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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 
KREDIT MACET PADA LEMBAGA KEUANGAN 

 MIKRO SYARIAH BAITUL MAAL WA  
TAMWIL KUBE COLOMADU 

TAHUN 2010-2011 
Oleh: 

APRILIANI AYUNINGTIYAS 
A 210 080 199 

ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 1) Mengetahui faktor-faktor apa 

saja yang mempengaruhi kredit macet pada nasabah BMT KUBE COLOMADU. 2) 
Mengetahui faktor yang paling berpengaruh dalam menyebabkan terjadinya kredit 
macet. 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan 
penarikan kesimpulan melalui analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah 
nasabah BMT Kube Colomadu yang mengambil pembiayaan atau kredit sebanyak 
1.300 nasabah. Sampel diambil sebanyak adalah 30 orang nasabah. Data yang 
diperlukan diperoleh melalui angket dan dokumentasi. Angket sebelumnya diuji 
validitas serta diuji reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 
regresi linier berganda, uji t, dan uji R

2
. 

Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi: Y = 12,927 + 
0,216.X1 + 0,273.X2+ 0,074.X3 + 0,160.X4+ 0,548.X5 + 0,039.X6 + 0,308.X7. 

Persamaan menunjukkan bahwa kredit macet dipengaruhi oleh Peran BMT, itikad 
nasabah, perencanaan, administrasi nasabah, musibah, musim, peraturan 
pemerintah. Kesimpulan yang diambil adalah: 1) ”Tidak ada pengaruh peran BMT 
terhadap kredit macet” dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier 
ganda (uji t) diketahui bahwa thitung < ttabel, yaitu 1,675< 2,074 dan nilai signifikansi 
> 0,05, yaitu 0,108. 2)“ Tidak ada pengaruh itikad nasabah terhadap kredit macet ” 
dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui 
bahwa thitung < ttabel, yaitu 1,592 < 2,074 dan nilai signifikansi > 0,05, yaitu 0,126. 
3)“ Tidak ada pengaruh perencanaan  terhadap kredit macet ” dapat diterima. Hal 
ini berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung < ttabel, 
yaitu 0,482 < 2,074 dan nilai signifikansi > 0,05, yaitu 0,635. 4)”Tidak ada 
pengaruh administrasi nasabah terhadap kredit macet” dapat diterima. Hal ini 
berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung < ttabel, yaitu 
0,694< 2,074 dan nilai signifikansi > 0,05, yaitu 0,495. 5)“ Ada pengaruh musibah  
terhadap kredit macet ” dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier 
ganda (uji t) diketahui bahwa thitung >ttabel, yaitu 3,680 > 2,074 dan nilai signifikansi 
< 0,05, yaitu 0,001. 6)”Tidak ada pengaruh musim terhadap kredit macet” dapat 
diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa 
thitung < ttabel, yaitu 0,255< 2,074 dan nilai signifikansi > 0,05, yaitu 0,801. 7)“ Tidak 
ada pengaruh peraturan pemerintah terhadap kredit macet ” dapat diterima. Hal ini 
berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung < ttabel, yaitu 
1,775 < 2,074 dan nilai signifikansi > 0,05, yaitu 0,090. 8)Hasil uji koefisien 
determinasi (R

2
) sebesar 0,556 menunjukkan bahwa besarnya pengaruh yang 

diberikan oleh kombinasi variabel Peran BMT, itikad nasabah, perencanaan, 
administrasi nasabah, musibah, musim, peraturan pemerintah berpengaruh 
bersama-sama terhadap terjadinya kredit macet adalah sebesar 55,6%, sedangkan 
44,4% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 

 
 

Kata kunci:  Peran Bmt, Itikad Nasabah, Perencanaan, Administrasi Nasabah, Musibah, 
Musim, Peraturan Pemerintah, Kredit Macet 



PENDAHULUAN 

Banyaknya lembaga keuangan makro maupun mikro yang tersebar ke 

berbagai pelosok tanah air, rupanya belum mencapai kondisi yang ideal jika 

diamati secara teliti. Hal ini nampak dari banyaknya lembaga keuangan mikro 

yang hanya mengejar target pendapatan masing-masing, sehingga tujuan  yang 

lebih besar sering terabaikan, khususnya dalam pengembangan ekonomi 

masyarakat kelas bawah. Padahal, lembaga keuangan mikro mempunyai posisi 

strategis dalam pengembangan ekonomi masyarakat kelas bawah. Jika 

berharap kepada peran lembaga keuangan makro, jelas hal ini sulit 

diharapkan. Kredit yang diberikan berbagai lembaga keuangan sampai saat ini 

masih didominasi kredit konsumtif, sehingga laju ekonomi masyarakat 

cenderumg konsumtif, kurang produktif. 

Dalam kondisi yang demikian inilah baitul maal wat tamwil (BMT) 

sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah muncul dan mencoba 

menawarkan solusi bagi masyarakat kelas bawah. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Sumiyanto (2008:16) yang mengatakan “BMT sendiri merupakan 

salah satu model lembaga keuangan syariah yang bisa dibilang paling 

sederhana”. Realitas di lapangan, dalam beberapa tahun terakhir BMT 

mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan BMT yang pesat 

ini terjadi karena tingginya kebutuhan masyarakat akan jasa intermediasi 

keuangan, namun disisi lain akses ke dunia perbankan yang lebih formal 

relatif sulit dilakukan. 

kredit bermasalah bilamana  (a) terjadi keterlambatan pembayaran 

bunga dan atau kredit induk BMT lahir ditengah-tengah masyarakat dengan 

tujuan memberikan solusi pendanaan yang mudah dan cepat, terhindar dari 

jerat rentenir, dan mengacu pada prinsip syariah. Geraknya yang gesit, 

dikelola oleh tenaga-tenaga muda yang progresif dan inovatif, serta 

pelayanannya yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan membuat BMT 

cepat populer. 

Namun realitas keberadaannya ini masih belum selaras dengan tatanan 

hukum yang ada. Masalah utamanya adalah faktor kelembagaan yang sering 



menjadi kendala. Sampai saat ini kelembagaan BMT belum diatur secara 

spesifik sebagaimana lembaga-lembaga keuangan mikro lainnya. Kebanyakan 

BMT saat ini menyatakan dirinya sebagai koperasi, artinya secara badan 

hukum BMT tunduk pada undang-undang perkoperasian. BMT yang 

menyatakan dirinya sebagai koperasi simpan pinjam harus mampu memenuhi 

persyaratan-persyaratan legalitas sebagai koperasi, seperti anggaran dasar, 

keanggotaan, permodalan, tata organisasi dan cara kerja lainnya. . 

Apalagi dengan adanya peristiwa runtuhnya perekonomian liberal yang 

dianut negara-negara barat dan Amerika tersebut, membuat masyarakat 

semakin yakin bahwa perekonomian yang menganut sistem liberal malah akan 

merusak perekonomian itu sendiri. Dan mereka semakin yakin bahwa 

perekonomian dengan prinsip syariah-lah yang mampu menyelamatkan 

perekonomian yang sudah hancur akibat sistem liberal. Dan karena keyakinan 

tersebut, tidak sedikit bank-bank konvensional yang membuka perbankan 

yang berprinsip syariah. Seiring tumbuh dan berkembangnya lembaga 

keuangan syariah, BMT pun semakin bertambah banyak dan tidak sedikit pula 

yang terpaksa harus tutup. 

Hal tersebut dikarenakan beberapa hal, dan salah satunya adalah 

terjadinya kredit atau pembiayaan yang macet. Karena akibat dari kredit atau 

pembiayaan yang macet tersebut akan menimbulkan kerugian yang nantinya 

akan berdampak luas apabila tidak segera ditangani atau diselamatkan. 

Kondisi BMT Kube Colomadu pada saat ini pun mengalami kredit macet 

sebesar 25% dari keseluruhan pemberian kredit kepada semua nasabah 

tersebut. 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kredit macet dalam 

penelitian ini mulai dari faktor intern hingga faktor ekstern antara lain yaitu 

peran BMT, itikad nasabah, perencanaan, administrasi nasabah, musibah, 

musim, & peraturan pemerintah.  

Menurut Siswanto Sutojo (1997:11) pengertian dasar tentang kredit 

bermasalah adalah:  



Dalam kasus kredit bermasalah, debitur mengingkari janji mereka 

membayar bunga dan atau kredit induk yang telah jatuh tempo, 

sehingga terjadi keterlabatan pembayaran atau sama sekali tidak ada 

pembayaran. Dengan demikian mutu kredit merosot. Dalam kasus 

kredit bermasalah ini, ada kemungkinan kreditur terpaksa melakukan 

tindakan hukum, atau menderita kerugian dalam jumlah yang jauh 

lebih besar dari jumlah yang diperkirakan (pada saat pemberian kredit) 

dapat ditolerir. Oleh karena itu, bank yang bersangkutan harus 

mengalokasikan perhatian, tenaga, dana, waktu dan usaha secukupnya 

guna menyelesaikan kasus itu.   

 

Dalam dunia perbankan internasional, kredit dapat dikategorikan ke 

dalam lebih dari 90 hari semenjak tanggal jatuh temponya, (b) tidak dilunasi 

sama sekali atau, (c) diperlukan negosiasi kembali atas syarat pembayaran 

kembali kredit dan bunga yang tercantum dalam perjanjian kredit. 

Dengan ketentuan perbankan yang disempurnakan pada tanggal 29 

Mei 1993 (PAKMEI 1993), kredit bermasalah itu dibagi menjadi tiga 

golongan, yaitu kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. 

Pembagian kredit bermasalah menjadi tiga golongan tersebut, didasarkan pada 

derajat kolektibilitas, yaitu ketepatan pembayaran kembali kredit atau 

angsuran kredit.  

Berdasarkan UU RI No. 7 tahun 1992 tentang perbankan pasal 8, 

bahwa:  

Kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam 

pelaksanaanya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang 

sehat untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian kredit 

dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk 

melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan 

faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. 

 

Kredit atau pembiayaan macet tersebut bisa disebabkan faktor ekstern 

dan intern dari manajemen BMT sendiri ataupun dari pihak nasabah (debitur) 

yang telah mendapat pembiayaan atau kredit tersebut. 

Berdasarkan UU RI No. 7 tahun 1992 tentang perbankan pasal 11, 

mengatakan bahwa:  

Pemberian kredit oleh bank mengandung resiko kegagalan atau 

kemacetan dalam pelunasannya, sehingga dapat berpengaruh terhadap 



kesehatan bank. Mengingat bahwa kredit tersebut bersumber dari dana 

masyarakat yang disimpan pada bank, maka resiko yang dihadapai 

bank dapat berpengaruh pula kepada keamanan dana masyarakat 

tersebut. Oleh karena itu untuk memelihara kesehatan dan 

meningkatkan daya tahannya, bank diwajibkan menyebar resiko 

dengan mengatur penyaluran kredit, pemberian jaminan maupun 

fasilitas lain sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada debitur atau 

kelompok debitur tertentu. 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “ANALISIS 

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KREDIT MACET PADA 

LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH BMT KUBE COLOMADU”. 

 

METODE PENELITIAN 

Setting Penelitian 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Dalam penelitian dibutuhkan suatu obyek yang akan diteliti. Salah satu 

obyek tersebut adalah tempat penelitian. 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di BMT Kube Colomadu. 

2. Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April sampai Juni 2012. 

B. Jenis Penelitian 

Menurut Sugiyono (2004:10) “Penelitian berdasarkan (eksplanasinya) 

tingkat kejelasannya” dapat digolongkan sebagai berikut: 

1. Penelitian Diskriptif 

Penelitian diskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk 

mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih 

(independen) tanpa membuat perbandingan atau menggabungkan dengan 

variabel lain. 

2. Penelitian Komparatif 

Penelitian Komparatif adalah penelitian yang bersifat 

membandingkan. Disini variabelnya masih sama dengan variabel mandiri 

tetapi untuk sampel lebih dari satu atau dalam kurun waktu yang berbeda. 



3. Penelitian Asosiatif 

Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh atau hubungan antar dua variabel atau lebih.  

Penelitian ini termasuk penelitian diskriptif karena untuk 

mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih 

(independen) yaitu peran BMT, itikad nasabah, perencanaan, administrasi 

nasabah, musibah, musim dan peraturan pemerintah tanpa membuat 

perbandingan atau menggabungkan dengan variabel lain. 

C. Populasi, Sampel dan Sampling 

Dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh nasabah Baitul Maal 

Wat Tamwil Kube Colomadu tahun 2010-2011 yang berjumlah 1300 nasabah. 

Dalam penelitian ini anggota sampel diambil menurut (Djarwanto 2001:108) 

adalah sebanyak 30 nasabah.  

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah menggunakan Sampel Random Sampling, yaitu cara pegambilan 

sampel dari semua anggota populasi yang digunakan secara acak tanpa 

meperhatikan strata yang ada dalam anggota populasi itu. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: metode dokumentasi dan metode angket atau kuesioner. Terlebih 

dahulu menyusun kisi-kisi angket sebelum diujicobakan dan diuji validitas 

serta diuji reliabilitasnya. 

E. Teknik Analisa Data 

Untuk mencapai hasil analisis yang menuju sasaran, maka dalam 

menganalisis data digunakan serangkaian analisis sebagai berikut :  

1. Analisis Regresi Linier Berganda 

Persamaan regresi berganda mengandung makna bahwa dalam 

suatu persamaan regresi terdapat satu variabel dependent dan lebih dari 

satu variabel independent (Algifari, 2000:62), regresi linier berganda 

untuk mengetahui pengaruh variabel independent yaitu faktor itikad 

nasabah, peran BMT, perencanaan, administrasi nasabah, musibah, 



musim, dan peraturan pemerintah terhadap variabel dependen yaitu kredit 

macet (Y) digunakan rumus sebagai berikut : 

Y =  + b1x1 + b2 x2 + bn xn + ℯ 

2. Uji t 

Uji t adalah analisis yang digunakan untuk menghitung secara 

sendiri-sendiri apakah pengaruh variable independen terhadap variable 

dependent  signifikan  atau hanya kebetulan saja. 

Langkah-langkah pengujiannya sebagai berikut: 

a. Menentukan hipotesis 

Ho: b = 0,  (bahwa faktor peran BMT, itikad nasabah, perencanaan, 

administrasi nasabah, musibah, musim, peraturan 

pemerintah tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap kredit macet). 

Ho: b ≠ 0,  (bahwa faktor peran BMT, itikad nasabah, perencanaan, 

administrasi nasabah, musibah, musim, peraturan 

pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

kredit macet). 

b. Menentukan level of signifikan 

c. Kriteria pengujian 

  

 

 

 
  

Ho diterima jika 
–t

(a/2, n-2) ≤ thitung  ≤ 
t
(a/2, n-2) 

Ho ditolak jika t
(a/2, n-2) t 

–t
(a/2, n-2) 

d. Rumus perhitungan 

t=
𝑟 𝑛−2

1−𝑟2
 

Kesimpulan 

Dengan membandingkan thitung dan ttabel maka dapat diambil kesimpulan 

bila Ho diterima maka Ho ditolak. 

Daerah diterima 
Daerah ditolak 

 

Daerah ditolak 

-ttabel ttabel 



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Analisis Data  

1. Analisis Regresi Linier Ganda  

Dalam rangka menguji pengaruh variabel independent yaitu faktor 

itikad nasabah, peran BMT, perencanaan, administrasi nasabah, musibah, 

musim, dan peraturan pemerintah terhadap variabel dependen yaitu kredit 

macet, maka digunakan analisis regresi ganda. Perhitungan dilaksanakan 

dengan dengan program SPSS Versi 15.0 dan diperoleh hasil sebagai 

berikut :  

Tabel 4. Rangkuman Hasil Analisis Regresi Ganda 

 Koefisien thitung Signifikansi 

Konstanta 12,927  

Peran BMT 0,216 1,675 0,108 

Itikad Nasabah 0,273 1,592 0,126 

Perencanaan 0,074 0,482 0,635 

Adm Nasabah 0,160 0,694 0,495 

Musibah 0,548 3,680 0,001 

Musim 0,039 0,255 0,801 

Peraturan Pemerintah 0,308 1,775 0,090 

R
2 

0,556  

F Statistik 3,943  0,006 

Sumber: Data primer diolah peneliti 

Berdasarkan tabel IV.4, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:  

Y = 12,927 + 0,216.X1 + 0,273.X2+ 0,074.X3 + 0,160.X4+ 

0,548.X5 + 0,039.X6 + 0,308.X7 

Persamaan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:  

a = 12,927, berarti jika faktor-faktor yang mempengaruhi kredit macet 

dianggap konstan, maka kredit macet akan sama dengan 12,927. 

B1 =  0,216, berarti jika skor peran BMT meningkat satu poin maka skor 

kredit macet akan meningkat sebesar 0,216 (dengan asumsi 

variabel lain dianggap konstan). 

B2 =  0,273, berarti jika skor itikad nasabah meningkat satu poin maka 

skor kredit macet akan meningkat sebesar 0,273 (dengan asumsi 

variabel lain dianggap kontan). 



B3 =  0,074, berarti jika skor perencanaan meningkat satu poin maka skor 

kredit macet akan meningkat sebesar 0,074 (dengan asumsi 

variabel lain dianggap konstan). 

B4 =  0,160, berarti jika skor administrasi nasabah meningkat satu poin 

maka skor kredit macet akan meningkat sebesar 0,160 (dengan 

asumsi variabel lain dianggap konstan). 

B5 =  0,548, berarti jika skor musibah meningkat satu poin maka skor 

kredit macet akan meningkat sebesar 0,548 (dengan asumsi 

variabel lain dianggap konstan). 

B6 =  0,039, berarti jika skor musim meningkat satu poin maka skor 

kredit macet akan meningkat sebesar 0,039 (dengan asumsi 

variabel lain dianggap konstan). 

B7 =  0,308, berarti jika skor peraturan pemerintah meningkat satu poin 

maka skor kredit macet akan meningkat sebesar 0,308 (dengan 

asumsi variabel lain dianggap konstan). 

B. Pembahasan  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh yang diberikan oleh 

kombinasi variabel Peran BMT, itikad nasabah, perencanaan, administrasi 

nasabah, musibah, musim, peraturan pemerintah berpengaruh bersama-sama 

terhadap terjadinya kredit macet. Hal ini dapat dilihat dari persamaan hasil 

regresi sebagai berikut: Y = 12,927 + 0,216.X1 + 0,273.X2+ 0,074.X3 + 

0,160.X4+ 0,548.X5 + 0,039.X6 + 0,308.X7. 

Pengujian hipotesis kesatu yaitu ”tidak ada pengaruh yang signifikan 

peran BMT terhadap kredit macet”. Berdasarkan perhitungan  uji t 

memperoleh nilai thitung < ttabel (1,675 < 2,074) pada taraf signifikansi 5%, 

maka peran BMT tidak berpengaruh positif terhadap kredit macet. 

Berdasarkan kesimpulan tersebut penjelasan dari penemuan ini tidak sesuai 

dengan pendapat Poerwa Darminta (1986:32) yang mengemukakan bahwa:  

Peran BMT adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang 

pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. 

Jadi peran BMT yaitu manajemen pembiayaan agar bisa beroperasi 



sesuai dengan tujuan BMT, dan meminimalisir hal-hal yang tidak di 

inginkan. 

 

Berdasarkan Pengujian hipotesis kedua yaitu ”tidak ada pengaruh 

yang signifikan itikad nasabah terhadap kredit macet”. Berdasarkan 

perhitungan  uji t memperoleh nilai thitung < ttabel (1,592 < 2,074) pada taraf 

signifikansi 5%, maka itikad nasabah tidak berpengaruh positif terhadap 

kredit macet. Berdasarkan kesimpulan tersebut penjelasan dari penemuan ini 

tidak sesuai dengan pendapat Poerwa Darminta (1986:33) yang 

mengemukakan bahwa:  

Itikad nasabah adalah keyakinan, kepercayaan atau kemauan yang 

teguh. Maka itikad seorang nasabah harus tinggi untuk bisa memenuhi 

kewajibannya untuk membayar angsuran terhadap pembiaayaan yang 

diberikan kepadanya. 

 

 Pengujian hipotesis ketiga yaitu ”tidak ada pengaruh yang signifikan 

perencanaan terhadap kredit macet”. Berdasarkan perhitungan  uji t 

memperoleh nilai thitung < ttabel (0,482 < 2,074) pada taraf signifikansi 5%, 

maka perencanaan tidak berpengaruh positif terhadap kredit macet.  

Berdasarkan kesimpulan tersebut penjelasan dari penemuan ini tidak sesuai 

dengan pendapat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1991) yang 

mengemukakan bahwa:  

Perencanaan adalah rancangan atau rangka sesuatu yang akan 

dikerjakan. Maka perencanaan adalah sebuah strategi yang dijalankan 

oleh nasabah dalam menggunakan dana pinjaman. 

 

Pengujian hipotesis keempat yaitu ”tidak ada pengaruh yang 

signifikan administrasi nasabah terhadap kredit macet”. Berdasarkan 

perhitungan  uji t memperoleh nilai thitung < ttabel (0,694 < 2,074) pada taraf 

signifikansi 5%, maka administrasi nasabah tidak berpengaruh positif 

terhadap kredit macet. Berdasarkan kesimpulan tersebut penjelasan dari 

penemuan ini tidak sesuai dengan pendapat Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan (1991) yang mengemukakan bahwa:  



Administrasi nasabah adalah usaha dan kegiatan yang berkaitan 

dengan  penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan. Maka 

administrasi nasabah yang berkaitan dengan laporan keuangan, 

pencatatan segala transaksi dari usaha yang dijalankan oleh nasabah. 

 

Pengujian hipotesis kelima yaitu ”ada pengaruh yang signifikan 

musibah terhadap kredit macet”. Berdasarkan perhitungan  uji t memperoleh 

nilai thitung > ttabel (3,680 > 2,074) pada taraf signifikansi 5%, maka musibah 

berpengaruh positif terhadap kredit macet. Berdasarkan kesimpulan tersebut 

penjelasan dari penemuan ini sesuai dengan pendapat  Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan (1991) yang mengemukakan bahwa:  

Musibah adalah kejadian atau peristiwa menyedihkan yang menimpa. 

Peristiwa yang tidak disengaja yang bisa sewaktu-waktu terjadi, yang 

mungkin dapat menghambat kelancaran pembayaran cicilan atau 

pelunasan kredit. 

 

Pengujian hipotesis keenam yaitu ”tidak ada pengaruh yang signifikan 

musim terhadap kredit macet”. Berdasarkan perhitungan  uji t memperoleh 

nilai thitung < ttabel (0,255 < 2,074) pada taraf signifikansi 5%, maka musim 

tidak berpengaruh positif terhadap kredit macet.  Berdasarkan kesimpulan 

tersebut penjelasan dari penemuan ini tidak sesuai dengan pendapat Poerwa 

Darminta (1986:33) yang mengemukakan bahwa “Musim adalah waktu 

tertentu yang bertahan dengan keadaan iklim”. 

Pengujian hipotesis ketujuh yaitu ”tidak ada pengaruh yang signifikan 

peraturan pemerintah terhadap kredit macet”. Berdasarkan perhitungan  uji t 

memperoleh nilai thitung < ttabel (1,775 < 2,074) pada taraf signifikansi 5%, 

maka peraturan pemerintah tidak berpengaruh positif terhadap kredit macet. 

Berdasarkan kesimpulan tersebut penjelasan dari penemuan ini tidak sesuai 

dengan pendapat Poerwa Darminta (1986:34) yang mengemukakan bahwa: 

Peraturan pemerintah adalah aturan-aturan yang dibuat oleh yang 

berkuasa untuk mengatur sesuatu aturan-aturan, petunjuk yang dibuat 

oleh pemerintah. 

 

Dari teori yang sudah ada diatas tetapi setelah dianalisis hasil 

menunjukkan hanya satu teori yang sesuai dengan kenyataan, dimana teori 



tersebut dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1991)  yang 

mengemukakan bahwa: 

Musibah adalah kejadian atau peristiwa menyedihkan yang menimpa. 

Peristiwa yang tidak disengaja yang bisa sewaktu-waktu terjadi, yang 

mungkin dapat menghambat kelancaran pembayaran cicilan atau 

pelunasan kredit. 

 

Berarti hal tersebut mernunjukkan bahwa faktor yang paling 

berpengaruh secara signifikan terhadap kredit macet pada lembaga keuangan 

mikro syariah BMT Kube Colomadu yaitu faktor musibah. Dengan pengaruh 

yang diberikan oleh kombinasi variabel Peran BMT, itikad nasabah, 

perencanaan, administrasi nasabah, musibah, musim, peraturan pemerintah 

berpengaruh bersama-sama terhadap terjadinya kredit macet sebesar 55,6%. 

Sedangkan sisanya 44,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. ”Tidak ada pengaruh peran BMT terhadap kredit macet” dapat diterima. 

Hal ini berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa 

thitung < ttabel, yaitu 1,675< 2,074 dan nilai signifikansi > 0,05, yaitu 0,108. 

2. “ Tidak ada pengaruh itikad nasabah terhadap kredit macet ” dapat 

diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui 

bahwa thitung < ttabel, yaitu 1,592 < 2,074 dan nilai signifikansi > 0,05, yaitu 

0,126. 

3. “ Tidak ada pengaruh perencanaan  terhadap kredit macet ” dapat diterima. 

Hal ini berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa 

thitung < ttabel, yaitu 0,482 < 2,074 dan nilai signifikansi > 0,05, yaitu 0,635. 

4. ”Tidak ada pengaruh administrasi nasabah terhadap kredit macet” dapat 

diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui 

bahwa thitung < ttabel, yaitu 0,694< 2,074 dan nilai signifikansi > 0,05, yaitu 

0,495. 



5. “ Ada pengaruh musibah  terhadap kredit macet ” dapat diterima. Hal ini 

berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung 

>ttabel, yaitu 3,680 > 2,074 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,001. 

6. ”Tidak ada pengaruh musim terhadap kredit macet” dapat diterima. Hal ini 

berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung < 

ttabel, yaitu 0,255< 2,074 dan nilai signifikansi > 0,05, yaitu 0,801. 

7. “ Tidak ada pengaruh peraturan pemerintah terhadap kredit macet ” dapat 

diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui 

bahwa thitung < ttabel, yaitu 1,775 < 2,074 dan nilai signifikansi > 0,05, yaitu 

0,090. 

Hasil uji koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,556 menunjukkan 

bahwa besarnya pengaruh yang diberikan oleh kombinasi variabel Peran 

BMT, itikad nasabah, perencanaan, administrasi nasabah, musibah, musim, 

peraturan pemerintah berpengaruh bersama-sama terhadap terjadinya kredit 

macet adalah sebesar 55,6%, sedangkan 44,4% sisanya dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak diteliti. 
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