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Abstrak - PT. BPR Danamasa Cimahi merupakan lembaga perkreditan yang dalam kegiatannya melakukan
semua aktifitas kredit yang diberikan pada tiap nasabah yang telah memenuhi syarat dengan menggunakan
metode bunga flat rate. Aplikasi pencatatan kredit berbasis desktop digunakan oleh BPR untuk membuat jurnal,
laporan penyaluran kredit, laporan penerimaan angsuran, penyimpanan data-data nasabah dan laporan
penggolongan kredit (lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet). Tujuan penelitian
ini adalah untuk menguji pengaruh penggunaan Aplikasi Pencatatan Kredit berbasis desktop terhadap
penurunan Non Performing Loan (NPL) pada PT. BPR Danamasa Cimahi. Data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data primer berupa Laporan Perhitungan NPL yang disusun oleh BPR selama tiga tahun
terakhir sebelum penggunaan aplikasi pencatatan kredit (2007-2009) dan tiga tahun pertama setelah
penggunaan aplikasi (2010-2012). Model analisis data dalam penelitian ini menggunakan model regresi linier
sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan penggunaan Aplikasi Pencatatan Kredit
berpengaruh terhadap Non Performing Loan. Sedangkan pengujian secara parsial dalam penelitian ini
menemukan bahwa penggunaan Aplikasi Pencatatan Kredit berpengaruh negatif secara signifikan terhadap
NPL, artinya setelah menggunakan Aplikasi Pencatatan Kredit NPL BPR mengalami penurunan jika
dibandingkan dengan NPL pada saat BPR belum menggunakan Aplikasi Pencatatan Kredit
Kata Kunci: aplikasi pencatatan kredit, non performing loan

1. PENDAHULUAN
Peranan Bank sebagai lembaga intermediasi yang
menghimpun dana-dana dari surplus unit dan
menyalurkannya kembali pada defisit unit. Maka
penyaluran atau penempatan dana-dana bank pada
portofolio kredit memberikan spread yang
merupakan net-interest income bagi bank. Kegiatan
perkreditan bagi bank merupakan sumber
pendapatan utama dan pengaruhnya yang besar
terhadap pelaksanaan kebijakan moneter yang
dijalankan pemerintah. Menurut ketentuan BI
sebuah kredit dikatagorikan kredit bermasalah, bila
posisi kredit tersebut pada posisi kurang lancar,
diragukan atau macet, bila suatu bank rasio (non
performing loan) NPL nya tinggi lebih dari yang
ditetapkan oleh regulasi yaitu sebesar 5 %, bank
tersebut telah melewati angka NPL maksimal yang
ditetapkan. Penetapan angka tersebut mengacu pada
pengalaman pahit masa lalu, akibat krisis moneter
pada pertengahan tahun 1997. Ketika itu banyak
bank ber-NPL tinggi sehingga bank tersebut
menanggung beban penyisihan aktiva produktif
sehingga mengikis pendapatan.
PT. BPR Danamasa Cimahi adalah merupakan
salah satu BPR yang ada di Propinsi Jawa Barat
khususnya Kota Cimahi. PT. BPR Danamasa
Cimahi merupakan lembaga keuangan yang dalam
kegiatannya
mengandalkan
kepercayaan

masyarakat khususnya masyarakat menengah ke
bawah, memiliki usaha pokok berupa menghimpun
dana yang disimpan sementara oleh masyarakat
untuk kemudian menyalurkan kembali dana
tersebut ke masyarakat yang membutuhkan. BPR
tersebut saat ini telah memaksimalkan peran
teknologi untuk menyalurkan kredit dan mengelola
kredit yang telah berhasil disalurkan tersebut secara
efisien antara lain dengan menerapkan Aplikasi
Pencatatan Kredit berbasis Desktop. Sistem tersebut
digunakan untuk mencatat seluruh transaksi kredit
pada PT. BPR Danamasa Cimahi termasuk untuk
laporan pencatatan pencairan kredit. laporan
pencatatan
pembayaran
pinjaman,
laporan
penggolongan kredit dan pembuatan jurnal.
Aplikasi ini diterapkan oleh PT. BPR Danamasa
Cimahi mulai tahun 2010. Setelah penggunaan
aplikasi ini terutama untuk menyusun laporan
penggolongan kredit secara uptodate (dapat dilihat
perkembangan laporan penggolongan kredit
secepatnya setiap hari) ternyata hal tersebut dapat
membantu bagian manajemen kredit BPR untuk
segera mengambil langkah strategis untuk
mengatasi kredit yang terutama termasuk dalam
klasifikasi Perhatian khusus (special mention),
Kurang lancar (sub standard), Diragukan (doubtful,
Macet (loss). Hal tersebut ternyata berdampak pada
NPL triwulan BPR yang mengalami penurunan
yang cukup signifikan selama kurun waktu 3 tahun

Proceedings SNIT 2013: Hal. B-43

Seminar Nasional Inovasi dan Tren (SNIT) 2013
pertama penggunaan aplikasi, yaitu mulai tahun
2010 sampai 2013.
Banyak penelitian telah dilakukan mengenai
pengaruh penggunaan aplikasi pencatatan kredit
terhadap penurun non performing loan. Menurut
Iresa, Linda aplikasi pencatatan kredit telah dapat
menangani
pencatatan
kredit
secara
terkomputerisasi, seperti pencatatan data nasabah,
laporan-laporan kredit termasuk didalamnya
laporan realisasi kredit dan laporan penggolongan
kredit berdasarkan NPL [1].
Hal ini akan membantu manajemen untuk dapat
mengakses laporan setiap saat agar segera dapat
menetapkan kebijakan yang diperlukan untuk
menangani kredit bermasalah tersebut. Menurut
Syamni, Ghazali dari hasil pengujian dan analisis
data disimpulkan bahwa penggolongan kredit
kolektif berpengaruh secara simultan terhadap NPL
pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero)
Lhokseumawe. Secara spesifik dapat disebutkan
bahwa kredit lancar berpengaruh negatif signifikan
terhadap NPL, artinya semakin banyak kredit lancar
semakin bagus kesehatan (BTN). Sebaliknya untuk
golongan kredit diragukan dan macet berpengaruh
positif terhadap NPL. Indikasi ini menunjukkan
bahwa di bank (BTN) semakin tinggi kredit
diragukan dan macet akan meningkatkan NPL pada
bank tersebut. Sedangkan pada golongan kredit
DPK dan kurang lancar berpengaruh positif tapi
tidak signifikan [2].
Menurut Pratiwi dari hasil analisis regresi
sederhana dapat diketahui bahwa secara bersamasama variabel independen memiliki pengaruh
signifikan kuat terhadap variabel independen. Hal
ini dapat dibuktikan dari pengujian secara simultan
(uji F), dimana nilai F hitung yang lebih besar dari
nilai F tabel dan nilai probabilitas 0,00 yang lebih
kecil dari 0,05. Sehingga hipotesis yang
menyatakan bahwa pemberian kredit ( loan to
deposit ratio) berpengaruh signifikan kuat terhadap
non performing loan dapat diterima [3].
Dari hasil analisis regresi dapat diketahui pula
bahwa hasil pengujian secara parsial (uji t) antara
variabel kebijakan pemberian kredit (loan to
deposit ratio) dengan variabel non performing loan
memiliki pengaruh yang signifikan kuat. Hal ini
dapat dibuktikan dari nilai T hitung yang lebih
besar dari nilai T tabel dan nilai probabilitas 0,002
yang lebih kecil dari 0,05.
Bertitik tolak dari latar belakang tersebut diatas,
maka penulis ingin melakukan suatu penelitian
tentang Bertitik tolak dari latar belakang tersebut
diatas, maka penulis ingin melakukan suatu
penelitian tentang pengaruh penggunaan aplikasi
pencatatan kredit berbasis desktop pada penurunan
NPL di PT. BPR Danamasa Cimahi.
2. KAJIAN LITERATUR
2.1. Bank Perkreditan Rakyat
Landasan Hukum BPR adalah UU No.7/1992
tentang Perbankan sebagaimana telah diubah
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dengan UU No.10/1998. Dalam UU tersebut secara
tegas disebutkan bahwa BPR adalah Bank yang
melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional
atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam
kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu
lintas pembayaran [4].
Kegiatan usaha BPR terutama ditujukan untuk
melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di
daerah pedesaan. Bentuk hukum BPR dapat berupa
Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, atau
Koperasi. Pengertian BPR menurut Sutopo adalah
salah satu bentuk lembaga keuangan mikro di
Indonesia yang telah memiliki akar dalam sosial
ekonomi masyarakat pedesaan Indonesia. BPR
memiliki karakter khusus seperti, memiliki berbagai
bentuk pelayanan keuangan simpan dan pinjam,
yang terutama ditujukan untuk melayani usaha kecil
dan masyarakat di pedesaan dengan sistim serta
prosedur yang sederhana dan sesuai dengan
kebutuhan (UMK) [5].
Kegiatan usaha yang dapat dilakukan BPR adalah :
a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam
bentuk simpanan berupa deposito berjangka,
tabungan dan/atau bentuk lainnya yang
dipersamakan dengan itu
b. Memberikan kredit
c. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat
Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka,
sertifikat deposito dan atau tabungan pada
Bank lain.
Adapun kegiatan usaha yang tidak dapat dilakukan
oleh BPR adalah sebagai berikut :
a. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta
dalam lalu lintas pembayaran
b. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing
kecuali sebagai pedagang valuta asing (dengan
izin Bank Indonesia)
c. Melakukan penyertaan modal
d. Melakukan usaha perasuransian
e. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha
yang boleh dilakukan oleh BPR
2.2. Aplikasi Pencatatan Kredit Berbasis
Desktop
Tujuan dalam pembuatan aplikasi ini adalah
membuat aplikasi pencatatan kredit dan membuat
aplikasi yang dapat menampilkan jurnal, laporan
bulanan, laporan angsuran dan buku besar agar
dapat mempermudah dalam penyimpanan data-data
nasabah, data peminjaman, data pembayaran dan
menyajikan laporan-laporan keuangan untuk setiap
periodenya
secara
terkomputerisasi.
Untuk
mendukung kegiatan pencatatan tersebut maka
dibangunlah aplikasi dengan pemrograman
terstruktur,
dengan
menggunakan
bahasa
pemrograman C# (C Sharp) berbasis Desktop Base
dengan basis data Mysql, dan aplikasi pendukung
lainnya. C# atau (C Sharp) merupakan sebuah
bahasa pemrograman yang berorientasi objek yang
dikembangkan oleh Microsoft sebagai bagian dari
inisiatif kerangka .NET Framework. Database
Manajement System (DBMS) merupakan software
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yang digunakan untuk membangun sebuah sistem
basis data yang berbasis komputerisasi.
Aplikasi ini dapat digunakan oleh teller dan
accounting. Aplikasi ini dapat menyimpan data
nasabah, data pencairan kredit dan data pembayaran
kredit. Aplikasi ini juga dapat menampilkan laporan
bulanan dan dapat menghasilkan jurnal dan buku
besar. Aplikasi ini digunakan oleh teller dan
accounting. Teller berperan untuk melakukan
semua kegiatan untuk menginput data nasabah, data
peminjaman dan data pembayaran. Sedangkan
accounting juga berperan untuk melakukan
pembuatan laporan-laporan bulanan seperti laporan
data nasabah, laporan pencairan kredit dan laporan
penggolongan kredit berdasarkan NPL yang dapat
diakses outputnya setiap hari, serta pembuatan
jurnal dan buku besar.
Adapun proses pencatatan kredit pada aplikasi
tersebut dapat digambarkan dengan flowchart
sebagai berikut :

terhadap kondisi aset Bank dan kecukupan
manajemen risiko kredit. Menurut Peraturan Bank
Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April
2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan
Bank Umum, semakin tinggi nilai NPL (di atas 5%)
maka bank tersebut tidak sehat. NPL yang tinggi
menyebabkan menurunnya laba yang akan diterima
oleh bank. Penurunan laba mengakibatkan dividen
yang dibagikan juga semakin berkurang sehingga
pertumbuhan tingkat retun saham bank akan
mengalami penurunan [6].
Besarnya NPL dapat dirumuskan sebagai berikut:
Total Kredit Bermasalah
NPL

=
Total Kredit

Tidak dapat disangkal bahwa berlarutnya Non
Performing Loan tanpa mampu dikendalikan dapat
berpengaruh pada timbulnya kerugian dan
datangnya risiko likuiditas. Menurut Dunil Non
Performing Loan (NPL) atau kredit bermasalah
adalah kredit yang masuk dalam golongan 3
(kurang lancar), 4 (diragukan), dan 5 (macet) dari 5
kolektibilitas kredit sesuai dengan penggolongan
kredit yang ditetapkan Bank Indonesia (lancar,
dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan,
dan macet) [6].
Non Performing Loan adalah kredit dengan
kolektibilitas, yaitu: Kredit Kurang Lancar, Kredit
Diragukan dan Kredit Macet. Kredit yang
digolongkan NPL adalah Kredit yang memenuhi
kriteria sebagai berikut:
Tabel 1. Golongan Kredit termasuk dalam NPL

Golongan Kredit
Kredit Kurang
Lancar (SubStandart)

Kredit
Diragukan
(Doubtful)
Gambar 1 : Flowchart Aplikasi Pencatatan
Kredit
2.3. Non Performing Loan (NPL)
Rasio Non Performing Loan (NPL) merupakan
salah satu indikator kesehatan kualitas aset bank.
Penilaian kualitas aset merupakan penilaian

Kredit Macet
(Loss)

Kriteria
1.Terdapat Tunggakan
angsuran pokokdan /atau
bunga yang telah melampaui
90 hari.
2.Sering terjadi cerukan
3.Frekuensi mutasi rekening
relatif rendah
4.Terjadi pelanggaran
terhadap kontrak perjanjian
lebih dari 90 hari
5.Terdapat indikasi masalah
keuangan yang dihadapi
debitur
1.Terdapat Tunggakan
angsuran pokok dan /atau
bunga yang telah melampaui
180 hari.
2.Sering terjadi cerukan ysng
bersifat permanen
3.Terjadi wanprestasi lebih
dari 180 hari
1. Terdapat tunggakan
angsuran pokok dan/ bunga
yang telah melampaui 270
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hari
2. Kerugian operasioanl
ditutup dengan pinjaman
baru
Sumber : Dunil [7]
Sedangkan golongan kedit yang tidak termasuk
dalam kredit bermasalah adalah yang memenuhi
kriteria berikut ini:
Tabel 2. Golongan Kredit tidak termasuk dalam
NPL
Golongan Kredit
Kredit Lancar
(Pass)

Kredit Dalam
Perhatian
Khusus (Special
Mention)

Kriteria
1. pembayaran angsuran pokok
dan bunga tepat waktu
2. memiliki mutasi rekening
yang aktif
3. bagian kredit yang dijamin
dengan jaminan tunai (cash
collateral)
1. terdapat tunggakan angsuran
pokok dan atau bunga yang
belum melampaui 90 hari
2. mutasi rekening masih
relative aktif
3. jarang terjadi pelanggaran
terhadap kontrak yang
diperjanjikan
4. didukung oleh pinjaman
baru

Sumber : Duni [7]
2.4. Metodologi Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam
penyusunan penelitian ini adalah bersifat kuantitatif
deskriptif. Metode kuantitatif adalah metode
penelitian yang menggunakan rumus-rumus
statistik dalam mengidentifikasi dan mengolah
variabel yang muncul dari problema yang akan
dijawab.
Penelitian
kuantitatif
dengan
menggunakan format deskriptif bertujuan untuk
menjelaskan, meringkas berbagai kondisi, berbagai
situasi, atau berbagai variabel yang timbul di
masyarakat, yang menjadi obyek penelitian ini
berdasarkan apa yang terjadi. Keadaan populasi
atau fakta empiris yang akan didiskripsikan dalam
penelitian ini adalah tentang pengaruh program
kompensasi manajemen dan rasio leverage terhadap
pemilihan metode depresiasi.
2.5. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan
Sampel
Penelitian dilakukan di PT. BPR Danamasa
Cimahi, dimana data yang diperlukan adalah
Laporan Perhitungan NPL bulanan untuk tiga tahun
terakhir sebelum BPR menggunakan aplikasi
pencatatan kredit (tahun 2007-2009) dan tiga tahun
pertama setelah menggunakan aplikasi (tahun 20101012)
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Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan
cara dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data
yang diperoleh dari PT. BPR Danamasa Cimahi
ataupun dari website Bank Indonesia (BI) yang
berkaitan langsung dengan pokok permasalahan
yang akan diteliti, dalam hal ini adalah laporan
kredit berdasarkan NPL yang termasuk dalam
obyek penelitian.
2.6. Hipotesis
Hipotesis yang akan diuji pada penelitian ini
berkaitan dengan ada atau tidaknya pengaruh
variabel independen terhadap variabel dependen,
maka untuk pengujian ini dilakukan pengujian
hipotesis nol. Untuk lebih jelasnya dinyatakan
sebagai berikut :
Ho1 : β = 0, aplikasi pencatatan kredit tidak
memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap penurunan NPL
Ha1 : β ≠ 0, aplikasi pencatatan kredit memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap
penurunan NPL
2.7. Operasionalisasi Variabel
a. Variabel Independen (Variabel Bebas) yaitu
variabel yang dapat mempengaruhi variabel
lain, yang termasuk variabel independen (X)
dalam penelitian ini adalah penggunaan
aplikasi pencatatan kredit berbasis desktop.
Skala yang digunakan adalah skala nominal,
dimana digunakan angka 1 untuk menunjukkan
bahwa BPR belum menggunakan aplikasi
pencatatan kredit sedangkan angka 2
digunakan untuk menunjukkan bahwa BPR
telah menggunakan aplikasi tersebut.
b. Variabel
Dependen
(Variabel
Terikat)
merupakan variabel yang dipengaruhi oleh
variabel lain, yaitu dalam penelitian ini adalah
penurunan NPL. Skala yang digunakan adalah
skala rasio dimana datanya dalam bentuk
prosentase.
2.8. Model Analisis Data
Berdasarkan hipotesis yang diajukan dalam
penelitian, model analisis yang digunakan untuk
mengetahui
pengaruh
penggunaan
aplikasi
pencatatan kredit berbasis desktop terhadap
penurunan NPL adalah model analisis regresi linier
sederhana. Persamaan linear sederhana tersebut
dirumuskan sebagai berikut :
“ Y = a + bX (1) “
dimana :
Y = Penurunan NPL
a = Nilai Konstanta
b = Koefisien Regresi
X = Penggunaan Aplikasi Pencatatan Kredit
2.9. Pengujian Hipotesis
A. Uji Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif berfungsi untuk mengetahui
tentang karakteristik sampel yang digunakan secara
lebih rinci dan menggambarkan mengenai jawaban
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responden dalam bentuk minimal, nilai maksimal,
rata-rata dan standar deviasi dengan masing-masing
variabel.
B. Uji Normalitas Data
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah
dalam model regresi, variabel pengganggu atau
residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas
dengan grafik dapat menggunakan Normal P-P
Plot.
Uji statistik lain yang dapat digunakan untuk
menguji normalitas residual adalah uji statistik nonparametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S).
C. Analisis Regresi Linier Sederhana
Uji statistik inferensial yang digunakan adalah
analisa regresi (regression analysis) untuk
memperoleh suatu persamaan regresi sederhana
yang menunjukkan pengaruh anatar variabel yang
lain serta derajat keratin hubungan dua variabel dan
uji statistic berupa uji kebenaran dengan
menggunakan uji statistic t untuk menguji hipotesis
yang diteliti oleh penulis. Pengujian hipotesis
dilakukan dengan dua arah (two tail test).
Adapun pengujian hipotesis yang digunakan
meliputi :
1. Uji t (uji parsial)
Pengambilan keputusan dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut :
Jika thitung < ttabel maka H0 diterima, Ha
ditolak
Jika thitung > ttabel maka H0 ditolak, Ha
diterima
Apabila hasil thitung negative maka pengambilan
kesimpulan dilakukan dengan membandingkan
absolut thitung dengan absolut ttabel, dimana
ketentuannya adalah sebagai berikut :
Jika absolut thitung < absolut ttabel maka H0
diterima, Ha ditolak
Jika absolut thitung > absolut ttabel maka H0
ditolak, Ha diterima
2. Penetapan Tingkat Signifikan
Penetapan tingkat signifikansi (level of
significance) yang digunakan oleh penulis
adalah sebesar 5%. Angka 5% dipilih karena
dinilai cukup ketat untuk mewakili dalam
pengujian kedua variabel dan merupakan
tingkat signifikansi yang sering digunakan
terutama dalam penelitian ilmu-ilmu sosial.
3.

Tabel 3. Laporan Kredit Berdasarkan NPL 2012
( dalam ribuan)
Bulan
Gol 1
Gol 2
Gol 3
Gol 4
Jan
129.573
3.973
2.362
1.575
Feb
198.618
3.901
2.340
1.560
Mar
156.330
3.872
2.323
1.548
April
204.783
3.956
2.373
1.582
Mei
201.585
3.905
2.343
1.562
Juni
207.394
4.006
2.403
1.602
Juli
215.129
3.982
2.389
1.592
Agst
209.045
3.970
2.382
1.588
Sept
203.503
3.975
2.385
1.590
Okt
211.757
4.079
2.447
1.631
Nop
229.684
4.128
2.476
1.651
Des
227.497
4.137
2.482
1.655
Sumber : PT. BPR Danamasa Cimahi (data diolah)
Keterangan :
Gol 1: Kredit Lancar / Dalam Pengawasan Khusus
Gol 2: Kredit Kurang Lancar
Gol 3: Kredit Diragukan
Gol 4: Kredit Macet
3.2. Laporan Perhitungan NPL
Berdasarkan Laporan Kredit yang dihasilkan oleh
aplikasi pencatatan kredit tersebut maka bagian
manajemen kredit BPR akan melakukan
perhitungan dan pembuatan Laporan NPL (Non
Performing Loan) bulanan.
Adapun format laporan yang dihasilkan adalah
sebagai berikut :
Tabel 4. Laporan Pencapaian NPL 2012
Jan
Feb
Mar
April
Mei
Juni
5.73% 3.78% 4.72% 3.72% 3.73% 3.72%
Juli
Agst
Sept
Okt
Nop
Des
3.57% 3.66% 3.76% 3.71% 3.47% 3.51%
Sumber : PT. BPR Danamasa Cimahi (data diolah)
Dalam penelitian ini diperlukan Laporan NPL
bulanan selama kurun waktu enam tahun, yaitu
dimulai dari tiga tahun terakhir sebelum BPR
menggunakan aplikasi pencatatan kredit berbasis
desktop dalam membuat laporan-laporan kredit
sampai dengan tiga tahun pertama setelah BPR
menggunakan aplikasi pencatatan kredit tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN
3.3. Statistik Deskriptif

3.1. Laporan Penggolongan Kredit Berdasarkan
NPL
Aplikasi Pencatatan Kredit berbasis Desktop yang
digunakan oleh PT. BPR Danamasa Cimahi
menghasilkan beberapa laporan kredit, diantaranya
adalah Laporan Penggolongan Kredit berdasarkan
NPL yang datanya dapat diakses dengan mudah
oleh bagian Manajemen Kredit di BPR tersebut.
Adapun contoh format laporan yang dihasilkan
adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics
Std.
Minimu Maximu
Deviatio
N
m
m
Mean
n
Aplikasi 72
Komputer
NPL
72

1
.0264

2

1.50

.504

.1121 .066051 .0242795
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Descriptive Statistics
Minimu Maximu
N
m
m
Aplikasi 72
Komputer
NPL
72
Valid N
72
(listwise)

1
.0264

2

Std.
Deviatio
Mean
n
1.50

garis diagonalnya, maka model regresi memenuhi
asumsi normalitas.
Tabel 5. One Sample Kolmogorov Smirnov Test
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

.504

.1121 .066051 .0242795

Unstandardize
d Residual
N
Normal Parametersa,,b

Mean
Std.
Deviation
Absolute
Positive
Negative

Sumber : Data primer diolah dengan SPSS 17
Berdasarkan uji statistik deskriptif diketahui
bahwa variabel aplikasi komputer mempunyai nilai
ninimum sebesar 1, dengan nilai maksimum sebesar
2, rata-rata yang didapat dari 72 observasi adalah
sebesar 1,50 dan standar deviasi sebesar 0,504.
Variabel NPL (Non Performing Loan) mempunyai
nilai ninimum sebesar 0,0264, dengan nilai
maksimum sebesar 0.1121, rata-rata yang didapat
dari 72 observasi adalah sebesar 0,066051 dan
standar deviasi sebesar 0,0242795.
3.4. Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah
dalam model regresi, variabel terikat dan variabel
bebas keduanya mempunyai distribusi normal
ataukah tidak. Uji normalitas dengan grafik dapat
menggunakan Normal P-P Plot dimana jika
penyebaran data menyebar di sekitar garis dan
mengikuti garis diagonal maka residual pada model
regresi tersebut terdistribusi secara normal.
Uji statistik lain yang dapat digunakan untuk
menguji normalitas residual adalah uji statistik nonparametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S).

72
.0000000
.01972196

Most Extreme
Differences

.083
.083
-.078
.701
.710

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
(Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS 17)
Dari output tersebut dapat diketahui bahwa nilai
signifikansi (Asymp. Sig 2 tailed) untuk variabel
NPL sebesar 0,710. Karena nilai signifikan lebih
besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa
distribusi data dinyatakan normal.
3.5. Analisis Regresi Linier Sederhana
1. Uji t (uji parsial)
Tabel 6. Analisis Regresi Linier Sederhana
Coefficientsa
Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
Std.
Error

Model

B

Beta

T

1 (Constant)

.108

.007

14.622 .000

Aplikasi
Komputer

-.028

.005

-.583 -6.008 .000

a. Dependent Variable: NPL
(Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS 17)
Berdasarkan tabel hasil uji diatas, maka dapat
disimpulkan bahwa persamaan regresi linier dalam
penenlitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

(Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS 17)
Gambar 2 : Normal P - P Plot Of Regression
Standardized Residual (Dependent Variable :
NPL)
Dari hasil uji normalitas diatas diketahui bahwa
data di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah
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“Y = 0,108 - 0,028 X (2)”
dimana :
Y = Penurunan NPL
a = Nilai Konstanta
b = Koefisien Regresi
X = Penggunaan Aplikasi Pencatatan Kredit
Penjelasan persamaan tersebut sebagai berikut:

Sig.
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a. Konstanta sebesar 0,108 artinya jika penggunaan
aplikasi pencatatan kredit nilainya 0, maka NPL
nilainya sebesar 0,108
b. Koefisien regresi variabel NPL sebesar -0,028,
artinya jika penggunaan aplikasi pencatatan
kredit mengalami kenaikan satu satuan, maka
NPL akan mengalami penurunan sebesar 0,028
satuan
Berdasarkan output diatas diperoleh t hitung
sebesar -6,008. Dengan pengujian 2 sisi
(signifikansi = 0,025) dan derajat kebebasan (df) n
– 2 = 70, berdasarkan tabel distribusi t didapat hasil
t tabel sebesar 1,994. Jika dibandingkan maka akan
didapat hasil -t hitung < -t tabel atau t hitung > t
tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya
bahwa penggunaan aplikasi pencatatan kredit
berpengaruh terhadap penurunan NPL.
2. Penetapan Tingkat Signifikan
Berdasarkan output diatas diperoleh nilai
signifikansi sebesar 0,00. Karena nilai signifikansi
< 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya
bahwa penggunaan aplikasi pencatatan kredit
berpengaruh terhadap penurunan NPL.
3.7. Pembahasan
1. Penelitian Sebelumnya
Berdasarkan analisis yang dilakukan, diperoleh
kesimpulan bahwa secara simultan penggunaan
aplikasi pencatan kredit berbasis desktop
berpengaruh terhadap penurun NPL. Penggunaan
aplikasi tersebut mempermudah manajemen BPR
untuk dapat mengakses sewakt-waktu dan sesegera
mungkin laporan-laporan kredit yang diperlukan,
diantaranya
Laporan
Penggolongan
Kredit
berdasarkan NPL. Terutama untuk mengakses data
berupa besarnya golongan kredit yang termasuk
dalam kategori Kurang Lancar, Diragukan dan
Macet. Berdasarkan laporan tersebut maka
manajemen akan segera menganalisisnya untuk
mencari penyebab-penyebab munculnya kredit
bermasalah. Selanjutnya akan dicari juga solusisolusi apa saja yang perlu untuk segera diterapkan
oleh manajemen kredt BPR agar jumlah kredit
bermasalah tersebut segera berkurangi. Hal tersebut
juga akan menyebabkan nilai NPL yang dicapai
BPR akan mengalami penurunan, sehingga kondisi
asset bank semakin sehat.
Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang
dilakukan oleh Syamni, Ghozali [2].
Penelitian ini menguji pengaruh penggolongan
kredit terhadap Non Performing Loan (NPL) pada
PT.
Bank
Tabungan
Negara
(Persero)
Lhokseumawe.
Berdasarkan analisis data posisi kredit PT. Bank
Tabungan Negara Lhokseumawe bahwa kredit
lancar belum sampai 47, 54%, DPK 36,83%,
kurang lancar 2,29%, diragukan 2,83% dan macet
10,49%. Dari data menunjukkan bahwa BTN
Lhokseumawe klasifikasi kreditnya masih banyak

yang klasifikasi lancar dari total kredit yang
disalurkan.
Dari hasil pengujian dan analisis data disimpulkan
bahwa penggolongan kredit kolektif berpengaruh
secara simultan terhadap NPL pada PT. Bank
Tabungan Negara (Persero) Lhokseumawe. Secara
spesifik dapat disebutkan bahwa kredit lancar
berpengaruh negative signifikan terhadap NPL,
artinya semakin banyak kredit lancar semakin
bagus kesehatan (BTN). Sebaliknya untuk golongan
kredit diragukan dan macet berpengaruh positif
terhadap NPL. Indikasi ini adalah bank (BTN)
semakin tinggi kredit diragukan dan macet akan
meningkatkan NPL pada bank tersebut.
Sedangkan pada golongan kredit DPK dan kurang
lancar berpengaruh positif tapi tidak signifikan.
Penelitian berikutnya adalah yang dilakukan oleh
Pratiwi [3].
Data penelitian yang telah terkumpul kemudian
diolah dan dianalisis mengenai Analisis kebijakan
pemberian kredit terhadap non performing loan
pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Cab.
Makassar, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai
berikut:
1. Analisis kebijakan pemberian kredit pada PT.
Bank Tabungan Negara (persero) Cabang
Makassar sudah baik sesuai dengan kebijakan
perbankan yang telah menerapkan prinsip 5 C
dan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit,
tingkat suku bunga pada masing-masing kredit,
batas maksimum pemberian kredit, pengelolan
tingkat non performing loan dan kebijakan
tentang upaya penyelematan dan penyelesaian
kredit bermasalah (non performing loan).
2 Dari hasil analisis regresi sederhana dapat
diketahui bahwa secara bersama-sama variabel
independen memiliki pengaruh signifikan kuat
terhadap variabel independen. Hal ini dapat
dibuktikan dari pengujian secara simultan (uji F),
dimana nilai F hitung yang lebih besar dari nilai
F tabel dan nilai probabilitas 0,00 yang lebih
kecil dari 0,05. Sehingga hipotesis yang
menyatakan bahwa pemberian kredit ( loan to
deposit ratio) berpengaruh signifikan kuat
terhadap non performing loan dapat diterima.
3. Dari hasil analisis regresi dapat diketahui bahwa
hasil pengujian secara parsial (uji t) antara
variabel kebijakan pemberian kredit (loan to
deposit ratio) dengan variabel non performing
loan memiliki pengaruh yang signifikan kuat. Hal
ini dapat dibuktikan dari nilai T hitung yang lebih
besar dari nilai T tabel dan nilai probabilitas
0,002 yang lebih kecil dari 0,05.
2. Penyebab-Penyebab Kredit Bermasalah
Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab
terjadinya kredit bermasalah, yaitu
a. Faktor intern bank, meliputi:
1). Rendahnya kemampuan atau ketajaman bank
melakukan analisis kelayakan permintaan kredit
yang diajukan debitor.
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Rendahnya kemampuan melakukan analisis
kredit secara profesional, terutama disebabkan
karena rendahnya pengetahuan dan pengalaman
petugas bank (termasuk account officer)
menjalankan tugas
tersebut.
Sedangkan
tumpulnya analisis kelayakan kredit seringkali
terjadi karena pimpinan bank mendapat tekanan
halus atau tidak dari pihak ketiga untuk
meluluskan permintaan kredit, karena terjadi
kolusi antara pimpinan bank dengan calon
debitor, atau karena strategi pemberian kredit
yang terlalu ekspansif.
Strategi pemberian kredit yang terlalu ekspansif
ini timbul, karena bank yang bersangkutan
terlalu cepat menghimpun dana dari masyarakat
(termasuk deposito), sehingga mendorong
mereka untuk menerapkan strategi penyaluran
kredit yang melebihi tingkat kewajaran. Kredit
yang diberikan tanpa analisis kredit yang
profesional, dari semula memang diragukan
mutunya. Oleh karena itu, sejak diberikan kredit
tersebut memang sudah membawa bibit
masalah.
2). Lemahnya sistem informasi kredit serta sistem
pengawasan dan administrasi kredit.
Lemahnya sistem pengawasan dan administrasi
kredit, berakibat pimpinan bank tidak dapat
memantau
penggunaan
kredit
serta
perkembangan kegiatan usaha maupun kondisi
keuangan debitor secara cermat. Akibatnya,
mereka tidak dapat melakukan tindakan koreksi
apabila terjadi penurunan kondisi bisnis atau
keuangan debitor atau terjadi penyimpangan
dari ikatan perjanjian kredit.
3). Campur tangan yang berlebihan dari para
pemegang saham bank dalam keputusan
pemberian kredit.
Campur tangan pemegang saham yang
berlebihan terhadap penerapan kebijaksanaan
perkreditan bank dapat menimbulkan pemberian
kredit yang menyimpang dari asas perkreditan
yang sehat.
4). Pengikatan jaminan kredit yang kurang
sempurna. Jaminan kredit merupakan sumber
kedua dana pelunasan kredit. Apabila debitor
tidak bersedia melunasi saldo kredit dan bunga
yang tertunggak, bank dapat mengeksekusi
jaminan guna melunasi pinjaman yang
tertunggak. Apabila ikatan jaminan diadakan
secara sempurna dan jaminan dapat dieksekusi
dengan lancar, maka tunggakan pinjaman
debitor dapat diselesaikan dengan cepat.
Sebaliknya, apabila pengikatan jaminan tidak
dilakukan dengan sempurna, hal tadi dapat
mejadi sebab tunggakan pinjaman berkembang
menjadi kredit yang harus dihapuskan.
b. Faktor debitor, yaitu:
Debitor bank terdiri dari 2 (dua) kelompok,
yaitu perorangan dan perusahaan atau korporasi.
Sumber dana pembayaran bunga dan angsuran
kredit sebagian besar berasal dari debitor
perorangan
(consumer
debtors)
adalah
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penghasilan tetap mereka, misalnya gaji, upah,
honorarium, dan sebagainya.
Setiap jenis gangguan terhadap kesinambungan
penerimaan penghasilan tetap itu akan
mengganggu likuiditas keuangan mereka
sehingga
menyebabkan
ketidaklancaran
pembayaran bunga dan/atau cicilan kredit.
Penyebab kredit bermasalah perorangan yang
lain erat hubungannya dengan gangguan
terhadap diri pribadi debitor, misalnya
kecelakaan, sakit, kematian, dan perceraian.
Sedangkan
penyebab
kredit
korporasi
bermasalah pada umumnya disebabkan karena
salah arus (mis.management), dan atau
kurangnya pengetahuan dan pengalaman
pemilik perusahaan dalam bidang usaha yang
mereka jalankan, dan karena adanya penipuan
(fraud).
c. Faktor Ekstern dari bank
Penyebab kredit bermasalah yang dapat
dikategorikan sebagai faktor ekstern antara lain
adalah:
1. Kegagalan usaha debitor,
2. Menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya
suku bunga kredit,
3. Pemanfaatan
iklim
persaingan
dunia
perbankan yang tidak sehat oleh debitor yang
tidak bertanggung jawab, dan
4. Musibah yang menimpa perusahaan debitor.
Secara garis besar, penyebab kredit macet
adalah faktor eksternal dan internal.
3. Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit
Bermasalah
Untuk mengatasi kredit bermasalah tersebut
upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh PT. BPR
Danamasa Cimahi pada tahapan pertama adalah
upaya penyelamatan kredit, dengan syarat apabila
BPR mempunyai keyakinan bahwa usaha
nasabah masih mempunyai prospek untuk
berkembang. Yang dimaksud dengan upayaupaya BPR yang disebut penyelamatan kredit
adalah upaya-upaya BPR untuk melancarkan
kembali kredit yang telah tergolong ‘tidak
lancar’, ‘diragukan’, atau bahkan telah tergolong
‘macet’ untuk dikembalikan menjadi ‘kredit
lancar’, sehingga debitor kembali mempunyai
kemampuan untuk membayar kepada bank, baik
bunga maupun pokoknya.
Rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan
dalam upaya penyelamatan kredit bermasalah
jika diperkirakan prospek usaha masih baik
adalah dengan cara 3 R,yaitu:
a.) Penjadwalan kembali (Rescheduling)
yaitu upaya penyelamatan kredit dengan
melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian
kredit yang berkenaan dengan jadwal
pembayaran kembali kredit atau jangka waktu,
termasuk grace period baik termasuk besarnya
jumlah angsuran maupun tidak.
1. Memperpanjang jangka waktu kredit

Seminar Nasional Inovasi dan Tren (SNIT) 2013
Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan
dalam masalah jangka waktu kredi tmisalnya
perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan
menjadi satu tahun sehingga si debitur
mempunyai waktu yang lebih lama untuk
mengembalikannya.
2. Memperpanjang jangka waktu angsuran
Memperpanjang angsuran hampir sama
dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini
jangka
waktu
angsuran
kreditnya
diperpanjang pembayarannya pun misalnya
dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu
saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil
seiring dengan penambahan jumlah angsuran.
b) Persyaratan kembali (Reconditioning),
yaitu upaya penyelamatan kredit dengan cara
melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh
syarat perjanjian kredit yang tidak terbatas
hanya pada perubahan jadwal angsuran atau
jangka waktu kredit saja, namun perubahan
tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau
tanpa melakukan konversi atas seluruh atau
sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan.
Dengan cara mengubah berbagai persyaratan
yang ada seperti;
a. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan
hutang pokok.
b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu
tertentu.
Dalam hal penundaan pembayaran bunga
sampai waktu tertentu, maksudnya hanya
bunga yang dapat ditunda pembayarannya,
sedangkan pokok pinjamannya tetap harus
dibayar seperti biasa.
c. Penurunan suku bunga.
Penurunan suku bunga dimaksudkan agar
lebih meringankan beban nasabah. Sebagai
contoh jika bunga per tahun sebelumnya
dibebankan 20 % diturunkan menjadi 18 %.
Hal ini tergantung dari pertimbangan yang
bersangkutan. Penurunan suku bunga akan
mempengaruhi jumlah angsuran yang
semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat
membantu meringankan nasabah.
d. Pembebasan bunga.
Dalam pembebasan suku bunga diberikan
kepada nasabah dengan pertimbangan
nasabah sudah akan mampu lagi membayar
kredit tersebut. Akan tetapi nasabah tetap
mempunyai kewajiban untuk membayar
pokok pinjamannya sampai lunas.
c) Penataan kembali (Restructuring),
yaitu upaya penyelamtan dengan melakukan
perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa
pemberian tambahan kredit atau melakukan
konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit
menjadi equity perusahaan dan equity bank
yang dilakukan dengan atau tanpa rescheduling
dan/atau reconditioning.
a. Dengan menambah jumlah kredit
b. Dengan menambah equity Yaitu dengan:
- Dengan menyetor uang tunai

- Tambahan dari pemilik
d). Kombinasi, Merupakan kombinasi dari ketiga
jenis yang diatas.
e). Penyitaan
jaminan.
Penyitaan
jaminan
merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah
benar-benar tidak punya itikad baik ataupun
sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua
hutang-hutangnya.
Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka dapat
digambarkan bahwa mekanisme yang menjelaskan
bagaimana penggunaan aplikasi pencatatan kredit
dapat mempengaruhi penurunan NPL PT. BPR
Danamasa adalah sebagai berikut:
Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

MenyalurkanKredit

Pencatatan
Laporan Kredit

Aplikasi Pencatatan
Kredit BerbasisDesktop

Laporan
- Pencairan Kredit
dan Data Nasabah
- PembayaranKredit
- Penggolongan
Kredit

Penyelamatan & Penyelesaian
Kredit Bermasalah

Penurunan NPL
Gambar 3 : Mekanisme Pengaruh Penggunaan
Aplikasi terhadap Penurunan NPL
Setelah PT. BPR Danamasa konsisten melakukan
penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah
berdasarkan Laporan Pencatatan Kredit yang
dihasilkan oleh aplikasi komputer yang digunakan,
maka selama tiga tahun pertama penggunaan
aplikasi NPL PT. BPR Danamasa mengalami trend
menurun.
4.

KESIMPULAN

PT. BPR Danamasa Cimahi merupakan lembaga
perkreditan yang dalam kegiatannya melakukan
semua aktifitas kredit yang diberikan pada tiap
nasabah yang telah memenuhi syarat dengan
menggunakan metode bunga flat rate. Untuk
mendukung kegiatan pencatatan tersebut maka
dibangunlah aplikasi dengan pemrograman
terstruktur,
dengan
menggunakan
bahasa
pemrograman C# (C Sharp) berbasis Desktop Base
dengan basis data Mysql, dan aplikasi pendukung
lainnya.
Aplikasi ini dapat digunakan oleh teller dan
accounting. Aplikasi ini dapat menyimpan data
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nasabah, data pencairan kredit dan data pembayaran
kredit. Aplikasi ini juga dapat menampilkan laporan
bulanan dan dapat menghasilkan jurnal dan buku
besar. Aplikasi ini digunakan oleh teller dan
accounting. Teller berperan untuk melakukan
semua kegiatan untuk menginput data nasabah, data
peminjaman dan data pembayaran. Sedangkan
accounting juga berperan untuk melakukan
pembuatan laporan-laporan bulanan seperti laporan
data nasabah, laporan pencairan kredit dan laporan
penggolongan kredit berdasarkan NPL yang dapat
diakses outputnya setiap hari, serta pembuatan
jurnal dan buku besar.
SIMPULAN
Berdasarkan tabel hasil análisis regresi linier
sederhana, maka dapat disimpulkan bahwa:
1. persamaan regresi linier dalam penenlitian ini
dapat dirumuskan sebagai berikut:
“Y = 0,108 - 0,028 X (2)”
dimana :
Y = Penurunan NPL
a = Nilai Konstanta
b = Koefisien Regresi
X = Penggunaan Aplikasi Pencatatan Kredit
Penjelasan persamaan tersebut sebagai berikut:
a. Konstanta sebesar 0,108 artinya jika
penggunaan aplikasi pencatatan kredit
nilainya 0, maka NPL nilainya sebesar 0,108
b. Koefisien regresi variabel NPL sebesar 0,028, artinya jika penggunaan aplikasi
pencatatan kredit mengalami kenaikan satu
satuan, maka NPL akan mengalami
penurunan sebesar 0,028 satuan.
2. Berdasarkan hasil Uji t (Uji Parsial) diperoleh t
hitung sebesar -6,008. Dengan pengujian 2 sisi
(signifikansi = 0,025) dan derajat kebebasan (df)
n – 2 = 70, berdasarkan tabel distribusi t didapat
hasil t tabel sebesar 1,994. Jika dibandingkan
maka akan didapat hasil -t hitung < -t tabel
atau t hitung > t tabel maka Ho ditolak dan Ha
diterima. Artinya bahwa penggunaan aplikasi
pencatatan
kredit
berpengaruh terhadap
penurunan NPL.
3. Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai
signifikansi sebesar 0,00. Karena nilai
signifikansi < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha
diterima. Artinya bahwa penggunaan aplikasi
pencatatan
kredit
berpengaruh terhadap
penurunan NPL.
4. Untuk mengatasi kredit bermasalah tersebut
upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh PT.
BPR Danamasa Cimahi pada tahapan pertama
adalah upaya penyelamatan kredit, dengan
syarat apabila BPR mempunyai keyakinan
bahwa usaha nasabah masih mempunyai
prospek untuk berkembang.
5. Rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan
dalam upaya penyelamatan kredit bermasalah
jika diperkirakan prospek usaha masih baik
adalah dengan cara 3 R,yaitu:
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a) Penjadwalan kembali (Rescheduling)
b) Persyaratan kembali (Reconditioning),
c) Penataan kembali (Restructuring),
SARAN
1. Beberapa
kemungkinan
pengembangan
penelitian ini di masa yang akan datang,
diantaranya adalah tidak hanya menggunakan
data pada kasus BPR tertentu tapi kepada BPR
secala luas ataupun menggunakan data pada
perbankan umum baik bank pemerintah maupun
swasta. Secara khusus kepada PT. BPR
Danamasa Cimahi diharapkan untuk lebih
mengembangkan strategi-strategi khusus dalam
upaya penyelamatan kredit bermasalah.
2. Di samping itu di sarankan kepada BPR harus
pro aktif kepada nasabah yang telah diberikan
kredit
untuk
menghindari
kelambatan
penyetoran kredit yang akhirnya berujung pada
masalah non performing loans.
3. Diperlukan juga penelitian dimasa depan yang
bertujuan untuk pengembangan sistem aplikasi
pencatatan kredit yang selama ini sudah
digunakan oleh BPR agar lebih banyak lagi
aplikasi-aplikasi pembuatan laporan yang bisa
digunakan oleh BPR pengguna aplikasi.
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