupaten Sambas, 

diantaranya : 

1) Karakter konsumen/nasabah, yaitu sikap nasabah yang sadar atau tidak 

terhadap tanggung jawabnya sebagai konsumen untuk membayar 

pengembalian kredit sepeda motor tepat waktu 12 butir pertanyaan. 

 2) Pekerjaan dan penghasilan konsumen/nasabah, yaitu kemampuan 

konsumen/nasabah untuk membayar pengembalian kredit setiap 

bulannya9 butir pertanyaan . 
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3) Kualitas pelayanan PT. Aneka Makmur Sejahtera Sekura di Kabupaten 

Sambas, yaitu kualitas proses pembayaran pengembalian kredit sepeda 

motor 10 butir pertanyaan. 

4) Kondisi perekonomian dan geografis,yaitu perubahan-perubahan tidak 

terduga yang dialami konsumen 5 butir pertanyaan. 

 5) Sanksi PT. Aneka Makmur Sejahtera Sekura di Kabupaten Sambas, 

yaitu sanksi yang diberikan terhadap nasabah yang menunggak 

pembayaran kredit sepeda motor baik itu berupa denda bunga maupun 

penarikan kembali sepeda motor milik nasabah yang menunggak 7 butir 

pertanyaan. 

b. Skala pengukuran 

penelitian ini menggunakan Skala Likert, yaitu untuk mengukur tingkat 

persetujuan dan ketidaksetujuan responden terhadap pertanyaan yang 

diajukan. Skala Likert dapat dikategorikan sebagai skala ordinal. Dengan 

melihat jawaban dari responden melalui kuesioner yang disebarkan, 

kemudian dikelompokan menurut jenisnya masing-masing dengan skor 

interval menggunakan 5 (lima) kategori, yaitu Sangat Setuju (SS) diberi skor 

5, Setuju (S) diberi skor 4, Kurang Setuju (KS) diberi skor 3, Tidak Setuju 

(TS) diberi skor 2, dan Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1. 

5. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif berupa analisis faktor 

(factor analysis). Menurut Jonathan Sarwono (2013:28): “Analisis Faktor 

adalah suatu teknik analisis yang digunakan untuk memberikan pemahaman 
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yang mendasari dimensi/faktor menjadi lebih sedikit dimensi atau regulasitas 

suatu gejala”. 

Tujuan utama teknik ini adalah untuk membuat ringkasan informasi 

yang dikandung dalam sejumlah besar variabel kedalam suatu kelompok 

faktor yanglebih kecil. Analisis faktor dibentuk dari teknik analisis 

hubungan/ketergantungan (analysis of interpendence) yang menganalisis 

keterkaitan antar pertanyaan, variabel atau sasaran.Analisis faktor merupakan 

salah satu dari analisis ketergantungan(interdepedensi) antar variabel. Prinsip 

dasar dari analisis faktor adalah mengektraksi sejumlah faktor bersama 

(common factor) dari variabel asal (           ), sehingga : 

a. Banyaknya faktor lebih sedikit dibandingkan dengan banyaknya variabel 

asal (X). 

b. Sebagian besar informasi variabel asal X, tersimpan dalam sejumlah 

faktor. 

Faktor ini merupakan variabel baru yang bersifat unobservable atau 

variabel latent atau variabel tidak terukur. Sedangkan variabel X merupakan 

variabel yang dapat diukur atau dapat diamati, sehingga sering disebut 

sebagai observable variable atau manifest variable atau variabel terukur. 

Salah satu tujuan dari analisis faktor adalah mereduksi jumlah variabel 

dengan cara mengelompokan variabel. Di dalam analisis faktor, variabel-

variabel dikelompokan berdasarkan nilai korelasinya. Variabel yang 

berkorelasi tinggi akan berada dalam kelompok tertentu yang membentuk 
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suatu faktor, sedangkan dengan variabel dalam kelompok (faktor) lain 

mempunyai korelasi yang relative kecil. 

Oleh karena itu, variabel tergantungnya dalam penelitian ini adalah 

variabel yang menjadi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tunggakan 

pembayaran kredit sepeda motor (konsumen PT. Aneka Makmur Sejahtera 

Sekura di Kabupaten Sambas), atau variabel input adalah sebanyak 43 

variabel yang akan dibentuk menjadi faktor dan dianalisis menggunakan 

analisis faktor. Penulisan analisis faktor dalam penelitian ini menggunakan 

program SPSS 18,0 for windows. 

Adapun Variabel-variabel input yang digunakan terdiri dari : 

   = Pendapatan rendah. 

  =Pendapatan tidak tetap. 

  = Tidak memprioritaskan pembayaran kredit sepeda motor 

  =Memutarkan uang pembayaran kredit sepeda motor untuk keperluan lain.. 

  = Tidak memahami persyaratan perjanjian. 

  = Adanya kebiasaan nanti. 

  =Seringnya terlambat menerima gaji. 

  = Lokasi tempat tinggal jauh. 

  =.Konsumen/nasabah memiliki tanggungan hutang lain 

   =Sering lupa membayar angsuran motor 

   =Proses pelayanan diloket pembayaran yang dirasa lambat. 

   =Kurang ramahnya penjaga loket. 

   =Ketidaknyamanan ruang tunggu diloket pembayaran. 



26 
 

   =Jumlah loket pembayaran terlalu sedikit. 

   =Karyawan tidak sigap dalam mengatasi keluhan nasabah. 

    =Sengaja tidak membayar angsuran kredit sepeda motor. 

    =Tidak puas dengan kualitas motor yang dibeli. 

   = Kekurangan uang karena adanya peristiwa yang luar biasa (kematian, 

sakit, kecelakaan) 

    = Perubahan profesi pekerjaan konsumen/ nasabah. 

    = Turunnya kemampuan membayar konsumen/nasabah. 

    = Bertambahnya kebutuhan konsumen terhadap barang lain 

    = Pembayaran tidak bisa dilakukan lewat transfer 

    = Konsumen/nasabah kurang berpengalaman dalam membayar angsuran. 

    = malas untuk membayar ke loket 

    = Ketidaktahuan tentang penerapan denda. 

    = Ketidaktahuan batas jatuh tempo pembayaran kredit sepeda motor  

    = Kecilnya jumlah biaya denda keterlambatan pembayaran angsuran 

motor. 

    = Kecilnya biaya bunga 

   = Waktu pengembalian angsuran masih dapat ditunda. 

    = Sanksi tidak tegas. 

   = Sanki Penarikan kembali sepeda motor milik konsumen terlalu lama. 

    = Bertambahnya pinjaman konsumen. 
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    = Menurunnya pendapatan konsumen. 

    = Rendahnya Kualitas Pelayanan. 

    =Besarnya cicilan melebihi kemampuan membayar konsumen. 

    = Gagalnya usaha milik konsumen. 

    =Konsumen pindah alamat. 

   =Ramainya antrian konsumen di hari-hari terakhir batas tempo 

pembayaran. 

     Petugas yang menagih kurang sopan. 

    =Tidak adanya kesanggupan dalam melakukan pembayaran angsuran. 

    = Sering menunda-nunda pembayaran angsuran kredit. 

    = Konsumen mengalami kerugian keuangan. 

    = Beban angsuran pokok pinjaman dinilai sangat tinggi. 

Adapun langkah-langkah analisis faktor eksploratori (Exploratory 

Factor Analysis = EFA) 

a. Perumusan Masalah 

Langkah pertama dalam analisis faktor adalah mengenal pasti 

permasalahan dengan membuat pertanyaan yang dapat mewakili variabel-

variabel yang dipilih. Variabel-variabel yang dipilih tersebut adalah 

variabel yang relavan dengan penelitian yang dilakukan harus didasarkan 

pada penelitian terdahulu, teori dan pendapat peneliti sendiri. Variabel-
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variabel ini dianalisis dengan menggunakan analisis faktor dengan 

persamaan sebagai berikut : 

              +      +….+       +      

   =       +      +…. +       

Keterangan : 

Y  =  Tunggakan pembayaran kredit sepeda motor 

 (Variabel latent/unobservable) 

  J = koefisien regresi berganda yang distandarisasikan dari 

F  = Common factor  (Faktor bersama) 

         = Faktor unik untuk variabel ke-i 

                 regresi berganda yang distandarisasikan pada 

                           

m   = Jumlah Common Factor 

       = Bobot/Koefisien/Skor nilai faktor 

          = Variabel ke-i 

                                                   

   Pembuatan matrik korelasi 

Langkah selanjutnya dengan mempersiapkan data untuk keperluan 

perhitungan correlation matrix yaitu memilih indikator atau variabel yang 

proses layak dimasukan kedalam analisis faktor. Pemilihan ini dilakukan 

oleh analisis faktor melalui proses data reduction, yaitu pengelompokan 

sejumlah variabel yang memiliki korelasi yang kuat. Jika suatu variabel 

yang memiliki korelasi yang kuat. Jika suatu variabel yang berkorelasi 
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lemah dengan variabel lainnya, maka variabel tersebut akan dikeluarkan 

dari analisis faktor. Proses data reduction dilakukan dengan cara melihat 

besaran angka KMO-MSA atau Bartlett’s Test, yaitu : 

1) Bartlett’s  Test of Spehericity merupakan uji hipotesis statistic yang 

digunakan untuk mengetahui interdepensi/hubungan antar item-item 

yang menjadi indicator suatu variabel. Uji ini berguna untuk 

menyatakan bahwa intem-intem yang menjadi indikator dari variabel-

variabel saling berkorelasi satu sama lain (Kolinearitas). Apabila 

terbukti ada item dari variabel-variabel yang tidak saling berkorelasi, 

maka tidak perlu dianalisis lebih lanjut. Nilai Bartlett’s  Test of 

Spehericity dapat dilihat melalui uji chi square (  ) yang menunjukan 

wujudnya distribusi normal (Tabel Z). Uji Bartlett dilakukan untuk 

mengetahui adanya korelasi antar variabel dengan hipotesis sebagai 

berikut : 

   : Variabel-variabel dalam populasi tidak saling berkorelasi satu 

sama lain. 

   : Variabel-variabel dalam populasi saling berkorelasi satu sama 

lain. 

Kriteria keputusan : Apabila nilai signifikansi Bartlett’s  Test of 

Spehericity ( p-value ) > (0,0 ), maka hipotesis nol (  ) diterima dan 

hipotesis alternative (  ) ditolak. Sebaliknya, apabila nilai 

signifikansi Bartlett’s  Test of Spehericity  ( p-value ) ≤  ,05), maka 

hipotesis nol (  ) ditolak dan hipotesis alternative (  ) 
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2). Uji Keiser-Meyer-Olkin (KMO Test) adalah uji yang dilakukan untuk 

mengukur kelayakan sampling, yaitu suatu indeks yang digunakan 

untuk menguji ketepatan analisis faktor. Apabila nilai koefisien KMO 

>0,05, maka analisis tersebut tepat digunakan. 

3).Uji Measure of  Sampling  Adequacy (MSA Test) adalah uji yang 

dilakukan untuk derajat korelasi antarvariabel. Apabila nilai koefisien 

MSA > 0,05, maka korelasi antarvariabel memang ada. 

c.Ekstraksi Faktor 

Ekstraksi Faktor digunakan untuk meringkas/mereduksi variabel 

sehingga menghasilkan sejumlah variabel yang lebih sedikit (extractinf the 

inicial factors).Metode ekstraksi faktor yang paling umum dan sering 

digunakan adalah analisis Komponen Utama (Principal Componen 

Analysis), yaitu suatu metode ekstraksi faktor yang digunakan untuk 

membentuk kombinasi linier yang tidak berhubungan dari variabel 

observasi. Urutan komponen yang menjelaskan bahwa semangkin kecil 

varian dan tidak ada korelasi satu dengan lainnya. 

Hasil dari ekstraksi faktor dapat menentukan jumlah faktor yang 

dikehendaki untuk dapat memperoleh informasi yang terdapat pada 

variabel yang sebenarnya. Penentuan jumlah faktor berdasarkan pada nilai 

eigenvalue. Eigenvalue merupakan jumlah kuadrat dari faktor loading 

pada faktor matriks yang dihasilkan dari program SPSS untuk Faktor ke-n. 

(1) Communalitymerupakanjumlah varian (persentase) yang 

dikontribusikan oleh suatu variabel dengan variabel lain yang termuat 
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dalam analisis. Analisis ini menunjukan seberapa jauh suatu variabel 

terukur mempunyai ciri yang dimiliki oleh variabel-variabel lain. 

Koefisien communality disebut cukup efektif apabila bernilai >50%. 

(2) Eigenvalue merupakan koefisien yang menunjukan jumlah varian 

(dalam angka, bukan presentase) yang dijelaskan oleh setiap faktor. 

Faktor yang mempunyai nilai eigenvalue >1, maka faktor tersebut 

akan dimasukan ke dalam model. 

d. Rotasi Faktor  

Dari hasil pemilihan analisis faktor dengan metode ekstraksi akan 

tampak bahwa masih terdapat beberapa variabel yang belum dapat 

dimasukan dalam suatu faktor tertentu, maka diperlukan adanya rotasi 

faktor. Rotasi faktor dilakukan untuk mempermudah interprestasi dalam 

menentukan variabel-variabel yang tercantum atau termasuk dalam suatu 

faktor, dimana ada beberapa variabel yang mempunyai korelasi tinggi 

dengan lebih dari satu faktor atau jika sebagian faktor loading dari variabel 

bernilai dibawah terkecil yang telah ditetapkan. 

Setelah melakukan rotasi faktor barulah dapat ditentukan variabel-

variabel yang masuk dalam suatu faktor tertentu. Hal ini dapat dilihat dari 

nilai faktor loading. Faktor loading merupakan besarnya muatan variabel, 

yang memberikan informasi tentang variabel mana yang berkorelasi 

signifikan dengan faktor tertentu. Informasi ini yang akan dipakai untuk 

menginterprestasi faktor secara objektif. Suatu variabel akan dapat 

dimasukan atau dikelompokan sebagai indikator suatu faktor apabila 
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mempunyai nilai faktor loading>0,50. Sedangkan variabel yang memiliki 

faktor loading ≤ 0,50 akan dikeluarkan dari model analisis faktor. 

e.   Penamaan dan Interprestasi Faktor yang Terbentuk 

Selanjutnya pengelompokan variabel-variabel ke faktornya masing-

masing diikuti dengan pemberian nama faktor dan penginterprestasian dar 

faktor-faktor tersebut. Pengelompokan variabel-variabel ke dalam faktor 

nya dapat dilakukan dengan melihat nilai korelasi (r) tertinggi dalam 

rotatet component matrix(hasil output analisis faktor dengan program 

Statistical Package For Social Sciences =SPSS 18,0 for windows). 

Pemberian nama faktor disesuaikan dengan variabel-variabel yang 

termasuk dalam faktor 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengertian  Kredit dan Kredit Macet 

Berdasarkan  Pasal 1 butir  11 UU No. 10 Tahun  1998  Tentang 

perbankkan, “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-

meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam 

untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. 

Menurut Veithzal Rivai, (2007:5), bahwa “Kredit adalah 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 tertentu dengan imbalan 

atau bagi hasil, termasuk : 

1) Pemberian surat berharga nasabah yang dilengkapi dengan Note Purchasing 

Agreement (NPA) 

2) Pengembalian tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang. 

 

Jadi dapat disimpulkan kredit adalah penyerahan barang, jasa atau uang 

dari satu pihak ( kreditor/pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak 

lain dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada 

tanggal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. 

Menurut Veithzal Rivai, (2007:5), Kredit macet dapat diartikan sebagai 

pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan dengan Kriteria sebagai berikut : 

1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang melampaui 270 

hari. 

2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru. 

3) Dari segi hokum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada 

nilai wajar. 

Sedangkan menurut Nasroen Yasabari dan Nina Kurnia Dewi yang dikutip 

oleh Febri Arentika (2013:16) “ Kredit macet adalah kredit/angsuran yang telah 

jatuh tempo sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian kredit antara Debitur dan 

Kreditor, ternyata debitor (terjamin) tidak dapat memenuhi kewajiban 
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tersebut”.Jadi dapat disimpulkan kredit macet adalah angsuran kredit yang 

bermasalah dimana terdapat tunggakan angsuran pokok/bunga yang telah 

melampaui 270 hari, kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru/angsuran 

baru. 

 

B. Tujuan Kredit 

Didasarkan kepada usaha untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan 

prinsip ekonomi yang dianut oleh Negara bersangkutan, yaitu dengan 

pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh manfaat (keuntungan) yang 

sebesar-besarnya. Oleh karena itu pemberian kredit dimaksud untuk memperoleh 

keuntungan, maka Bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada 

nasabahnya yang akan menerima kredit itu mampu dan mau mengembalikan 

kredit yang telah diterimanya.  

Menurut Veithzal Rivai (2007:06), tujuan dari lembaga keuangan 

memberikan kredit kepada debitur adalah untuk : 

1. Mencari keuntungan, pemberian kredit merupakan upaya untuk memperoleh 

hasil dalam bentuk bunga yang diterima oleh lembaga keuangan sebagai balas 

jasa yang dibebankan kepada pihak debitur, dengan harapan debitur yang 

memperoleh kredit pun bertambah maju dalam usahanya. Keuntungan debitur 

ini penting untuk melanjutkan kelangsungan hidup lembaga keuangan dan 

kemajuan usaha debitur. 

2. Membantu usaha debitur, yaitu debitur yang memerlukan dana, baik dana 

investasi maupun dana modal kerja,sehingga debitur akan dapat 

mengembangkan dan memperluas usahanya. 

3. Membantu pemerintah dengan maksud semangkin banyak kredit yang 

disalurkan oleh lembaga keuangan, maka diharapkan semangkin banyak 

pengusaha dapat berkembang, sehingga mendukung pembangunan di berbagai 

sektor yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan pemerintah dari sektor 

pajak. 

4. Membantu masyrakat, hal ini Berarti semangkin berkembang seKtor rill yang 

diusahakan oleh pengusaha mikro, kecil, dan menengah, akan menciptakan 

kesempatan kerja yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Sedangkan menurut Gatot Supramono yang di kutip oleh Febri Arentika, 

(2013:17) tujuan kredit yaitu : 

1. Bank selaku pemberi kredit mendapatkan keuntungan berupa bunga, biaya 

administrasi, imbalan, provisi dan biaya-biaya lain dibebankan kepada 

nasabah/debitur. 
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2. Usaha nasabah atau debitur akan meningkat. Dengan pemberian kredit 

investasi maupun kredit modal, peminjam diharapkan dapat meningkatkan 

usahanya. 

3. Banyaknya kredit yang disalurkan bank maupun pelaksanaan pembangunan di 

sektor ekonomi. 

 

Jadi dapat disimpulkan tujuan kredit adalah untuk mencari keuntungan, 

membantu usaha debitur yang memerlukan dana, membantu pemerintah dalam 

menciptakan pengusaha yang berkembang dan membantu masyarakat dalam 

menciptakan kesempatan kerja yang dapat meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan peningkatan perekonomian rakyat. 

C. Fungsi Kredit 

Menurut Thomas Suyatno yang di kutip oleh Febri Arentika, (2013:18) 

mengemukakan fungsi kredit adalah sebagai berikut : 

1. Kredit dapat meningkatkan utility (daya guna) dari modal/uang. 

2. Kredit meningkatkan utility (daya guna) suatu barang. 

3. Kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. 

4. Kredit meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat. 

5. Kredit sebagai alat stabilitas ekonomi. 

6. Kredit sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional. 

 

Fungsi kredit adalah menyalurkan dana-dana yang dibutuhkan oleh 

masyarakat. Fungsi kredit dalam kehidupan perekonomian adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan daya guna uang. 

2. Meningkatkan jumlah peredaran uang serta lalu lintas uang. 

3. Meningkatkan nilai atau daya guna barang. 

4. Meningkatkan peredaran atau penyebaran barang. 

5. Sebagai alat penunjang stabilitas perekonomian. 

6. Mengaktifkan dan meningkatkan kegunaan tau potensi ekonomi yang ada. 

7. Sebagai salah satu jembatan peningkatan pemerataan pendapatan nasional. 

8. Sebagai salah satu alat untuk menjalin hubungan internasional. 

 

D. Unsur-unsur Kredit 

Menurut Veithzal Rivai (2007:5), mengemukakan unsur-unsur yang 

terdapat dalam pemberian kredit adalah sebagai berikut : 

1. Kepercayaan 

    Kepercayaan merupakan hal yang paling penting dari unsur kredit. Konsep 

kredit pada saat ini adalah mitra bisnis untuk mewujudkan suatu sinerji kerja 

yang baik. Keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan baik berupa 
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uang, barang atau jasa, yang diberikan akan benar-benar diterima kembali 

dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang. 

2. Kesepakatan 

Suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan 

kewajibannya masing-masing. Kesepakatan penyaluran kredit dituangkan 

dalam perjanjian kredit yang ditangani oleh kedua belah pihak yaitu kreditur 

dan debitur. 

3. Jangka waktu 

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu 

tertentu itu mencakup masa pengambilan kredit yang telah disepakati bersama 

dengan menyatakan bahwa ada jarak antara saat persetujuan pemberian kredit 

dan pelunasannya. 

4. Risiko 

Faktor risiko kerugian dapat diakibatkan oleh dua hal yaitu debitur yang 

sengaja tidak membayar kreditnya dan debitur yang tidak sengaja membayar 

kreditnya. Penyebab tidak tertagih sebenarnya karena adanya suatu tenggang 

waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagih. Resiko ini 

menjadi tanggungan kreditur baik resiko yang disengaja maupun yang tidak 

disengaja. 

5. Balas jasa 

Keuntungan atas pemberian suatu kredit pembiayaan yang dikenal sebagai 

bunga untuk bank Konvensional atau bagi hasil untuk  bank syariah. Balas jasa 

dalam bentuk bunga, biaya provisi, komisis serta biaya adminitrasi kredit ini 

merupakan keuntungan utama bank/lembaga keuangan. 

 

Sedangkan menurut Thomas Suyatno yang dikutip oleh Febri Arentika, 

(2013:20) unsur-unsur yang terdapat pada transaksi kredit yaitu : 

1. Kepercayaan 

Keyakinan kreditur kepada debitur, bahwa debitur  akan mengembalikan 

prestasi, baik berupa barang, jasa atau pun uang dalam jangka waktu tertentu 

dimasa yang akan datang. 

2. Waktu 

Suatu masa atau waktu yang akan memisahkan antar pemberian prestasi 

dengan kontra prestasi yang akan diterima dimasa yang akan datang. 

3. Degree of Risk 

      Tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu 

yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi dimasa 

yang akan datang. 

4. Prestasi yang diberikan dalam melakukan kegiatan kredit, biasanya berupa 

barang, uang atau pun jasa serta segala sesuatu yang dapat mengakibatkan 

timbulnya transaksi kredit dan mendatangkan piutang atau tagihan bagi 

kreditur. 

 

 



37 
 

E. Jenis Kredit 

Menurut Veithzal Rivai (2007:11) mengklasifikasikan jenis kredit yang 

disalurkan oleh bank/lembaga keuangan dilihat dari berbagai jenis yaitu : 

1. Jenis kredit dilihat dari jangka waktu. 

2. Jenis kredit dilihat menurut lembaga yang menerima kredit. 

3. Jenis kredit dilihat menurut tujuan penggunaan. 

4. Jenis kredit menurut sektor ekonomi. 

5. Jenis kredit menurut sifat. 

6. Jenis kredit yang disalurkan menurut bentuk. 

7. Jenis kredit menurut sumber dana. 

8. Jenis kredit menurut wewenang pemutusan. 

9. Jenis kredit menurut sifat fasilitas. 

10. Jenis kredit menurut akad. 

11.  Jenis kredit Two Step Loan (TSL), Buyer’s Credit ( Export Credit), onshore 

loan dan offshore loan.. 

12. Jenis kredit sindikasi. 

13. Jenis kredit konsorsium dan Joint Financing. 

14. Jenis kredit-kredit kelolaan. 

15. Jenis kredit imfas, Usance l/C, Standby L/C, dan SKBDN. 

 

Menurut Kasmir (2014:90) mengklasifikasikan jenis kredit yang 

disalurkan oleh Bank/Lembaga keuangan dilihat dari berbagai jenis yaitu : 

1. Kredit dilihat dari segi kegunaan. 

2. Kredit dilihat dari segi tujuan kredit. 

3. Kredit dilihat dari segi jangka waktu. 

4. Kredit dilihat dari segi jaminan. 

5. Kredit dilihat dari segi sektor usaha. 

 

F. Penggolongan Kualitas Kredit 

Menurut Veithzal Rivai (2007:42), penggolongan kualitas kredit adalah 

sebagai berikut : 

1. Kredit Lancar (Pass) 

Kredit digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria diantaranya : 

a. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu. 

b. Memiliki mutasi rekening yang aktif. 

c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan jaminan tunai. 

2. Perhatian Khusus (Special mention) 

Kredit yang digolongkan kedalam kredit dalam perhatian khusus apabila 

memenuhi kriteria diantaranya : 

a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampai 

Sembilan puluh hari. 

b. Kadang-kadang terjadi cerukan. 

c. Mutasi rekening relative aktif. 

d. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan. 
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e. Didukung oleh pinjaman baru. 

3. Kurang Lancar (Substandard) 

Kredit yang digolongkan kedalam kredit kurang lancar apabila memenuhi 

kriteria antara lain : 

a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 

sembilan puluh hari. 

b. Sering terjadi cerukan 

c. Frekuensi mutasi rekening relative rendah 

d. Terjadi pelanggaran terhadap terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih 

dari Sembilan puluh hari. 

e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi nasabah. 

f. Dokumentasi pinjaman yang lemah. 

4. Diragukan (Doubtful) 

Kredit digolongkan kedalam kredit diragukan apabila memenuhi criteria 

antara lain : 

a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah 

melampaui 180 hari. 

b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen. 

c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari. 

d. Terjadi kapitalisasi bunga. 

e. Dokumentasi hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun 

pengikatan jaminan. 

5. Macet ( Los) 

Kredit digolongkan ke dalam kredit macet apabila memenuhi kriteria 

diantaranya : 

a. Terdapat Tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah 

melampaui 270 hari. 

b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru. 

c. Dari segi hokum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan 

pada nilai wajar. 

 

G. Analsis Kredit 

 

 Menurut Veithzal Rivai (2007:287), Analisis kredit adalah kajian yang 

dilakukan untuk mengetahui kelayakan dari suatu permasalahan kredit”. Analisis 

kredit dilakukan oleh account officer dari suatu bank dan account officer tersebut 

dari sisi level jabatannya merupakan level seksi atau bagian, atau bahkan dapat 

pula berupa committee (tim) yang ditugaskan untuk menganalisis permohonan 

kredit. Analisis ini dilakukan dengan tujuan agar kredit yang diberikan mencapai 

sasaran, yaitu aman. 
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H. Prinsip-Prinsip Dalam Penilaian Kredit 

Pemberian kredit/pinjaman mengandung suatu resiko tertentu. Untuk 

menghindari maupun memperkecil resiko/pinjaman, maka permohonan 

kredit/pinjaman harus dinilai oleh PT. Aneka Makmur Sejahtera Sekura di 

Kabupaten Sambas yang terkenal dengan prinsip 5C (The five C’s of Credit) yaitu 

watak (character), Kemampuan (capacity), modal (capital), jaminan (collateral), 

dan kondisis ekonomi (condition of ekonomi). Menurut Dr. Kasmir (2014:95) 

yaitu : 

1. Watak (Character)  

PT. Aneka Makmur Sejahtera di Sekura Kabupaten Sambas harus  dapat 

menilai calon konsumen/nasabah memiliki karakter dan sifat yang baik untuk 

melaksanakan kewajiban pembayaran kredit, serta mencari data tentang sifat-

sifat pribadi, watak dan kejujuran dari calon nasabah/konsumen dalam 

memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan. Adapun beberapa petunjuk bagi 

PT. Aneka Makmur Sejahtera di Sekura Kabupaten Sambas untuk 

mengetahui karakter calon konsumen/nasabah adalah mengenal lebih dekat 

kepribadiannya, mengumpulkan keterangan dan meminta pendapat dari rekan 

rekannya, pegawai dan saingannya mengenai reputasi, kebiasaaan pribadi, 

pergaulan sosial dan hal-hal lain. 

2. Kemampuan (Capacity) 

Hal ini berkaitan dengan kemampuan pihak calon nasabah/konsumen pihak 

PT. Aneka Makmur Sejahtera di Sekura Kabupaten Sambas harus 

memperhatikan angka hasil produksi, hasil penjualan dan harus mampu 
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menilai calon konsumen memiliki kemampuan secara ekonoms sekarang dan 

masa mendatang untuk membayar kredit.  

3.Modal (Capital) 

Hal ini menunjukan posisi keuangan pihak calon konsumen/nasabah dan 

pengusaha secara keseluruhan yang ditujukan dengan penekanan pada 

perimbangan antara jumlah hutang dan jumlah modal sendiri, serta PT. Aneka 

Makmur Sejahtera Sekura di Kabupaten Sambas harus dapat menilai  calon 

konsumen/nasabah memiliki asset ekonomi yang dapat dijadikan sarana calon 

konsumen/nasabah melaksanakan kewajibannya. 

4 . Jaminan (Collateral) 

Jaminan yang diberikan calon nasabah/ konsumen baik yang bersifat fisik 

maupun non fisik dan biasanya ditunjukan dari besarnya aktiva yang akan 

dikaitkan sebagai jaminan atas kredit yang diberikan pada PT. Aneka 

Makmur Sejahtera di Sekura Kabupaten Sambas. Jaminan yang diberikan 

calon nasabah/ konsumen baik yang bersifat fisik maupun non fisik. 

5 Kondisi Ekonomi (Condition Of Economy) 

Pihak pemberi kredit harus melihat kondisi ekonomi secara umum serta 

kondisi pada sektor permohonan kredit. Untuk itu pemberi kredit harus 

memperhatikan keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan 

usaha calon peminjam, kondisi usaha calon pemohon kredit tersebut serta 

perbandingan dengan usaha sejenis di wilayah dan lokasi lingkungannya dan 

prospek usaha di masa akan datang untuk kemungkinan pinjaman dari PT. 
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Aneka Makmur Sejahtera Sekura di Kabupaten Sambas ini dapat 

mempengaruhi terhadap prospek usaha dari calon pemohon kredit tersebut. 

I. Faktor-Faktor Penyebabnya Tunggakan Suatu Kredit 

Menurut Suhardi yang dikutif oleh Febri Arentika, (2013:27) terjadinya 

kemacetan pengembalian kredit disebabkan adanya kesulitan keuangan yang 

dialami oleh nasabah/konsumen. Adanya beberapa alasan mengapa orang yang 

telah diberi kredit tidak membayar tepat pada waktunya yaitu: 

1. Konsumen tidak mengerti atau salah paham tentang persaratan 

kredit/perjanjian kredit. 

2. Konsumen sengaja menunda pembayaran karena tidak puas dengan jumlah 

uang yang diterima. 

3. Jumlah hutang terlalu kecil, sehingga menurut pendapatnya tidak perlu 

dibayar. 

4. Adanya kebiasaan nanti 

5. Kekurangan uang karena adanya peristiwa yang luar biasa (kematian, sakit, 

kecelakaan, dan lain-lain). 

6. Adanya kesengajaan atau sengaja tidak mau membayar. 

 

J. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kredit Macet 

Menurut Gatot Supramono yang dikutip oleh Febry Arentika (2013:28)  

faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet antara lain : 

1.Yang berasal dari nasabah 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet yang 

berasal dari nasabah, yaitu : 

a) Nasabah menyalah gunakan kredit yang diperolehnya. 

b) Nasabah kurang mampu mengelola usahanya. 

c) Nasabah beritikad tidak baik. 

2.Yang berasal dari Bank.Bank juga dapat merupakan salah satu penyebab 

terjadinya kredit macet, dalam memberikan kredit kepada nasabah pejabat Bank 

diwajibkan melaksanakan prinsip-prinsip perbankan yang sehat. Dalam 

memberikan kredit bank wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan 

kesanggupan debitur untuk melunasi utang sesuai dengan yang diperjanjikan. 

Sedangkan menurut Veithzal Rivai (2013:400) faktor-faktor yang  

mempengaruhi kredit bermasalah/macet adalah :  

1. Faktor Internal 

a) Nasabah tidak kompeten 

b) Nasabah tidak tau atau kurang berpengalaman dalam membayar kredit. 

c) Nasabah kurang memberikan waktu untuk usahanya 

d) Nasabah tidak jujur/sengaja tidak membayar angsuran 

e) Pendapatan tidak tetap 
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2. Faktor Eksternal 

a) Kondisi perekonomian 

b) Perubahan-perubahan peraturan 

c) Bencana alam 

 

K. Kebaikan dan Keburukan Kredit 

 

1. Kebaikan Kredit 

Menurut Ritongga, dkk yang dikutip Febry Arentika (2013:28) kebaikan 

kredit adalah : 

a) Meningkatkan produktifitas modal. 

b) Memperlancar transaksi tukar menukar. 

c) Dengan kredit timbul alat pembayaran baru berupa uang giral dan wesel 

sehingga pengusaha dapat memenuhi keperluannya menggunakan uang giral 

tersebut. 

d) Meningkatkan peredaran barang. 

 

Sedangkan menurut Nirwan Serimbing, dkk yang dikutip oleh Febri 

Arentika (2013:29) kebaikan kredit adalah: 

a) Melalui kredit dapat dihimpun dana investasi masyarakat yang kemudian bisa 

dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan. 

b) Kredit dapat memperlancar transaksi tukar menukar sehingga terbetuk alat-

alat pembayaran yang baru. 

c) Membantu para pengusaha yang kekurangan modal dan para nasabah yang 

kurang mampu, sehingga arus peredaran barang dapat lebih lancar. 

2. Keburukan Kredit 

Menurut ritongga, dkk yang dikutif oleh Febry Arentika (2013:29)  

keburukan kredit adalah : 

a) Hidup konsumtifartinya orang terdorong untuk melakukan transaksi yang 

terjadi diluar batas kemampuan ekonominya dengan cara membeli secara 

kredit atau mencari pinjaman baik untuk mencari barang-barang konsumsi. 

b) Jumlah uang yang beredar bertambah (inflasi) artinya akan memperbesar 

jumlah uang yang beredar dalam masyarakat yang berakibat harga-harga naik 

(nilai uang turun). 

c) Spekulasi artinya dengan mengharapkan untung yag besar pengusaha 

membeli atau memperbesar usaha dengan cara meminjam. 

 

Sedangkan menurut Nirwan Sembiring, dkk yang dikutip oleh Febri 

Arentika (2013:29) keburukan kredit adalah : 

a) Kredit dapat mendorong seseorang untuk berspesikulasi dengan cara 

meminjam modal, baik kepada Bank maupun kepada lembaga prekreditan 

lainnya. 

b) Kredit dapat menimbulkan inflasi karena terlalu banyak perluasan kredit. 



43 
 

c) Kredit dapat mendorong seseorang untuk memenuhi kebutuhan diluar batas. 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

A. Sejarah Berdirinya Perusahaan 

PT. Aneka Makmur Sejahtera di Sekura kabupaten Sambas merupakan 

salah satu perusahaan industri otomotif yang bergerak dalam bidang penjualan 

sepeda motor khusus Yamaha di Kalimantan Barat.Timbulnya ide memberikan 

pelayanan penjualan motor khusus Yamaha ini dikarenakan adanya antusias 

masyarakat yang cukup besar terhadap transportasi motor saat ini dan masa yang 

akan datang dalam melakukan kegiatan sehari. 

PT. Aneka Makmur Sejahtera di Sekura Kabupaten Sambas berdiri pada 

tahun 2011 ber alamat di Jalan Kesehatan Kecamatan Teluk Keramat dan pemilik 

perusahaan bernama Hendra Firmanro kelahiran Pontianak. Dalam melakukan 

kegiatan usahanya PT. Aneka Makmur Sejahtera di Sekura kabupaten Sambas 

melengkapi beberapa surat izin dari instansi-intansi pemerintah yang berwenang, 

seperti Syarat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan nomor :5102 / 198 / 1333 / 

DP2KOP yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan 

UKM. 

Dalam perjalanannya tidak sedikit hambatan yang datang, antara lain 

adalah persaingan dengan perusahaan penjualan motor merek lainnya yang ada di 

Kabupaten Sambas khususnya Sekura, yang juga menyediakan fasilitas penjualan 

motor secara tunai maupun kredit. Tetapi berkat keuletan pimpinan dan kerja 
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sama dengan semua karyawan, maka segalanya dapat teratasi sehingga 

perusahaan dapat berkembang hingga saat ini. 

B. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi suatu perusahaan menggambarkan secara skematis 

tentang hubungan kerja sama antar bagian-bagian dalam rangka usaha mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. Hubungan kerja sama dari orang-orang yang ada 

dalam perusahaan akan timbul dengan baik bila masing-masing mengetahui apa 

yang akan menjadi tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan wewenangnyang 

diberikan. Melalui proses pendelegasian dari pimpinan kepada bawahannya 

dilakukan agar dalam pelaksanaan pekerjaan tidak terjadi penumpukan kerja pada 

salah satu bagian atau pada seseorang. 

Struktur organisasi merupakan kelompok orang yang menyatukan diri 

untuk melakukan kerjasama guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Struktur 

organisasi merupakan bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokan, dan 

dikoordinasikan secara Formal. Setiap perusahaan baik perusahaan besar maupun 

perusahaan kecil mempunyai tugas dan tanggung jawab serta kewajiban yang 

digambarkan dalam suatu struktur organisasi. Pada umumnya di dalam melakukan 

kegiatan usahnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, tidak dapat 

dilakukan dan diawasi hanya oleh satu orang saja akan tetapi diperlukan personil-

personil lainnya untuk melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tanggung 

jawab, wewenang, tugas serta kemampuan yang dimiliki masing-masing tenaga 

kerja. 
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Adanya pembagian kerja yang baik diharapkan semua bagian dan semua 

orang yang terlibat dalam sebuah pekerjaan tersebut mendapat kepuasan kerja. 

Untuk itu perlu adanya suatu struktur organisasi yang dapat membantu 

menerangkan mengenai wewenang dan tanggung jawab yang harus dipenuhi dan 

dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam sebuah instansi, lembaga-lembaga 

dan organisasi lainnya. 

Menurut Irham Fahmi (2013:2) Organisasi adalah kesatuan (entity) social 

yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relative dapat 

diidentifikasikan, yang bekerja atas dasar yang relative terus menerus untuk 

mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. 

Strukur organisasi yang baik dan rapi akan selalu memantapkan hubungan 

kerja yang baik di dalam lingkungan perusahaan maupun hubungan dengan pihak 

konsumen. Struktur organisasi yang baik juga akan diikuti dengan pembagian 

tugas dan wewenang yang merupakan pembatsan-pembatasan tugas dan 

wewenang dari tiap jabatan dengan pekerjaan yang harus mereka kerjakan dan 

merupakan gambaran hubungan kerja dan tingkat kedudukan jabatan dalam tiap 

organisasi. 

Menurut Irham Fahmi (2013:3) secara umum ada beberapa bentuk 

organisasi yang selama ini dipakai atau dianggap familiar untuk diterapkan yaitu: 

1. Organisasi Garis. 

Organisasi garis menganut konsep yang bersifat vertikal, yaitu dimana setiap 

perintah, kebijakan, aturan, dan petunjuk penugasan bersumber dari atas ke 

bawah. Organisasi garis (hierarki) yang dipelopori H. Fayol merupakan stesel 

organisasi yang tertua. Dari segi konsep menunjukan bahwa pada organisasi 

ini penanggung jawab keputusan adalah pimpinan, dan penanggung jawab 

yang tertinggi adalah pimpinan yang tertinggi, dan seterusnya. 

2. Organisasi Fungsional. 

Organisasi ini memiliki konsep yang menepatkan pelaksanaan pekerjaan 

secara terpisah dan setiap bagian memiliki tanggungjawabnya masing-
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masing, namun tetap melakukan koordinasi secara continue dengan tujuan 

agar pelaksanaan pekerjaan dapat terselesaikan secara sempurna. 

3. Organisasi Garis dan Staf. 

Organisasi garis dan staf merupakan organisasi yang dibentuk dari 

penggabungan model garis dan staf dengan mempelajari beberapa kelemahan 

yang timbul pada kedua organisasi sebelumnya.  

Menurut Manullang yang dikutif oleh M. Firman (2013:37) : ada tujuh 

prinsip dalam suatu organisasi : 

1. Perumusan tujuan yang jelas, 

2. Pembagian tugas pekerjaan, 

3. Delegasi kekuasaan, 

4. Rentangan kekuasaan, 

5. Tingkat-tingkat pengawasan, 

6. Kesatuan perintah dan tanggungjawab, dan 

7. Koordinasi. 

Dalam setiap perusahaan, agar tujuan yang diinginkan dapat terealisasi, 

maka sangatlah diperlukan adanya jalinan kerjasama yang baik antara pimpinan 

dngan bawahan. Untuk memudahkan pengawasan terhadap tugas, tanggung jawab 

dan wewenang yang diberikan kepada bawahan, maka sangatlah diperlukan 

adanya struktur organisasi yang baik. 

Adapun struktur organisasi perusahaan bila dilihat dari jumlah orang yang 

memegang kekuasaan. Ditinjau dari sudut lalu lintas kekuasaan dan 

tanggungjawab serta hubungan kerja pada kesatuan dalam organisasi maka bentuk 

organisasi PT. Aneka Makmur Sejahtera Sekura di Kabupaten Sambas tersebut 

dapat dilihat struktur organisasi berikut ini : 
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Gambar 3.1 

PT. Aneka Makmur Sejahtera Sekura di kabupaten Sambas 

Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : PT. Aneka Makmur Sejahtera Sekura di Kabupaten Sambas, 2017 

Dari struktur organisasi  PT. Aneka Makmur Sejahtera Sekura di 

Kabupaten Sambas tersebut, dapat dijelaskan tugas masing-masing bagian sebagai 

berikut : 

1. Branch Manager 

a. Tugas 

1) Mengkordinir, mengatur,menentukan, mendelegasikan dan memonitor 

pelaksanaan tugas dari masing-masing bagian serta upgrade sumber 

daya manusia 

Branch Manager 

Kepala Bagian 
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Kepala Bagian 

Adm dan 

Umum 

Kepala Bagian 

Keuangan 
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Penagihan 

Staf Pemasaran 

Staf Counter 
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Staf 
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2).Membina hubungan yang baik dan komunikasi yang berkelanjutan 

terhadap mitra 

3).Menjalankan dan mengawasi day to dayoperation berjalan dengan 

bank sesuai dengan system dan prosedur dan deadline yang telah 

ditetapkan. 

4).Memastikan serta mengawasi kebenaran pencatatan ke Laopran Kas 

Harian. 

b. Wewenang 

1) Membuat dan menyiapkan studi kelayakan terhadap rencana 

pengembangan 

2) Menyusun, melaksanakan dan mereview activy plan 

3) Berhak untuk berhentikan bawahan yang berkinerja buruk dan tidak 

loyal terhadap perusahaan 

c. Tanggung jawabnya 

1) Bertanggung jawab atas pencapaian target yang telah ditetapkan oleh 

manajemen 

2) Bertanggung jawab atas pencapaian target yang telah ditetapkan oleh 

manajemen 

3) Bertanggung jawab atas pelaksanaan kerja di kantor cabang 

4) Memberikan laporan ke pusat 

2. Kepala Bagian Pemasaran 

a. Tugas  

1) Mencari potensial market dan potensial customer 
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2) Membina hubungan baik dengan dealer sebagai mitra kerja 

3) Membuat activy plan dan analisa problem identification dan corrective 

action 

4) Mencari dan menciptakan sarana iklan yang efektif 

b. Wewenang 

1) menjalankan segala aktivitas yang berhubungan dengan pemasaran 

motor. 

2) Membuat perencanaan, program-program pemasaran yang bertujuan 

untuk meningkatkan jumlah pembiayaan dan memberikan informasi 

kepada pimpinan sebagai dasar pengambilan keputusan serta riset pasar 

untuk memperoleh informasi. 

3) Mengawasi pekerjaan staff Marketing 

c. Tanggung Jawabnya 

1) Bertanggungjawab atas segala aktivitas yang berhubungan dengan  

pemasaran motor dikantor cabang. 

2)  Bertanggungjawab menjalankan program-program pemasaran. 

3) Bertanggungjawab kepada Branch manager atas pelaksanaan pekerjaan 

yang dilaksanakan 

3. Staf Pemasaran 

a. Tugas 

1) Melakukan observasi/survey terhadap obyek dan subyek pembiayaan. 

2)  Memeriksa kebenaran dan memfollow up kelengkapan dokumen yang    

diperlukan. 
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3) Menawarkan paket kredit yang dijual perusahaan kepada calon 

konsumen. 

4) Melakukan pencatatan terhadap kegiatan pemasaran yang dilaksanakan. 

5) Membantu Kepala Bagian Pemasaran dalam hal pengambilan kepurusan 

mengenai penjualan. 

6) Menjaga hubungan baik dengan tenaga eksternal yang membantu 

memudahkan proses penjualan. 

b. Wewenang 

1) Merencanakan teknis operasi dilapangan. 

2) Memilih pelanggan yang akan dikunjungi lebih dulu berdasarkan 

wilayah. 

3) memeriksa dan menganalisa kelayakan pemberian kredit kepada calon 

konsumen. 

c. Tanggung Jawab 

1) Bertanggung jawab memenuhi pencapaian target penjualan yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan. 

2) Bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Pemasaran. 

4. Staff Counter 

a. Tugas 

1) Memberikan informasi dan menerima serta menampung seluruh 

keluhan konsumen. 

2) Mengimput data konsumen dan membuat purchase order. 
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3) Menyiapkan aplikasi dan from kontrak untuk ditandatangani oleh 

konsumen. 

4) Membuat laporan contrac value mingguan dan bulanan. 

5) Menyiapkan data kontrak yang akan dibiayai. 

b. Wewenang 

1) Memberikan usulan kepada Kepala Bagian Pemasaran terhadap suatu 

permohonan kredit. 

2) Membantu Kepala bagian Pemasaran dalam menanggapi berbagai 

keluhan konsumen akan permintaan kredit. 

c. Tanggung Jawab 

1) Bertanggung jawab atas laporan contrac value mingguan dan bulanan. 

2) Bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Pemasaran. 

5. Kepala Bagian Administarsi dan Umum 

a. Tugas 

1) Mengecek pelaksanaan kerja staf administrasi dan umum. 

2) Mengecek segala surat-surat yang berhubungan dengan administrasi dan 

umum. 

3) Menyimpan dan mengamankan bukti-bukti transaksi dan menyimpan 

serta mengamankan kunci brangkas. 

b. Wewenang 

1) Mengatur tugas dan pembagian kerja staf administrasi dan umum. 

2) Melakukan berbagai peninjauan dan pengecekan dalam pencatatan 

administrasi perusahaan. 
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3) Memberikan laporan dan saran tentang perkembangan karyawan dalam 

melaksanakan tugas yang diberikan. 

c. Tanggung Jawab 

1) Bertanggung jawab atas segala aktivitas yang berhubungan dengan 

kegiatan adiministrasi dan umum di kantor cabang. 

2) Bertanggung jawab kepada Barnch Manager atas pelaksanaan 

pekerjaan yang dilaksanakan. 

6. Staf Administrasi  

a. Tugas  

1) Memasukkan data permohonan kredit. 

2) Membuat surat penyerahan dan pengikat barang jaminan.  

3) Membuat surat pernyataan barang jaminan.  

4) Membantu konsumen dalam hal pengurusan surat-surat kendaraan 

seperti membayar pajak, mutasi dan balik nama.  

b. Wewenang 

 1) Membuat daftar tagihan angsuran pinjaman yang tertunda. 

 2) Membuat surat perjanjian kerja.  

3) Melakukan berbagai kegiatan pencatatan administrasi.  

c. Tanggung Jawab . 

 l) Bertanggung jawab atas segala aktivitas yang berhubungan kegiatan 

administrasi di kantor cabang.  

2) Bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi dan Umum 
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7. Staf Umum  

a. Tugas  

1). Menjaga perlengkapan kantor, bangunan dan inventaris milik 

perusahaan.  

2). Mengkoordinir ofice boy, security di dalam menjalankan tugas sehari-

hari  

3). pemeliharaan barang-barang promosi dan membuat register inventaris 

kantor  

b. Wewenang .  

1) Mengusulkan perbaikan kerusakan barang inventaris atau rencana 

tambahan pembelian inventaris baru.  

2) Menyampaikan usul, pendapat dan saran mengenai pembinaan personil 

serta menyelesaikan masalah intern karyawan jika di antara karyawan 

c. Tanggung Jawab  

1) Melaporkan hasil pelaksanaan bidang umum seperti arus dokumen, 

kearsipan.  

2) Bertanggung jawab atas pendistribusian barang-barang pelengkapan 

dan peralatan kerja seluruh  karyawan.  

3) Bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi dan Umum atas 

pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan.  

8. Kepala Bagian Keuangan  

a. Tugas 

 l) Memelihara keamanan keuangan dan barang-barang berharga.  
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2) Meneliti keabsahan laporan keuangan dan statistik bulanan. 

b.wewenang  

1) menandatangani laporan keuangan dan statistik bulanan 

2) mengecek dan audit secara berkala atas pemasukan dan pengeluaran 

perusahaan 

3) memberikan pemikiran dan saran kepada pimpinan mengenai alur chas 

flow keuangan perusahaan cabang 

c. Tanggung Jawab 

1) Bertanggung jawab atas bidang keuangan dan akuntansi. 

2) Mengajukan rancangan rencana kerja dan laporan keuangan serta  

bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas 

3) Bertanggung jawab kepada Branch Manager atas pelaksanaan 

pekerjaan yang dilaksanakan 

9. Staf Keuangan  

a. Tugas 

1) Membantu kepala bagian keuangan dalam menyelengarakan 

pelaksanaan pembukuan akuntansi 

2) Mempersiapkan atau menyusun laporan keuangan secara periodik setiap 

bulan 

3) Menyusun dan menyimpan bukti-bukti data keuangan dengan sistem 

akuntansi yang telah ditetapakan dan melakukan pendataan tunggakan 

pendapatan yang belum tertagih dan yang akan tertagih 
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b.Wewenang 

1) Melakukan pemeriksaan terhadap segala pengeluaran 

2) Mengaudit secara berkala atas pemasukan dan pengeluaran perusahaan 

c. Tanggung Jawab 

1) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem akutansi yang 

dibuatnya  

2)  Bertanggung jawab dalam mempersiapkan laporan keuangan 

3) Bertanggung jawab dalam mempersiapkan bukti-bukti data keuangan 

dengan sistem akuntansi dan melakukan pendataan tunggakan 

pendapatan yang belum tertagih 

4) Bertanggung jawab kepada kepala bagian keuangan atas semua 

pekerjaan yang dilaksanakan  

10. Kasir 

a.Tugas  

1) Mencatat faktur kas bon (kas masuk dan kas keluar) 

2) Mencatat penerimaan cek, bilyet giro dan penarian uang di bank 

3) Membayar segala hutang biaya kantor, dan biaya lainya 

b.Wewenang 

1) Menerima uang yang masuk dan membayar secara tunai pengeluaran-

pengeluaran perusahaan 

2) Mengeluarkan uang untuk keperluan oprasional perusahaan sehari-hari 
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c. Tanggung Jawab  

 1) Bertanggung jawab menjaga kestabilan kas agar kegiatan transaksi 

keuangan perusahaan berjalan lancar 

2) Bertanggung jawab atas pengeluaran dan penerimaan kas perusahaan. 

3) Bertangung jawab langsung kepada kepala bagian keuangan 

11. Kepala Bagian Penagihan  

a. Tugas  

1) Mengawasi pekerjaan staf penagihan dan penarikan 

2) Membantu memecahkan masalah yang dihadapi staf penagihan dan 

penarikan sehubungan dengan tugasnya. 

3) Mengkoordinir dan mengarahkan para staf penagihan dan penarikan 

b. Wewenang  

1) Memberikan penjelasan dan latihan kepada staf penagihan dan 

penarikan 

2) Mengecek hasil pekerjaan staf penagihan dan penarikan 

3) Membuat laporan atas pekerjaan staf penagihan dan saf penarikan 

c. Tanggung Jawab 

1) Bertanggung jawab akan pelaksanaan tugas yang dilaksanakan staf 

penagihan dan penarikan sehubungan dengan tugasnya 

2) Bertanggung jawab kepada branch manager atas pelaksanaan 

pekerjaan yang dilaksanakan 

 

 



58 
 

12. Staf Penagihan 

a. Tugas  

1) Melakukan penagihan atas kosumen yang telah jatuh tempo 

2) Menyetorkan hasil tagihan kepada kasir 

3) Mengirimkan surat peringatan kepada konsumen yang menunggak 

b. Wewenang 

1) Melakukan penagihan dan mengingatkan kepada konsumen yang telah 

jatuh tempo 

2) Mendatangi konsumen yang menunggak untuk melakukan 

pembayaran atas tunggakannya 

c. Tanggung Jawab 

1) Bertangung jawab akan pelaksanaan tugas yang dilaksakannya  

2) Bertanggung jawab kepada bagian kepala bagian penagihan atas 

pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan 

13. Staf Penarikan 

a. Tugas  

1) Melakukan penarikan atas konsumen yang dianggap menunggak 

melebihi batas yang ditentukan 

2) Berkordinasi baik dengan staf penagihan  

3) Memeriksa keadaan kendaraan yang ditarik sesuai tidak dengan fisik 

aslinya 
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b. Wewenang 

1) Mencoba mengingatkan kembali dan melakukan penarikan kepada 

debitur yang telah jatuh tempo 

2) Melakukan koordiansi dengan petugas jika diperlukan dalam 

penarikan kendaraan disertai dengan surat tugas dari pimpinan 

c. Tanggung Jawab 

1. Bertangung jawab akan pelaksanaan tugas yang dilaksanakannya  

2. Bertanggung jawab kepada bagian kepala bagian penagihan atas 

pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakannya 

C. Bauran Pemasaran 

Kegiatan operasional pemasaran selain mencakupi wilayah Kecamatan 

Teluk Keramat Kabupaten Sambas, secara keseluruhan juga menaungi wilayah 

Kabupaten lainnya seperti, Bengkayang, Singkawang kota, Mempawah, Sintang, 

Putusibau dan Kabupaten Lainnya. Dalam kegiatannya ternyata mengalami 

peningkatan permintaan produk kreditnya. 

Dalam memasarkan produk kreditnya PT. Aneka Makmur Sejahtera di 

Sekura Kabupaten Sambas Menetapkan syarat-syarat kredit sebagai berikut : 

1. Fotocopy KTP pemohon suami/istri. 

2. Fotocopy kartu keluarga. 

3. Fotocopy rekening listrik/PAM/PBB/telepon. 

4. Slip gaji atau fotocopy rekening tabungan (3 bulan terakhir) atau rekening 

Koran (3 bulan terakhir). 
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Adapun aspek pemasaran dalam kebijkan pemasaran yang telah 

dilakukannya selama ini yakni : 

1. Produk (product) 

Pada bauran produk (product), PT. Aneka Makmur Sejahtera di Sekura 

Kabupaten Sambas memiliki produk kredit yaitu hanya menyalurkan jenis 

kendaraan sepeda motor merek Yamaha seperti R15 Movistar, R25 Movistar, 

  MX King Movistar, Aerok 155VVA, Mio 125 AKS SSS, Mio Z, Mio M3 125, 

Fino 124 Blue Core, Soul GT, Jupiter, Vega, Byson FI, Vixion. Konsumen 

dapat mengansur cicilan kredit lewat kantor PT. Aneka Makmur Sejahtera di 

Sekura Kabupaten Sambas. Perusahaan juga menjamin, setiap transaksi 

pembelian kendaraan roda dua lewat perusahaan dijamin mudah, aman, dan 

cepat. Serta ada jaminan keamanan BPKB karena tidak dijaminkan di bank 

sehingga sewaktu-waktu konsumen melunasi tidak membutuhkan proses lama 

dan disisi lain jika peursahaan memiliki prestasi dalam membayar angsuran 

maka jika kredit lagi tidak akan perlu disurvey ulang. 

D. Aspek Personalia 

1. Pengadaan Tenaga Kerja 

PT. Aneka Makmur Sejahtera di Sekura Kabupaten Sambas dalam 

pengadaan tenaga kerjanya bersumber dari dalam dan luar perusahaan. Penarikan 

tenaga kerja dari dalam perusahaan yaitu dengan melakukan mutasi ataupun 

promosi terhadap karyawannya. Untuk penarikan karyawan yang berasal dari luar 

pihak manajemen menetapkan persyaratan-persayaratan yang harus dipenuhi oleh 

para calon tenaga kerja, yaitu berupa : 



61 
 

a. Persyaratan fisik 

1) Umur 

a) Untuk laki-laki umur 21-30 tahun 

b) Untuk perempuan umur 21-30 tahun 

2) Tinggi Badan 

a) 165 cm ke atas bagi laki-laki 

b) 155 cm ke atas bagi perempuan. 

c) Berbadan sehat yang ditunjukan dengan surat keterangan dokter. 

b. Persyaratan Administrasi 

1) Surat lamaran kerja 

2) Daftar riwayat hidup 

3) Fotocopy ijazah terakhir 

4) Surat keterangan pengalaman kerja bagi yang pernah bekerja 

5) Fotocopy KTP 

6) Pas photo ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar 

7) Surat keterangan dokter 

2. Jumlah tenaga kerja 

Sebagai suatu perusahaan yang terus mengalami perkembangan, PT. Aneka 

Makmur Sejahtera di Sekura Kabupaten Sambas juga terus menambah jumlah 

karyawannya. Sampai dengan tahun 2017 yang bekerja pada perusahaan sudah 

mencapai 17 orang, yang terdiri dari 4 orang wanita dan 13 orang pria. Banyaknya 

karyawan pria diperusahaan ini adalah karena dipergunakan sebagai tenaga 
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marketing, kolektor dan bagian umum, sedangkan wanita hanya beraktifitas di 

kantor baik itu dibidang administarsi maupun staff counter layanan. 

3. Jam Kerja dan Hari Kerja 

Jam kerja karyawan PT. Aneka Makmur Sejahtera di Sekura Kabupaten 

Sambas adalah : 

a. Jam kerja 

Pukul 08.00-12.00 WIB (Jam masuk pertama) 

Pukul 12.00-13.00 WIB (Jam istirahat) 

Pukul 13.00-17.00 WIB (jam masuk kedua) 

b. Hari Kerja 

Hari kerja karyawan pada PT. Aneka Makmur Sejahtera di Sekura 

Kabupaten Sambas adalah setiap hari mulai hari senin sampai dengan hari 

minggu, jadi karyawan hanya libur pada hari besar nasional saja serta di hari 

karyawan off setiap satu minggu sekali. 

E.Aspek Keuangan 

PT. Aneka Makmur Sejahtera Sekura di Sekura Kabupaten Sambas 

dalam memberikan standar gajinyauntuk karyawan yaitu berdasarkan UMR 

kabupaten Sambas sebesar Rp.2.088,000, apabila karyawan tersebut mampu 

menunjukan prestasinya dan berdampak bagus pada perusahaan, maka perusahaan 

memberikan tambahan bonus selain dari gaji pokok yang wajib diberikan 

kepadanya, serta beberapa tunjangan tidak tetap lainnya termasuk uang transport, 

makan dan tunjangan hari raya/THR. 


