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ABSTRAKSI 

DODY WIGUNA, VARIABEL – VARIABEL YANG BERPENGARUH TERHADAP 
KEPUTUSAN PEMBERIAN KREDIT UNTUK PEMBELIAN SEPEDA MOTOR PADA PT. 
SUZUKI SEJAHTERA SIDOARJO 

 PT. Suzuki Sejahtera Sidoarjo adalah sebuah perusahaan leasing atau pembiayaan konsumen 
yang mengkhususkan diri pada pembiayaan sepeda motor suzuki yang legalitasnya sebagai pemberi kredit 
resmi sepeda motor suzuki pada perkembangannya telah memperoleh kepercayaan dari masyarakat luas 
yang ingin memiliki sepeda motor suzuki dengan cepat dan mudah melalui kredit. 
 Penelitian bertujuan untuk menganalisis pengaruh character, capacity, capital, collateral, 
conditions terhadap keputusan pemberian kredit. Teknik sampel yang dipergunakan adalah simple 
random sampling. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi sebanyak 120 sehingga jumlah sampel 
yang diambil sebanyak 92 orang. Teknik analisis yang dipergunakan adalah analisis regresi berganda. 
 Hasil dari penelitian telah menunjukan bahwa secara simultan variabel kemauan  untuk 
membayar, kapasitas konsumen, modal konsumen, jaminan atas kredit dan kondisi konsumen 
berpengaruh pada signifikan terhadap keputusan pemberian kredit. Hal ini dapat diketahui dari nilai 
signifikan variabel kemauan membayar (character) (X1) sebesar 0,021 dengan  sebesar 2.349, 

variabel pendapatan konsumen (capacity) (X2) sebesar 0.003 dengan  sebesar 3.085, variabel 

modal yang dimiliki (capital) (X3) sebesar 0.001 dengan  sebesar 3.042, variabel jaminan atas 

kredit (collateral) (X4) sebesar 0.030 dengan  sebesar 2.203, variabel kondisi konsumen secara 

umum (conditions) (X5) sebesar 0.026 dengan  sebesar 2.259. Dengan demikian dapat diketahui 

 lebih besar dari  sebesar 1.9879 maka H0 ditolak; yang berarti bahwa ada pengaruh secara 

parsial dari variabel kemauan membayar (character) (X1), variabel pendapatan konsumen (capacity) (X2), 
variabel modal yang dimiliki (capital) (X3), variabel jaminan atas kredit (collateral) (X4), variabel 
kondisi konsumen secara umum (conditions) (X5), terhadap keputusan pemberian kredit (Y). 
 
Kata Kunci : Kemauan untuk membayar, Kapasitas konsumen, Modal konsumen,   Jaminan atas  

          kredit,  Kondisi konsumen secara umum, Keputusan pemberian kredit. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Pada era globalisasi yang mendorong berkembangnya ilmu pengetahuan 

dan teknologi pada saat ini, membuat jalannya roda pembangunan nasional di 

Negara mengalami kemajuan di berbagai bidang. Hal ini jugadi alami yang besar 

dari sector moneter melalui berbagai kebijaksanaan. Peranan kebijaksanaan 

moneter dalam suatu perekonomian biasanya keliatan jelas pada waktu 

perekonomian tersebut untuk menciptakan dan memelihara suatu tingkat 

kestabilan ekonomi. Dalam masa pembangunan juga didasari kebijaksanaan 

ekonomi yang lain seperti kebijaksanaan perdagangan, kurs mata uang, 

perpajakan, kebijaksanaan industri dan produksi, kebijaksanaan pertanian dan 

sebagainya. 

 Salah satu pegangan yang penting dalam kebijaksanaan moneter adalah 

bagaimana kebijaksanaan suku bunga dan kredit. Dalam hal ini perlu diperhatikan 

bahwa suku bunga kredit akan dapat menunjang tercapainya sasaran 

kebijaksanaan moneteryang dapat mendorong tabungan masyarakat dan 

mengurangi tekanan inflasi. 

Kebijaksanaan – kebijaksanaan pemerintah dalam rangkah pelaksanaan 

pembangunan di bidang ekonomi ikut pula memacu perkembangan  sektor – 

sektor lain, baik secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan 

bidang ekonomi. Langkah – langkah yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan 
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pembangunan sektor – sektor lain yang baik langsung maupun tidak langsung 

berhubung dengan bidang ekonomi, yang ditandai dengan munculnya lembaga – 

lembaga keuangan selain bank, diantaranya perusahaan pembiayaan konsumen 

pada saat ini sudah cukup banyak dan manfaatnya telah dirasakan oleh banyak 

pihak yang menggunakan jasa perusahaan pembiayaan konsumen ini. Pembiayaan 

konsumen adalah suatu jenis usaha keuangan bukan bank yang bergerak dalam 

bidang pemberian kredit kepada masyarakatyang memerlukan dana untuk 

memenuhi kebutuhan dengan syarat – syarat yang relatif lebih tinggi. 

Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa masih sering terjadi kendala yang 

harus dihadapi oleh perusahaan pembiayaan konsumen dalam hal yang berkaitan 

dengan tanggung jawab konsumen, yaitu kemampuan dan ketepatan waktu dalam 

melakukan pembayaran pengambilan pinjaman atau hutang. Realita yang terjadi 

adalah jika konsumen tidak mampu mengembalikan pinjaman dariperusahaan 

maka pada akhirnya berakhirnya pada terjadinya kredit bermasalah, berbagai hal 

yang berpotensi dalam terjadinya kredit bermasalah pada konsumen antara lain 

seperti kemauan untuk membayar, pandapatan konsumen, modal yang dimiliki 

konsumen, jaminan atas kredit dan kondisi perekonomian. Kelima hal tersebut 

sangat berpengaruh terhadap kalangsungan kelancaran pembayaran kredit 

kedepannya. 

Kondisi tersebut di atas mengharuskan pihak manajemen mempunyai 

perencanaan dan pengendalian yang matang dalam pengelolaan perusahaan. 

Perencanaan dan pengendalian yang matang didukung oleh informasi yang 

handal, maka pihak manajemen akan mampu untuk melakukan strategi 
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pengambilan keputusan yang tepat. Berdasarkan hal tersebut maka setiap 

keputusan yang diambil harus diperhitungkan semua faktor yang dapat 

mempengaruhinya. 

Seperti diketahui kendaraan bermotor saat ini bukan lagi merupakan 

barang mewah, tetapi menjadi kebutuhan masyarakat yang digunakan sebagai alat 

untuk beraktifitas. Hal ini telah terbukti dengan banyaknya pengguna kendaraan 

bermotor baik di aderah perkotaan ataupun pedesaan. Banyak masyarakat yang 

lebih memilih naik kendaraan pribadi daripada kendaraan umum untuk berpindah 

dari satu tempat ke tempat yang lain, karena mungkin biaya yang dikeluarkan 

relatif lebih murah. 

Dalam mendapatkan kendaraan bermotor, masyarakat telah ditawarkan 

dengan berbagai kemudahan dalam pembelian kendaraan bermotor. Salah satu 

contohnya adalah pembelian kendaraan bermotor dengan system kredit dan di 

dalam system tersebut juga relatif ringan dengan uang muka yang bias 

disesuaikan. 

PT. SUZUKI SEJAHTERA SIDOARJO sebagai perusahaan leasing atau 

pembiayaan konsumen yang mengkhususkan diri pada pembiayaan sepeda motor 

Suzuki legatitasnya sebagai pemberi “ Kredit Resmi Sepeda Motor Suzuki “ pada 

perkembangannya telah memperoleh kepercayaan dari masyarakat luas yang ingin 

memiliki sepeda motor Suzuki dengan cepat dan mudah melalui kredit. 
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Dari sini masalah – masalah yang berhubungan dengan pemberian kredit 

muncul dan diperlukan sikap hati – hati dari perusahaan Suzuki Sejahtera ini 

sendiri. Tindakan yang dilakukan perusahaan tersebut dilakukan untuk menjaga 

kelangsungan proses pemberian kredit dari awal pencarian sampai calon 

konsumen dapat memenuhi kewajibannya dapat dimaklumi, berdasarkan data dari 

perusahaan pada bulan Agustus sampai bulan Desember 2009 diketahui kredit 

bermasalah semakin meningkat. Dengan adanya kredit bermasalah ini, disamping 

akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan pembiayaan konsumen, kredit 

bermasalah juga dapat dipastikan akan menghambat pertumbuhan ekonomi 

nasional. 

Untuk mengatasi kondisi yang demikian, maka di dalam pengelolaan 

pemberian kredit, pihak perusahaan mempertimbangkan informasi character 

(kharakter konsumen) berkaitan dengan petensi kemauan konsumen untuk 

membayar, capacity (kapasitas pemohon) berkaitan dengan kemampuan 

konsumen dalam mengembalikan pinjaman, collateral (jaminan)  

memepertimbangkan pinjaman dari konsumen, conditions (kondisi) 

memperhatikan keadaan konsumen secara umum yang akan berpengaruh terhadap 

kelancaran pembayaran kedepannya dari calon konsumen sebagai bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Dari informasi tersebut di atas maka 

penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang pemberian kredit. Adapun 

judul penelitian yang akan diajukan yaitu : 

 



 5

“Variabel - Variabel yang Berpengaruh Terhadap Keputusan Pemberian 

Kredit dalam Pembelian Sepeda Motor pada PT. Suzuki Sejahtera di 

Sidoarjo” 

1.2 Perumusan masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan dapat dirumuskan 

permasalahan penelitian ini sebagai berikut : 

a. Apakah kemauan untuk membayar (character), pendapatan konsumen 

(capacity), modal yang dimiliki konsumen (capital), jaminan atas kredit 

(collateral) dan kondisi konsumen secara umum (conditions) berpengaruh 

secara simultan terhadap keputusan pemberian kredit ? 

b. Apakah kemauan untuk membayar (character), pendapatan konsumen 

(capacity), modal yang dimiliki konsumen (capital), jaminan atas kredit 

(collateral) dan kondisi konsumen secara umum (conditions) berpengaruh 

secara parsial terhadap keputusan pemberian kredit ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara simultan character, 

capacity, capital, collateral dan conditions terhadap keputusan pemberian 

kredit. 

b. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara parsial character, 

capacity, capital, collateral dan conditions terhadap keputusan pemberian 

kredit. 
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1.3 Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah : 

a. Bagi Perusahaan 

 Dapat digunakan untuk memperoleh suatu bahan masukan tentang 

alternative yang dapat dipertimbangkan guna meningkatkan prestasi 

perusahaan dalam bidang pendapatan serta dapat dijadikan bahan 

perbandingan dengan kebijaksanaan yang ditempuh selama ini. 

b. Bagi Universitas 

 Untuk menambah koleksi pustaka almamater UPN “ Veteran “ Jawa 

Timur. Diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan ilmiah, 

perbendaharaan dan referensi keputusan Universitas Pembangunan 

Nasional “ Veteran “ Jawa Timur, khususnya dibidang pemasran jasa yang 

berkaitan dengan kepuasan konsumen dapat digunakan sebagai refrensi 

penelitian selanjutnya. 

c. Bagi Peneliti 

 dengan mengadakan penelitian secara langsung serta diharapkan pada 

kenyataan yang ada maka didapatkan pengetahuan mengenai pemecahan 

masalah yang sesungguhnya. 
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