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ABSTRAK
The government has been rolling the loan fund a program of monetary credit (KUR) to facilitate the people
in conducting business activities, especially small businesses like merchant fish meatballs circumference,
pastries circumference, as well as selling fresh drinks cold and coffee trader roving steeping it a momentup
turnaround micro-economic scale that has never affected inflation and crisis. The term is usually confused
with the term survey observations in the everyday sense. In terms of the second term has a different sense,
although both are linked activities. Procedures for granting and credit ratings by banks in general are not
much different between one bank with another bank. Only some of the differences lies in the ways that banks
assess and requirements set by consideration of each bank. This study uses the method of regression and
correlation where each variable is determined each sample amount of numbers R Square (r2) of 0.996
numbers could be used to see the effect of non-performing loans and the behavior of credit marketing oficer
CMO for assessment of customers at Bank Jabar Banten, Tangerang (determinant coefficient) , The figure
that has the sole and the remaining 99.6% influenced by other variables of 0.4%.
Keyword: business credit, mortgage loans, real sector
PENDAHULUAN
Arus pertumbuhan ekonomi secara mikro begitu
pesat pada dekade feformasi seiring rupiah
menguat bayak pelaku usaha terutama terutama
usaha mikro seperti pedagang ecera grosiran dan
kulakan hal ini salah satu memicu pergerakan
arus ekonomi .
Pemerintah sudah menggulirkan dana pinjaman
yaitu program kredit uang rakyat (KUR) untuk
memfasilitasi rakyat dalam melakukan aktifitas
bisnis terutama usaha kecil seperti pedagang baso
ikan keliling, kue-kue keliling, serta jualan
minuman segar dingin , serta pedagang kopi
keliling seduh hal ini sebuah momentup
perputaran ekonomi sekala mikro yang tidak
pernah terpengaruh inflasi maupun krisis.
Gejala ekonomi usaha mikro UMKM (usaha
mikro kecil menengah ) sebuah gebrakan yang
dasyat terutama bagi kalangan yang mengerti
peluang usaha mandiri pantang menyerah tidak
kenal waktu ulet dan mandiri tidak kenal
kompromi suatu hal keadaan. Usaha kecil
menengah hanya bermodalkan kurang dari Rp
5000,000,- hal ini bisa buka lapak laris manis
tanjung kimpul hal ini sering dilontarkan para
pedagang
kelontong,
maupun
gorengan,
warungkopi, indomie rebus suatu gejala
entrepreneur kelas bawah tanpa tersentuh dari
pembinaan penyuluhan dari kementrian maupun
dari pemda setempat hanya segelintir diberi
penyuluhan itu juga yang terdata secara
administrasi
tetapi
selebihnya
terpencar
menggeliat tanpa status administrasi .
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2016 pemerintah menggalakan sensus ekonomi
serentak hal ini pemerintah lamban dan sudah
ketinggalan jauh dalam melihat pertumbuhan
ekonomi berbeda dengan negara tetangga malasya
mereka sudah pembenahan dan evaluasi serta
inovasi menuju masyarakat ekonomi asia (MEA).
Rumusan masalah dalam penelitian ini:
a. Apakah ada Pengaruh kredit bermasalah
terhadap penilaian nasabah pada Bank Jabar
Banten, Tangerang
b. Apakah ada Pengaruh prilaku credit
marketing oficer CMO terhadap penilaian
nasabah pada Bank Jabar Banten, Tangerang
c. Apakah ada Pengaruh kredit bermasalah dan
prilaku credit marketing oficer CMO
terhadap penilaian nasabah pada Bank Jabar
Banten, Tangerang
BAHAN DAN METODE
A. Survei
Istilah survei biasanya dirancukan dengan
istilah observasi dalam pengertian sehari-hari.
Pada hal kedua istilah tersebut mempunyai
pengertian yang berbeda, walaupun keduanya
merupakan kegiatan yang saling berhubungan.
Menurut kamus Webster, pengertian survei adalah
suatu kondisi tertentu yang menghendaki
kepastian informasi, terutama bagi orang–orang
yang bertanggung jawab atau yang tertarik.
Menurut Singarimbun (1991.3) survei yaitu
“penelitian yang mengambil sampel dari satu
populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat
pengumpul data yang pokok”. Sedangkan
menurut
suhermin
(dalam
blognya
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suhermin.blogspot.com) survei adalah aktivitas
untuk mengestimasi sesuatu (seperti: jumlah
orang, persepsi atau pesan-pesan tertentu).
a. Jenis Survei
Ada beberapa kategori penelitian survei
dilihat dari proses pelaksanaannya dan perlakuan
terhadap sampel.
1. Survei Sekali Waktu (Cross-sectional
Survei). Data hanya dikumpulkan untuk
waktu tertentu saja dengan tujuan
menggambarkan kondisi populasi.
2. Survei Rentang Waktu (Longitudinal
Survei). Survei dilakukan berulang untuk
mengetahui
kecenderungan
suatu
fenomena dari waktu ke waktu.
3. Survei Tracking/Trend. Survei dilakukan
pada populasi yang sama namun dengan
sampel berbeda untuk mengetahui
kecenderungan suatu fenomena dari
waktu ke waktu.
4. Survei Panel. Survei dilakukan terhadap
sampel yang sama untuk memahami
suatu fenomena dari waktu ke waktu.
5. Survei Cohort. Survei dilakukan pada
sekelompok populasi yang spesifik untuk
mengetahui
perkembangan
suatu
fenomena dari waktu ke waktu.
b.

Tujuan dan Kegunaan Survei
Tujuan dari survei adalah memaparkan data
dari objek penelitian, dan menginterpretasikan
dan menganalisisnya secara sistematis. Kebenaran
informasi itu tergantung kepada metode yang
digunakan dalam survei. Kegunaan dari survei
antara lain:
1. Untuk memperoleh fakta dari gejala yang ada
2. Mencari keterangan secara faktual dari suatu
kelompok, daerah dsb
3. Melakukan evaluasi serta perbandinagn
terhadap hal yang telah dilakukan orang lain
dalam menangani hal yang serupa
4. Dilakukan terhadap sejumlah individu / unit
baik secara sensus maupun secara sampel
5. Hasilnya untuk pembuatan rencana dan
pengambilan keputusan
B. Kredit
a.

Pengertian Kredit
Perkataan “kredit” berasal dari bahasa latin
credo yang berarti “saya percaya”, yang
merupakan kombinasi dari bahasa Sansekerta
cred yang artinya “kepercayaan”, dan bahasa latin
do yang artinya “saya tempatkan”. Memperoleh
kredit berarti memperoleh kepercayaan. Kredit
adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar
kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai
dengan perjanjian yang telah disepakati menurut
Melayu (2011:87). Menurut Kasmir (2013:85)
kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau
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tagihan
yang
nilainya
diukur
dengan
uang,misalnya bank membiayai kredit untuk
pembelian rumah atau mobil. Pengertian “kredit”
menurut UU 10/1998 tentang Perbankan, Pasal 1
angka 11, adalah “penyediaan uang atau tagihan
yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan
persetujuan atau kesepakatan pijam-meminjam
antara bank dan pihak lain yang mewajibkan
pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah
jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
Pengertian kredit menurut Peraturan Bank
Indonesia nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian
Kualitas Aktiva Bank Umum (selanjutnya disebut
PBI 7/2005), Pasal 1 angka 5, adalah penyediaan
uang atau tagihan yang dapat dipersamakan
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau
kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan
pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam
untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu
tertentu dengan pemberian bunga.
b.

Unsur-unsur Kredit
Menurut Kasmir (2013:87), adapun
unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian
suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:
1. Kepercayaan
Yaitu suatu keyakinan pemberian kredit
bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang
atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di
masa tertentu di masa yang akan datang.
2. Kesepakatan
Di samping unsur percaya di dalam kredit juga
mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi
kredit dengan si penerima kredit.
3. Jangka Waktu
Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka
waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa
pengembalian kredit yang telah disepakati.
4. Risiko
Adanya suatu tenggang waktu pengembalian
akan
menyebabkan
suatu
risiko
tidak
tertagih/macet pemberian kredit. Semakin
panjang suatu kredit maka semakin besar
risikonya demikian pula sebaliknya.
5. Balas Jasa
Merupakan keuntungan atas pemberian suatu
kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan
nama bunga, bunga merupakan keuntungan yand
didapat bank.
c. Fungsi dan Tujuan Kredit
Adapun fungsi pemberian kredit menurut
Malayu S.P. Hasibuan, (2011:88) adalah sebagai
berikut :
1. Menjadi
motivator
dan
dinamisator
peninkatan kegiatan perdangangan dan
prekonomian
2. Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat
3. Memperlancar arus barang dan arus uang
4. Meningkatkan hubungan internasional
5. Meningkatkan produktivitas dana yang ada
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6.
7.

Meningkatkan daya guna barang
Meningkatkan
kegairahan
berusaha
masyarakat
8. Memperbasar modal kerja perusahaan
9. Meningkatkan income per capita masyarakat
10. Mengubah cara berpikir atau cara bertindak
masyarat untuk lebih ekonomis
Adapun Tujuan penyaluran kredit, antara lain
adalah untuk:
1. Memperoleh pendapatan bank dari Bunga
kredit
2. Memanfaatkan dan memproduksi dana-dana
yang ada
3. Melaksanakan kegiatan operasional bank
4. Memenuhi permintaan kredit dari masyarakat
5. Memperlancar lalu lintas pembayaran
6. Menambah modal kerja perusahaan
7. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan
masyarakat
d.

Jenis-jenis Kredit
Kredit yang diberikan bank umum dan bank
perkreditan rakyat untuk masyarakat terdiri dari
berbagai jenis. Secara umum jenis-jenis kredit
dapat dilihat dari berbagai segi menurut Kasmir
(2013:90), antara lain sebagai berikut :
1. Dilihat dari segi kegunaannya
a. Kredit investasi
b. Kredit modal kerja
2. Dilihat dari segi tujuan kredit
a. Kredit produktif
b. Kredit konsumtif
c. Kredit perdagangan
3. Dilihat dari segi jangka waktu
a. Kredit jangka pendek
b. Kredit jangka menengah
c. Kredit jangka panjang
4. Dilihat dari segi jaminan
1. Kredit dengan jaminan
2. Kredit tanpa jaminan
5. Dilihat dari segi sektor usaha
a. Kredit pertanian
b. Kredit peternakan
c. Kredit industri
d. Kredit pertambangan
e. Kredit pendidikan
f. Kredit profesi
e. Prinsip-prinsip Pemberian Kredit
Untuk dapat melaksanakan kegiatan perkreditan
secara sehat telah dikenal adanya prinsip 5C dan
7P menurut Kasmir (2013:95). Adapun penjelasan
untuk analisis dengan 5 C kredit adalah sebagai
berikut :
1. Character
Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak
dari orang-orang yang akan diberikan kredit
benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin
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dari latar belakang si nasabah baik bersifat latar
belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi.
2. Capacity
Untuk melihat nasabah dalam kemapuannya
dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan
pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur
dengan kempuannya dalam memahami tentang
ketentuan-ketentuan pemerintah.
3. Capital
Untuk melihat modal apakah efektif, dilihat
laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba)
dengan melakukan pengukuran seperti dari segi
likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran
lainnya.
4. Collateral
Merupakan jaminan yang diberikan calon
nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik.
Jaminan hendaknya melebuhi jumlah kredit yang
diberikan.
5. Condition
Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai
kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa
yang akan datang sesuai sektor masing-masing,
serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan.
Kemudian penilaian kredit dengan analisis 7P
adalah sebagai berikut :
1. Personality
Yaitu
menilai
nasabah
dari
segi
kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari
maupun masa lalunya.
2. Party
Yaitu mengkalifikasikan nasabah kedalam
klasifikasi tertentu atau golongan-golongan
tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta
karakternya.
3. Perpose
Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah
dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit
yang diinginkan nasabah.
4. Prospect
Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa
yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau
dengan kata lain mempunyai prospek atau
sebaliknya.
5. Payment
Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah
mengembalikan kredit yang telah diambil atau
dari sumber mana saja dana untuk pengembalian
kredit.
6. Profitability
Untuk menganalisis bagaimana kemampuan
nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur
dari period eke periode apakah akan tetap sama
atau akan semakin meningkat, apalagi dengan
tambahan kredit yang akan diperolehnya.
7. Protection
Tujuannya agar bagaimana menjaga agar
usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan.
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Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau
orang atau jaminan asuransi.

f.

Prosedur dan Pemberian Kredit
Prosedur pemberian kredit merupakan tahaptahap yang harus dilalui sebelum suatu kredit
diputuskan untuk dikucurkan. Hal ini bertujuan
untuk memudahkan bank dalam menilai
kelayakan suatu permohonan kredit.
Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh
perbankan pada umumnya tidak jauh berbeda
antara bank yang satu dengan bank yang lainnya.
Hanya saja yang menjadi perbedaan terletak pada
bagaimana cara-cara bank tersebut menilai serta
persyaratan yang ditetapkan dengan pertimbangan
masing-masing bank.
Prosedur pemberian kredit secara umum
dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan
dengan pinjaman oleh suatu badan hukum,
kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya
apakah untuk konsumtif atau produktif.
Menurut Kasmir (2012:143), secara umum
prosedur pemberian kredit adalah sebagai berikut:
1. Pengajuan Berkas-berkas
Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan
kredit yang dituangkan dalam suatu proposal,
kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya
yang dibutuhkan. Proposal tersebut hendaknya
berisi latar belakang perusahaan, maksud dan
tujuan permohonan kredit, besar kredit dan jangka
waktu.
Dokumen-dokumen
yang
harus
dilampirkan meliputi fotokopi Akte Notaris,
Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP), Neraca, Laporan Laba
Rugi 3 tahun terakhir, bukti diri dari pimpinan
perusahaan serta fotokopi sertifikat jaminan.
Penilaian-penilaian sementara dapat dilakukan
dari neraca dan laporan laba rugi dengan
menggunakan current ratio, acid test ratio,
inventory turn over, sales to receivable ratio,
profit margin ratio, return on net work, dan
working capital.
2. Penyelidikan Berkas Pinjaman
Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah
berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai
persyaratan dan sudah benar termasuk
menyelidiki keabsahan berkas.
3. Wawancara Awal
Merupakan penyidikan kepada calon debitur
dengan langsung berhadapan
dengannya.
Tujuannya adalah untuk meyakinkan bank apakah
berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti
yang diinginkan oleh bank. Wawancara ini juga
untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan
nasabah yang sebenarnya.
4. On the Spot (Peninjauan Lapangan)
Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan
dengan meninjau berbagai objek yang akan
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dijadikan usaha atau jaminan. Hasil on the spot
kemudian dicocokkan dengan hasil wawancara
awal, akan lebih baik jika nasabah tidak
diberitahukan pada saat hendak dilakukan on the
spot.
5. Wawancara Kedua
Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika
terjadi kekurangan-kekurangan pada saat setelah
dilakukan on the spot di lapangan.
6. Keputusan kredit
Keputusan kredit dalam hal ini adalah untuk
menentukan apakah kredit akan diberikan atau
ditolak, jika diterima maka dipersiapkan
administrasinya, namun jika ditolak hendaknya
dikirim surat penolakan beserta alasannya.
7. Penandatanganan Akad Kredit/Perjanjian
Lainnya
Kredit sebelum dicairkan, terlebih dahulu
calon nasabah menandatangani akad kredit,
mengikat jaminan dengan hipotik dan surat
perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu.
8. Realisasi Kredit
Realisasi
kredit
diberikan
setelah
penandatanganan akad kredit dan surat-surat yang
diperlukan dengan membuka rekening giro atau di
bank yang bersangkutan.
9. Penyaluran/Penarikan Dana
Pencairan atau pengembalian uang dari
rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit
dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan
kredit yaitu secara bertahap atau sekaligus.
g. Pengertian Kredit Bermasalah
Menurut Iswi Hariyani (2010:3), kredit
bermasalah adalah kredit yang tergolong kredit
kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet.
Istilah kredit bermasalah telah digunakan
Perbankan Indonesia sebagai terjemahan problem
loan yang merupakan istilah yang sudah lazim
digunakan di dunia internasional. Istilah lain
dalam bahasa Inggris yang biasa dipakai bagi
istilah kredit bermasalah adalah non-performing
loan. Penggolongan kuali as kredit, menurut Pasal
4 SK Direktur BI Nomor 30/267/KEP/DIR
tanggal 27 Februari 1998, yaitu sebagai berikut :
1. Kredit lancar (pass), yaitu apabila memenuhi
kriteria:
a. Pembayaran angsuran pokok dan/atau
bunga tepat waktu
b. Memiliki mutasi rekening yang aktif
c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan
agunan tunai (cash collateral)
2. Kredit dalam perhatian khusus (special
mention), apabila memenuhi kriteria :
a. Terdapat tunggakan angsuran pokok
dan/atau Bunga yang belum melampaui
90 (Sembilan puluh) hari
b. Kadang-kadang terjadi cerukan,
c. Mutasi rekening reletif rendah
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Jarang terjadi pelanggaran terhadap
kontrak yang diperjanjikan
Didukung oleh pinjaman baru.

3.

Kredit kurang lancar (substandard), yaitu
apabila memenuhi kriteria :
a. Terdapat tunggakan angsuran pokok
dan/atau Bunga yang telah melampaui
90 (sembilan puluh) hari
b. Sering terjadi cerukan
c. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah
d. Terjadi pelanggaran terhadap kontak
yang diperjanjikan lebih dari 90 hari
e. Terdapat indikasi masalah keuangan
yang dihadapi debitur
f. Dokumentasi pinjaman yang lemah

4.

Kredit diragukan (doubtful), yaitu apabila
memenuhi kriteri :
a. Terdapat tunggakan angsuran pokok
dan/atau bunga yang melampaui 180 hari
b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen
c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180
(seratus delapan puluh) hati
d. Terjadi kapitalisasi bunga
e. Dokumentasi hokum lemah, baik untuk
perjanjian kredit/ pengikat jaminan.
Kredit macet (bad-debt), yaitu apabila
memenuhi kriteria :
a. Terdapat tunggakan angsuran pokok
dan/atau Bungan yang telah melampaui
270 (dua ratus tujuh puluh) hari
b. Kerugian operasional ditutup dengan
pinjaman baru

5.

c.

Dari segi hukum/kondisi pasar, jaminan
tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Penyebab Kredit Bermasalah
Menurut mantan Gubernur Bank Indonesia,
Burhanuddin Abdullah, kredit bermasalah atau
non-performing loan dapat desebabkan oleh:
1. Bencana alam atau keadaan darurat diluar
kemampuan manusia
2. Usaha debitur yang memburuk, sulit
berkembang, banyak pesaing, kesulitan
manajerial
3. Praktik KKN (korupsi, kolusi, nepotisme)
antara debitur dan pihak perbankan
4. Debitur tidak punya niat baik untuk
melaksanakan tanggung jawabnya.
Menurut Iswi Hariyani (2010:38), Kredit
macet dapat disebabkan oleh faktor internal
maupun eksternal. Faktor internal penyebeb kredit
macet yaitu, kebijakan perkreditan yang
ekspansif, penyimpangan dalam pelaksanaan
prosedur perkreditan, iktikad kurang baik dari
pemilik, pengurus, dan pegawai bank, lemahnya
sistem infomasi kredit macet. Sedangkan faktor
eksternal penyebab kredit macet adalah kegagalan
usaha debitur, pemanfaatan iklim persaingan
perbankan yang tidak sehat yang dilakukan
debitur, serta menurunya kegiatan ekonomi dan
tingginya suku bunga kredit. Kredit macet pada
mulanya selalu diawali dengan terjadinya
wanprestasi (ingkar janji/cedera janji), yaitu suatu
keadaan dimana debitur tidak mau dan tidak
mampu memenuhi janji-janji yang telah
dibuatnya sebagai tertera dalam perjanjian kredit.

PEMBAHASAN
A. Hasil analisa peroleh Apakah ada Pengaruh kredit bermasalah terhadap penilaian nasabah pada Bank
Jabar Banten, Tangerang

Sumber : hasil penelitian 2015

Sumber : hasil penelitian 2015
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Sumber : hasil penelitian 2015
B. Hasil analisa peroleh Apakah ada Pengaruh prilaku credit marketing oficer CMO terhadap penilaian
nasabah pada Bank Jabar Banten, Tangerang

Sumber : hasil penelitian 2015

Sumber : hasil penelitian 2015

Sumber : hasil penelitian 2015
C. Hasil analisa peroleh Apakah ada Pengaruh kredit bermasalah dan prilaku credit marketing oficer CMO
terhadap penilaian nasabah pada Bank Jabar Banten, Tangerang
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Sumber : hasil penelitian 2015

Sumber : hasil penelitian 2015

Sumber : hasil penelitian 2015)
Berdasarkan perhitungan diperoleh angka korelasi
antara ada Pengaruh kredit bermasalah dan
prilaku credit marketing oficer CMO terhadap
penilaian nasabah pada Bank Jabar Banten,
Tangerang sebesar 0.998 korelasi sebesar 0.998
artinya ada pengaruh antara kredit bermasalah dan
prilaku credit marketing oficer CMO terhadap
penilaian nasabah pada Bank Jabar Banten,
Tangerang cukup kuat dan searah (karena
hasilnya positif), searah artinya jika kredit
bermasalah dan perilaku credit marketing CMO
tinggi maka penilaian nasabah pada Bank Jabar
Banten juga tinggi. Korelasi kedua variabel
bersifat signifikan karena angka signifikan
sebesar 0,000 < 0,05.
Besarnya angka R Square (r2) sebesar 0.996
angka tersebut dapat digunakan untuk melihat
pengaruh kredit bermasalah dan prilaku credit
marketing oficer CMO terhadap penilaian
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nasabah pada Bank Jabar Banten, Tangerang
(koefisien
determinan).
Angka
tersebut
mempunyai maksud bahwa 99,6 % dan sisanya
dipengaruhi variabel lain sebesar 0,4%.
Dari tabel koefisien dapat dikatakan:
1. Persamaan Regresi
Y = 0.849+0.992 + 0.998 + e
a. = 8.49 artinya jika tidak ada kredit
bermasalah
maka
besarnya
meningkatkan penilaia kredit pada
nasabah.
b. b1 = 0.820 artinya jika perilku credit
marketing oficer (CMO) itingkatkan
sebesar satu kesatuan , dengan asumsi
kredit bermasalah pada nasabah konstan,
maka
penilaian
kredit
nasabah
bertambah.
c. b2 = 0,998 jika penilaian kredit nasabah
ditingkatkan sebesar satu kesatuan,
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dengan asumsi kredir bermasalah dan
perilaku credit marketing office (CMO)
di kabupaten
tangerang propinsi
bantenbertambah.
2. Hasil uji hipotesis
F hitung = 3.407 , dibandingkan dengan F
tabel yang menggunakan taraf kesalahan 5%
diperoleh nilai F tabel = 2,36 jadi F hitung > F
tabel (3.407> 2.36), maka Ho ditolak dan Ha
diterima, artinya ada pengaruhkredit bermasalah
dan perilaku credit marketing office terhadap
penilaian kredit nasabah.
KESIMPULAN
1. Besarnya angka R Square (r2) sebesar 0.996
angka tersebut dapat digunakan untuk melihat
pengaruh kredit bermasalah dan prilaku credit
marketing oficer CMO terhadap penilaian
nasabah pada Bank Jabar Banten, Tangerang
(koefisien determinan). Angka tersebut
mempunyai maksud bahwa 99,6 % dan
sisanya dipengaruhi variabel lain sebesar
0,4%.
2. Kredit macet dapat disebabkan oleh faktor
internal maupun eksternal. Faktor internal
penyebeb kredit macet yaitu, kebijakan
perkreditan yang ekspansif, penyimpangan
dalam pelaksanaan prosedur perkreditan,
iktikad kurang baik dari pemilik, pengurus,
dan pegawai bank, lemahnya sistem infomasi
kredit macet. Sedangkan faktor eksternal
penyebab kredit macet adalah kegagalan usaha
debitur, pemanfaatan iklim persaingan
perbankan yang tidak sehat yang dilakukan
debitur, serta menurunya kegiatan ekonomi
dan tingginya suku bunga kredit.
3. Berdasarkan tabel koefisien dapat dikatakan
Persamaan Regresi
Hasil uji hipotesis
F hitung = 3.407 , dibandingkan dengan F tabel
yang menggunakan taraf kesalahan 5% diperoleh
nilai F tabel = 2,36 jadi F hitung > F tabel
(3.407> 2.36), maka Ho ditolak dan Ha diterima,
artinya ada pengaruhkredit bermasalah dan
perilaku credit marketing office terhadap
penilaian kredit nasabah.
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1. Bagi para pedagang KUR adalah angin segar
dalam menambah modal usaha Bank yang
ditunjuk
oleh
pemerintah
khususnya
perbankan tidak sedikit para pedagang
kesulitan dalam informasi tentang program
pinjaman
2. Dengan panjangnya birokrasi sehingga bagi
pelaku usaha terutama sektor mikro kesulitan
dalam administrasi baiknya meringankan
asalkan prosedur kebijakan diprioritaskan
guna menjadi kemitraan yang berkelanjutan .
3. Reputasi Perekonomian sektor rill lamban
kebijakan suku bunga pun ikut andil dalam
menstabilkan inflasi sehingga pertumbuhan
segala
sektor
mampu
mendongkrak
pendapatan perkapita dari segala bidang
perdagangan,
transportasi,
pertambangan,pertanian,perikanan,perhutanan
.
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