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Abstrak 

Kredit menjadi bermasalah atau tidak dalam masa atau jangka waktu kredit ditentukan antara lain oleh 

kualitas analis kredit. Faktor lain tidak hanya sebatas masa sebelum pencairan, tetapi masa pemeliharaan 

debitur sampai masa kredit selesai juga penting. Penelitian ini membahas mengenai kredit bermasalah 

dari sudut sampai dengan seorang analis kredit menyelesaikan tugas. Kualitas kredit akan baik apabila 

Analis kredit telah menjalankan tugasnya dengan baik. Kinerja analis kredit dalam penelitian dikaji 

dengan menggunakan 2 (dua) variable bebas, yaitu kompetensi profesional dan motivasi kerja. Penelitian 

ini dilakukan untuk mencari jawaban sejauh mana peranan seorang Analis kredit terhadap masa depan 

kredit bermasalah atau tidak setelah kredit disetujui dan dicairkan kepada debitur usaha mikro. 

Berdasarkan pengujian Regresi dan Korelasi terlihat bahwa pada kolom Sig (signifikan) pada Tabel 

Anova di atas, nilai Sig = 0,033 atau lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 atau nilai 0,05 > 0,033, maka 

Ho ditolak dan Ha diterima artinya koefisien regresi ganda adalah signifikan. Jadi kompetensi dan 

motivasi kerja berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap kinerja kredit. Berdasarkan hasil 

analisis yang diperoleh, maka penelitian ini menghasilkan persamaan regresi: Y = -122,685 – 0,122 X1 + 

0,749 X2. Koefisein Determinan atau R Square adalah 0,532. Artinya 53,2% adalah besarnya pengaruh 

atau kontribusi variable Kompetensi profesional dan Motivasi terhadap Kinerja Analis. Sedangkan 46,8% 

ditentukan oleh faktor atau sebab-sebab lain. 

 

Kata kunci: Kompetensi profesional, Motivasi kerja, Kinerja Analis, Regresi, Korelasi, Analis kredit, 

Marketing, Sales, Komite kredit, kredit mikro. 

 

 

Abstract: 

Credit quality and Non performing loan emerged during credit periode depend on credit analyst work 

indicator. Other factors are any activities done after drawdown bank loan to small and micro entriprizes 

as well. This research will explore non performing loan based on credit analyst performance. Analyst 

performance will be depend variable and professional competence and motivation will be independent 

variables. Based on regression and correlation analysis, the result of the analysis show that Sig on the 

Anova tabels show Sig = 0.033 or less than probability value 0,05. The consecuenties Ho is refused an 

Ha accepted. This mean that professional competence and motivation significantly and simultaneously 

influences performance. The regression line equation is -122,685 – 0,122x1 + 0,749x2. Determinant 

coefisien or R = 0.5322. That is mean 53,2% analyst performance contributed by professional 

performance and motivation. Proporsion 46,8% will be determined by other unidentified factors. 

 

Keywords: Professional competence, Motivation, Credit analyst performance, Regression, Correlation, 

Credit analyst, Credit committee, Marketing Staf, Salses, Micro Credit. 
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I. Pendahuluan 

Penelitian ini dilakukan dengan 

latar belakang terjadinya kredit mikro 

bermasalah pada beberapa lembaga 

kredit mikro baik pada bank maupun non 

bank. Pada observasi  dan pengamatan 

yang dilakukan, permasalahan Non 

Performing Loan atau NPL selain 

disebabkan oleh kondisi debitur juga 

tidak jarang karena kesalahan dari 

seorang Analis Kredit. Penelitian ingin 

melihat sejauh mana suatu NPL 

diakibatkan oleh kinerja Analis kredit 

yang buruk. 

Bermasalahnya suatu kredit bisa 

disebabkan oleh debitur itu sendiri. 

Karena karakter yang kurang baik 

sehingga mengabaikan kewajiban. 

Debitur yang tidak cakap dan kurang 

berpengalaman, sehingga mudah tertipu 

atau kalah bersaing. Dengan kelemahan 

yang  struktural, debitur Usaha Mikro 

tidak berhasil mengembangkan 

usahanya. 

Namun demikian, kesalahan dari 

faktor internal debitur ini mestinya dapat 

diatasi dengan cara memilih debitur 

Usaha Mikro yang baik. Calon debitur 

yang memiliki berbagai kemampuan 

yang dipilih. Tidak memilih calon 

debitur yang memiliki banyak 

kelemahan. Kemampuan dan berbagai 

kelemahan ini sering disebut dengan 

kelayakan. Tidak selalu debitur yang 

layak pada akhirnya tuntas kreditnya. 

Apalagi debitur yang tidak layak, dapat 

dipastikan tinggi risiko bermasalahnya. 

NPL yang rendah adalah indikator 

performance utama bagi lembaga kredit. 

Suatu NPL terjadi bisa disebabkan oleh 

analisa awal yang tidak prudent sehingga 

memberikan kredit kepada debitur usaha 

mikro yang tidak atau kurang layak atau 

maintenance yang buruk sehingga 

debitur usaha mikro tidak mampu 

mengelola dengan baik dana kredit yang 

diterima. Kesalahan inisiasi awal dapat 

terjadi karena kelemahan seorang 

marketing staf, kesalahan analis dan 

kurang hati-hatinya komite kredit. 

Namun peran seorang Analis adalah 

sangat menentukan. Suatu permohonan 

kredit tidak akan diproses apabila tidak 

melalui seorang Analis. 

Penelitian ini dilakukan untuk 

mencari jawaban sejauh mana peranan 

seorang Analis kredit terhadap masa 

depan kredit bermasalah atau tidak 

setelah kredit disetujui dan dicairkan 

kepada debitur usaha mikro? 

Peranan seorang Analis positif 

artinya jika sebagian besar kredit yang 

diprosesnya tidak bermasalah atau NPL. 

Jika seorang analis berkinerja buruk 

maka potensi terjadinya kredit 

bermasalah besar. 

Kinerja seorang analis ini dalam 

penelitian ini dirumuskan dalam bentuk 

2 (dua) variable yaitu Kompetensi 

Profesional dan Motivasi Kerja. Penulis 

yakin bahwa variabel yang diharapkan 

mewakili kinerja seorang Analis kredit 

itu banyak. Masing-masing variable 

memiliki peran unik untuk 

mempengaruhi proses analisis yang 

dilakukan. Peran dari dua variabel 

penelitian ini dirasa tentu belum cukup 

memadai. Disamping itu, rincian atau 

variabel indikator setiap variabel utama 

juga menentukan dalam merekonstruksi 

peranannya terhadap kinerja. Setidaknya 

dengan penelitian menggunakan 2 (dua) 

varibel utama ini dapat memberikan 

gambaran pengaruhnya terhadap kinerja 

seorang Analis kredit. 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi kinerja seorang  Analis 

Kredit Mikro. Kredit bersifat kompleks. 

Kredit bermasalah atau NPL adalah 

kondisi kredit yang harus dihindari. NPL 

tidak hanya disebabkan oleh seorang 

Analis Kredit, banyak faktor yang 

berpengaruh. Namun demikian, 

penelitian ini ingin melihat lebih dalam 

hal-hal apa saja yang mempengaruhi 
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kualitas kerja seorang analis kredit. 

Output kualitas kredit ini dinamakan 

kinerja dalam penelitian ini. Sedangkan 

variabel yang digunakan sebanyak 2 

(dua) yaitu kompetensi profesional dan 

motivasi kerja. Ketidaksignifikansi hasil 

yang diharapkan dapat disebabkan 

karena rincian indikator permasalahan 

yang kurang tepat atau jumlah kelompok 

variabel yang harus ditambahkan. 

Untuk mengukur kinerja seorang 

Analis kredit mikro ini, hanya dibatasi 

dengan menggunakan 2 (dua) variable 

yang diperkirakan akan mempengaruhi 

proses kerja analisis kredit. Kedua 

variabel tersebut adalah kompetensi 

profesional dan Motivasi kerja. 

Kompetensi profesional menyangkut dua 

hal utama, yaitu bagaimana seorang 

Analis kredit mikro berkoordinasi dan 

mengarahkan tim marketing yang 

efektif. Tim marketing perlu pengarahan 

dan pembinaan sehingga calon debitur 

mikro yang disasar yang memenuhi 

persyaratan kelayakan. Jika bahan baku 

calon debitur ini sudah berkualitas 

rendah, maka proses analisis selanjutnya 

juga tidak menjadi efektif untuk 

menjamin kualitas atau mencegah NPL. 

Faktor kompetensi profesional juga 

melihat efektifitas hubungan antara 

seorang Analis kredit dengan Komite 

Kredit. Variabel kedua adalah motivasi. 

Pada variabel kedua ini, akan dilihat 

kualitas kerja seorang Analis. Dorongan-

dorongan pribadi yang bisa berdampak 

positip maupun negatif dalam ouput 

kualitas kelayakan usaha. Jika motivasi 

positip diharapkan berpengaruh positif 

terhadap kinerja yang dicapai untuk 

mencegah NPL. Jika motivasi negatif 

akan menjadi penyebab potensial 

terjadinya NPL.  

 

II. Landasan Teori 

2.1. Perkreditan 

Berbagai sebab kegagalan 

perkreditan selain diakibatkan faktor-

faktor eksternal juga disebabkan faktor 

internal bank. Menurut Teguh Pudjo 

dalam Bank Auditing, ada 8 (delapan) 

sebab yang menyebabkan kegagalan 

perkreditan. 

1) Adanya Self Dealing. Yaitu 

adanya vested interest 

(kepentingan pribadi) dari para 

eksekutif bank dalam memutuskan 

kreditnya sehingga tidak obyektif 

dan melanggar prinsip-prinsip 

perkreditan yang sehat. Self 

dealing erat kaitannya dengan 

masalah mental yang kurang baik 

dari pejabat kredit bank. 

2) Tidak terdapatnya kebijakan-

kebijakan kredit yang sehat (non 

existence of sound lending 

policies). Yaitu tidak adanya 

perencanaan kredit maupun 

pedoman pelaksanaan, tidak 

adanya pedoman dasar/teknik yang 

realistik dalam memutuskan kredit 

kepada nasabah. 

3) Incomplete Credit Information. 

Yaitu keadaan buruknya sistem 

informasi manajemen di lingkunan 

bank maupun informasi terkait 

kegiatan usaha calon debitur. Hal 

ini mengakibatkan analisa dan 

pemutusan kredit didasarkan 

informasi yang tidak lengkap dan 

keputusan yang salah. 

4) Failure to obtain or Enforce 

liquidation agreement, yaitu 

ketidakmampuan untuk 

memperoleh atau mengambil 

tindakan likuidasi sesuai isi 

perjanjian kredit yang disebabkan 

posisi legalitas bank yang tidak 

menguntungkan, tidak lengkapnya 

dokumen legal nasabah, dan lain-

lain. 

5) Technical incompetency. Yaitu 

kurangnya kemampuan teknis para 

pejabat kredit dalam menganalisa 

permohonan kredit hingga 

menghasilkan keputusan yang 
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salah dan kurangnya kemampuan 

pengelola kredit sehingga gagal 

dalam mengelola kredit. 

6) Poor selection of risk. Yaitu 

ketidakmampuan eksekutif kredit 

bank dalam melakukan seleksi 

risiko dalam pemberian kredit 

kepada para nasabahnya. 

7) Overfinancing underfinancing. 

Yaitu ketidakmampuan pengelola 

kredit dalam memberikan kredit 

dalam jumlah sesuai dengan 

kebutuhan, baik ditinjau dari 

jumlah maupun timing (terlalu 

lambat atau terlalu cepat). 

8) Lack of supervising. Banyak 

pinjaman yang cukup sehat pada 

saat kredit diberikan tetapi karena 

tidak adanya pengawasan yang 

efektif mengakibatkan kredit 

macet. 

 

Jopie Yusuf dalam Panduan Dasar 

Account Officer, menjelaskan karena 

dana yang dilempar atau kredit sebagian 

besar merupakan dana masyarakat, maka 

bank harus hati-hati dalam memberikan 

kredit. Kemacetan atas pengembalian 

kredit yang diberikan dapat 

mempengaruhi tingkat kemampuan bank 

memenuhi kewajibannya dan akhirnya 

mempengaruhi kelancaran usaha bank. 

Untuk mencegah atau mengurangi 

kemacetan dalam pemberian kredit, bank 

mengembangkan sistem pemberian 

kredit. Sistem ini adalah seperangkat alat 

seleksi yang dilakukan oleh bank atas 

permohonan kredit. 

Begitu calon debitur mengajukan 

permohonan kredit ke bagian pemasaran 

(Account Officer/AO), AO akan 

mempelajari permohonan tersebut. Bila 

dianggap layak untuk diproses maka AO 

akan melakukan kontak dengan calon 

debitur untuk mengadakan 

pengumpulanu calon debitur 

mengajukan permohonan kredit ke 

bagian pemasaran (Account 

Officer/AO), AO akan mempelajari 

permohonan tersebut. Bila dianggap 

layak untuk diproses maka AO akan 

melakukan kontak dengan calon debitur 

untuk mengadakan pengumpulan data 

usaha serta melakukan peninjauan 

terhadap jaminan yang akan diberikan 

oleh calon debitur. Data kemudian 

dianalisis oleh AO yang dikenal dengan 

isitilah analisis kredit. 

Bila pada saat melakukan analisis 

dirasakan ada kekurangan data, AO akan 

kembali ke tahap sebelumnya yaitu 

pengumpulan data. Hasil analisis 

selanjutnya akan dituangkan dalam 

proposal kredit untuk diajukan ke komite 

kredit (Loan Commite) untuk 

memperoleh persetujuan kredit (credit 

approval). Setelah pengikatan 

kredit/jaminan akan dilakukan 

pemberkasan administrasi sebelum 

kredit dicairkan. 

Dalam melakukan analisis kredit, 

ada bank yang memisahkan fungsi AO 

dari fungsi analisis kredit yaitu yang 

disebut analis kredit (Credit Analyst). 

Keuntungan dari pembagian fungsi 

adalah dicapainya tingkat objektifitas 

yang lebih tinggi karena dilakukan oleh 

dua pihak (AO dan Analyst). Kelemahan 

yang melekat pada sistem ini adalah 

proses kredit yang lebih lambat.  

Sebaliknya, ada bank yang AO-

nya merangkap sebagai analis kredit. 

Keuntungan dari sistem ini adalah 

pekerjaan dapat dilakukan dengan cepat, 

sedangkan kelemahannya terletak dari 

sifat subyektifitas. Untuk mengurangi 

kelamahan ini maka untuk bank yang 

menerapkan sistem kedua (AO 

merangkap sebagai analis kredit) 

diperlukan kualitas AO yang benar-

benar memiliki komitmen tinggi 

terhadap profesionalitas perbankan. 

Dari uraian di atas, NPL bank 

dapat disebabkan dari berbagai sudut. 

Bukan hanya ditentukan oleh seorang 

analis kredit. 
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Dalam Jurnal Ilmiah Ekonomi 

Sosial (JIES) yang ditulis oleh penulis 

berjudul Penilaian Kelayakan Usaha 

Mikro Dengan Kredit Skoring dan 

Pengaruhnya terhadap Pembiayaan 

Bermasalah Best Practice Lembangan 

Keuangan di Indonesia, dalam 

kesimpulan dan saran diuraikan sebagai 

berikut: 

1) Terdapat hubungan yang saling 

berkaitan antara tidak layaknya 

calon debitur dengan kredit 

bermasalah. Kesalahan dalam 

menilai 5 aspek telah 

menyebabkan pemberian kredit 

diberikan kepada debitur yang 

tidak layak. Kondisi 

ketidaklayakan di awal penilaian 

telah menyebabkan kredit tidak 

tepat sasaran sehingga bermasalah. 

2) Debitur macet tidak disebabkan 

oleh satu variabel tunggal, tetapi 

merupakan kombinasi dari 

berbagai aspek baik persyaratan 

umum, karakter, prospek usaha, 

keuangan maupun jaminan. 

3) Best practice proses penentuan 

skoring kredit pembiayaan mikro 

kecil sudah memenuhi persyaratan 

aspek 5C sebagaimana dilakukan 

di kredit korporasi, namun 

kedalaman informasi bobot dan 

relevansi yang disesuaikan dengan 

kultur usaha mikro perlu ada 

evaluasi dan peningkatan yang 

terus menerus. 

4) Lembaga keuangan dan bank yang 

menyalurkan kredit mikro harus 

selalu berupaya meningkatkan 

kemampuan untuk menilai secara 

lebih akurat bahwa suatu usaha 

memang layak dibiayai. Kriteria 

layak harus semakin jelas dan 

mudah dimengerti oleh staf yang 

melakukan penilaian serta 

tercermin dalam bahasa credit 

scoring yang menjadi alat 

seleksinya. 

5) Harus dilakukan evaluasi secara 

berkala terkait skill staf yang 

melakukan penilaian. Perlu 

dilakukan penilaian ulang oleh 

atasan langsung untuk lebih 

meningkatkan kualitas informasi 

yang dijadikan input serta 

outputnya. 

6) Untuk menghindari kredit 

bermasalah, status layak sebaiknya 

bukan hanya terkondisi di awal 

pembiayaan, namun harus 

dipertahankan minimal sampai 

dengan masa kredit selesai melalui 

pembinaan oleh lembaga keuangan 

kepada debitur secara terus 

menerus. 

 

Dalam Jurnal Ilmiah Manajemen 

Fakultas Ekonomi (JIMFE) yang ditulis 

oleh penulis berjudul: Rekomendasi 

Design Analisis Kredit Mikro Melalui 

Evaluasi Penyebab Kebangkrutan dan 

Kesalahan Pendekatan Debitur (Studi 

kasus kredit mikro oleh lembaga 

keuangan non bank) dijelaskan sbb:  

1) Lembaga keuangan yang tidak 

memiliki SDM dengan skill atau 

competency cukup baik akan 

cenderung mudah keliru dalam 

memahami dan menentukan UKM 

layak. Kesalahan lebih diperparah 

jika SDM juga memiliki integritas 

yang rendah. SDM yang memiliki 

kompetensi dan integritas rendah 

akan mengakibatkan kontra 

produktif terhadap tujuan atau misi 

pemberdayaan UMK karena kredit 

yang diberikan tidak tepat. Kondisi 

SDM yang rendah juga akan 

semakin dipicu pemburukannya 

jika target yang diberikan oleh 

perusahaan untuk menyalurkan 

kredit diluar kemampuan atau 

target yang tidak masuk akal. 

2) Pemberian kredit oleh lembaga 

penyalur kredit yang tidak tepat 

akan menyebabkan kesulitan bagi 
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UMK dan kebangkrutan. 

Bangkrutnya UMK juga akan 

menyebabkan kerugian bagi 

lembaga penyalur kredit dengan 

indikator NPL yang semakin 

meningkat. Faktor penyebab 

kebangkrutan harus diminimalkan 

dengan design atau metode analisis 

kredit yang lebih komprehensif 

termasuk kriteria produk lembaga 

keuangan dan kriteria UKM yang 

sanggup menunaikan kewajiban. 

3) Produk kredit lembaga keuangan 

disusun dan ditawarkan dengan 

kehati-hatian. Lembaga keuangan 

pelayan kredit mikro harus siap 

dengan margin kecil namun skala 

luas. 

4) Pengawasan otoritas diperlukan 

secara lebih komprehensif 

terhadap lembaga keuangan 

penyalur kredit mikro. Kredit 

mikro bukan sarana untuk 

mendatangkan keuntungan skala 

komersial tapi pemberdayaan, 

kemitraan dan nasabah yang 

disikapi dengan keterbukaan.  

5) Training and development SDM 

untuk meningkatkan skill 

mengasah integritas sehingga lebih 

valid dalam analisis kredit dan 

minimalkan kesalahan di atas. 

6) Technical assistance satu paket 

dengan pembiayaan. Memimasi 

kelemahan tata 

kelaola/administrasi dan leadership 

pengusaha mikro sehingga dapat 

lebih mengoptimalkan kredit yang 

diterima. 

2.2. Kinerja Analis Kredit: 

Kinerja adalah hasil atau tingkat 

keberhasilan seseorang secara 

keseluruhann selama periode tertentu di 

dalam melaksanakan tugas dibandingkan 

dengan berbagai kemungkinan, seperti 

standar kerja, target atau sasaran atau 

kriteria yang telah ditentukan terlebih 

dahulu dan telah disepakati bersama. 

Kinerja merupakan salah satu 

kumpulan total dari kerja yang ada pada 

diri pekerja. (Griffin:1987). 

Area of performance (aspek-aspek 

kinerja) meliputi (1).Kualitas hasil kerja 

(quality of work), (2). Kemampuan 

(capability), (3). Prakarsa/inisiatif 

(initiative), (4).Komunikasi 

(communication), (5). Ketepatan waktu 

(promptness). (Mitchel, Larson: 1987). 

Kinerja merujuk kepada tingkat 

keberhasilan dalam melaksanakan tugas 

serta kemampuan untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. Kinerja 

dinyatakan baik dan sukses jika tujuan 

yang diinginkan dapat tercapai dengan 

baik. (Donnely: 1994). 

Penelitian ini intinya akan 

memotret variabel kinerja analis kredit. 

Kinerja dalam hal ini diartikan sebagai 

seperangkat perilaku yang ditunjukkan 

oleh Analis Kredit pada saat 

menjalankan tugas dan kewajibannya 

dalam bidang perkreditan yang 

dikembangkan dan dimodifikasi dari 

pemilikan Mitchell. Adapun dimensi 

kinerjan Analis Kredit meliputi  (a). 

Kemampuan, (b). Prakarsa/inisiatif, (c). 

Ketepatan waktu, (d). Kualitas hasil 

kerja, (e). Komunikasi. 

 

2.3. Kompetensi Profesional: 

Salah satu pengertian kompetensi 

adalah “descriptive qualitative nature of 

teacher behavior apperars to be entirely 

meaningful”. Kompetensi adalah 

gambaran hakikat kualitatif dari perilaku 

guru atau tenaga kependidikan yang 

nampak sangat berarti. Kompetensi 

mengacu kepada kemampuan 

melaksanakan sesuatu yang diperoleh 

melalui pendidikan. 

 Kompetensi adalah bagian 

kepribadian yang mendalam dan melekat 

pada seseorang serta perilaku yang dapat 

diprediksi pada berbagai keadaan dan 

tugas pekerjaan. Sesuatu yang 

menyebabkan atau memprediksi perilaku 
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dan kinerja. Kompetensi sebenarnya 

memprediksi siapa yang berkinerja baik 

dan kurang baik, diukur dari kriteria atau 

standar yang digunakan. 

Dalam penelitian ini, kompetensi 

profesional Analis Kredit menurut 

penulis adalah kemampuan dan 

kewenangan seorang Analis kredit dalam 

melaksanakan profesinya dengan baik. 

Kompetensi profesional Analis kredit 

dalam penelitian ini diukur sejak inisiasi 

kredit, analisa sampai dengan pencairan 

kredit. Dengan demikian, kualitas NPL 

atau kualitas kredit tidak dapat diukur 

dari kemampuan dan kinerja Analis 

kredit saja. Banyak faktor dan aktivitas 

yang perlu dipertimbangkan sejak 

pencairan sampai terjadinya kredit 

macet. 

 

2.4. Motivasi: 

Motivasi merupakan serangkaian 

proses yang memberi semangat bagi 

perilaku seseorang dan mengarahkannya 

kepada pencapaian beberapa tujuan atau 

secara lebih singkat untuk mendorong 

seseorang untuk melaksanakan sesuatu 

yang harus dikerjakan secara sukarela 

dan dengan baik. Motivasi kerja adalah 

sesuatu yang menimbulkan semangat 

atau dorongan kerja, dimana kuat 

lemahnya motivasi tersebut ikut 

menentukan tinggi rendahnya prestasi 

kinerjanya. 

Pengertian motivasi kerja menerut 

penulis dalam penelitian ini adalah 

motivasi kerja seorang Analis kredit 

dalam melaksanakan tugasnya. Atau, 

daya dorong yang berpengaruh, 

membangkitkan, mengarahkan dan 

memelihara perilaku seseorang Analis 

Kredit untuk melakukan tugasnya 

sebagai pendidik dan pengajar dengan 

segala kemampuan dan keahliannya 

guna mewujudkan tujuan pendidikan 

yang telah ditentukan. 

Dimensi motivasi kerja meliputi: 

(a). Motif (motive) yaitu suatu 

perangsang keinginan (want) dan daya 

penggerak kemauan bekerja seseorang, 

(b). Harapan (expectacy) adalah suatu 

kesempatan yang diberikan terjadi 

karena perilaku untuk tercapainya 

tujuan, (c). Insentif (incentive) yaitu 

memotivasi bawahan dengan 

memberikan hadiah (imbalan) kepada 

mereka yang berprestasi di atas prestasi 

standar.  

 

2.5. Kerangka pemikiran :  

Bagan alur penelitian dapat digambarkan 

sebagai berikut:  
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KOMPETENSI PROFESIONAL

MOTIVASI KERJA

KINERJA 
ANALIS KREDIT

Gambar 1: Kerangka pemikiran/alur penelitian

• Jadwal, waktu, prioritas
• Alat analisis
• Dasar analisis kredit
• Rancangan target, feedback
• Ketaatan prosedur
• Tim marketing, konseling
• Komite kredit
• Metode analisis
• Checking lapangan
• Dokumentasi
• Iklim bekerja

• Kesadaran sanksi
• Benefit
• Rasa aman
• Kewajaran atasan
• Prestasi dan penghargaan
• Ketaatan peraturan
• Suasana kerja
• Penerimaan tim
• Komitmen thd tujuan organisasi

• Penguasaan teori
• SLA
• Kualitas proposal
• Fokus kelayakan usaha
• Persyaratan standar
• Sistem Informasi Debitur
• Toleransi Risiko
• Koordinasi marketing
• Proses analisis
• Koordinasi komite
• Kepatuhan

 
 

 

III. Metode Penelitian 

3.1. Waktu dan lokasi penelitian:  

Penelitian dilakukan pada bulan 

Juni sampai dengan Desember 2015 

pada berbagai lembaga penyalur kredit 

mikro yang meliputi BUMN Non bank 

penyalur kredit mikro, Koperasi Jasa 

Keuangan Syariah, beberapa Bank 

Perkreditan Rakyat di Jakarta dan 

Cirebon, beberapa bank swasta nasional. 

Jenis dan sumber data yang 

menguraikan teknik pengumpulan data 

dan informasi. Pengumpulan data 

dilakukan melalui penyebaran 

questionaire kepada beberapa staf terkait 

analis, marketing, manajer unit kredit 

mikro, dan staf operasional. Selain 

questionaire, data juga diperoleh dari 

beberapa laporan yang diterbitkan, 

observasi dan wawancara. 

 

3.2. Metode analisis data 

Berdasarkan kuesioner yang 

dihimpun kemudian dianalisis dengan 

menggunakan bantuan aplikasi SPSS 

versi 20. Masing-masing variable, 

datanya diperoleh melalui pertanyaan 

skala sikap Likert sebanyak 20 butir dan 

dijawab oleh responden sebanyak 12 

responden. Setiap responden yang dipilih 

mengisi masing-masing 3 lembar 

pertanyaan yang mewakili Kompetensi 

Profesional, Motivasi dan Kinerja. 

Hasil skala sikap likert yang 

berupa skor 1,2,3,4,5 kemudian 

ditransformasi menjadi Interval. Skala 

likert baru merupakan skala ordinal. 

Dalam penelitian ini analisis 

dilakukan dengan menggunakan Analisis 

Regresi Berganda. Jika parameter dari 

suatu hubungan fungsional antara satu 

variabel dependen dengan lebih dari satu 

variabel independen ingin diestimasikan, 

maka analisis regresi yang dikerjakan 

berkenaan dengan regresi berganda 

(multiple regression).  

Peneliti berkehendak untuk 

mempelajari bagaimana variasi dari 

beberapa variabel independen 

mempengaruhi variabel dependen dalam 

suatu fenomena yang kompleks. Jika X1, 

X2,....Xk adalah variabel-variable 

independen dan Y adalah variabel 

dependen, maka terdapat hubungan 
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fungsional antara variabel X dan Y, 

dimana variabel dari X akan diiringi pula 

oleh variasi dari Y. (Moh.Nasir, Ph.D: 

Metode Penelitian). 

Secara matematika, hubungan di 

atas dapat dijabarkan sebagai berikut: 

Y= f (X1, X2,...,Xk, e) 

 

Di mana: 

Y  = variabel dependen 

X  = variabel independen 

E  = disturbence term 

 

  

Tabel 1 

Data Kompetensi Profesional dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Analis Kredit 

Responden X1 X2 X3 

1 60 76 60 

2 57 75 61 

3 57 73 61 

4 78 76 64 

5 64 77 68 

6 63 77 70 

7 64 76 67 

8 62 77 69 

9 65 74 59 

10 67 75 58 

11 64 76 60 

12 65 75 62 

 

 

Dengan perkataan lain, variasi dari 

Y disebabkan oleh variasi dari variable 

independen X dan oleh variasi random 

lainnya yang tidak dapat diketahui secara 

pasti. 

Jika hubungan yang terjadi adalah 

linier, maka persamaan regresi dari 

penelitian yang menggunakan 2 variabel 

bebas ini adalah:  Y= a0 + a1X1 + a2X2 

+ e 

Y adalah variabel dependen yaitu kinerja 

analis kredit. 

X1 adalah variabel independen pertama 

yaitu kompetensi profesional 

X2 adalah variabel independen kedua 

yaitu motivasi kerja. 

b1 adalah konstanta 1  

b2 adalah konstanta 2  

a0, a1, a2 adalah parameter.  

 

Dengan menggunakan data 

empiris, parameter-parameter tersebut 

ingin diestimasikan. Analisis Regresi 

ingin mempelajari bagaimana eratnya 

hubungan antara satu atau beberapa 

variabel independen dengan sebuah 

variabel dependen. Dalam analisis 

regresi, 4 usaha pokok akan 

dilaksanakan yaitu: 

1) Mengadakan estimasi terhadap 

parameter berdasarkan data 

empiris. 

2) Menguji berapa besar variasi 

variabel dependen dapat 

diterangkan oleh variasi variabel 

independen. 

3) Menguji apakah estimasi 

parameter tersebut signifikan atau 

tidak. 

4) Melihat apakah tanda dan 

magnitud dari estimasi parameter 

cocok dengan teori. 

 

IV. Hasil dan Pembahasan 

4.1. Analisis Regresi (Pengaruh)
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Tabel 2 : ANOVA 

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 103,294 2 51,647 5,110 ,033
b
 

Residual 90,956 9 10,106   

Total 194,250 11    

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X2, X1 

 

Memaknai hasil analisis regresi 

ganda (Y, X1-2): 

Kompetensi profesional dan 

motivasi kerja tidak berpengaruh secara 

simultan dan signifikan terhadap kinerja 

analis. 

Tabel Anova variabel Y, X1 dan 

X2 tentang Uji F dimaksudkan untuk 

menguji signifikansi konstanta dan 

variabel dependen (Kinerja Kredit). 

Kriteria uji koefesien regresi ganda dari 

variabel kompetensi profesional dan 

motivasi kerja terhadap kinerja analis 

kredit sebagai berikut: 

Hipotesis pertama yang diajukan 

dalam bentuk kalimat. 

Ha : Kompetensi profesional dan 

motivasi kerja berpengaruh 

secara simultan dan signifikan 

terhadap kinerja kredit. (Dalam 

bentuk statistik = Ha: PYX1X2 ≠ 

0) 

Ho : Kompetensi profesional dan 

motivasi kerja tidak berpengaruh 

secara simultan dan signifikan 

terhadap kinerja kredit. (Dalam 

bentuk statistik = Ha: PYX1X2 = 

0) 

 

Selanjutnya untuk mengetahui 

signifikansi regresi ganda bandingkan 

antara nilai probabilitas 0,05 dengan 

nilai probabilitas Sig sebagai berikut: 

 Jika nilai probabilitas 0,05 lebih 

kecil atau sama dengan nilai 

probabilitas Sig atau [0,05 ≤ Sig], 

maka Ho diterima dan Ha ditolak, 

artinya tidak signifikan. 

 Jika nilai probabilitas 0,05 lebih 

besar atau sama dengan nilai 

probabilitas Sig atau [0,05 ≥ Sig], 

maka Ho ditolak dan Ha diterima, 

artinya signifikan. 

 

Keputusan pengujian: Terlihat 

bahwa pada kolom Sig (signifikan) pada 

Tabel Anova di atas, nilai Sig = 0,033 

atau lebih kecil dari nilai probabilitas 

0,05 atau nilai 0,05 > 0,033, maka Ho 

ditolak dan Ha diterima artinya koefisien 

regresi ganda adalah signifikan. Jadi 

kompetensi dan motivasi kerja 

berpengaruh secara simultan dan 

signifikan terhadap kinerja kredit. 

Berdasarkan hasil analisis yang 

diperoleh, maka penelitian ini 

menghasilkan persamaan regresi: 

Y = -122,685 – 0,122 X1 + 0,749 X2.

 

 

Tabel 3 : Koefisien Regresi 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) -122,685 58,512  -2,097 ,065 
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X1 -,094 ,182 -,122 -,518 ,617 

X2 2,539 ,797 ,749 3,186 ,011 

a. Dependent Variable: Y 

 

 

Dependent variable: Kinerja Analis 

Kredit (Y) 

Independent variable: Kompetensi 

Profesional (X1) dan Motivasi Kerja 

(X2). 

Pengaruh antar variabel: Kompetensi 

profesional dan Motivasi Kerja Analis 

Kredit secara simultan terhadap Kinerja 

kredit yang dihasilkan. 

 

Konstanta sebesar -122,685 

menyatakan bahwa jika tidak ada 

kenaikan nilai dari variabel kompetensi 

profesional (X1) dan Motivasi kerja (X2) 

maka nilai kinerja (Y) adalah -122,685. 

Koefisien regresi ganda sebesar -0,122 

dan 0,749 menyatakan bahwa setiap 

pengurangan dan penambahan (karena 

tanda – dan +) satu skor atau nilai 

kompetensi profesional dan motivasi 

kerja akan memberikan kenaikan skor 

sebesar -0,122 dan 0,749. 

 

4.2. Analisis Korelasi (Hubungan) 

Kondisi Pearson Product Moment 

(PPM) digunakan untuk mengetahui 

derajat hubungan antara variabel bebas 

(independent) dengan variabel terikat 

(dependent). Teknik analisis korelasi 

merupakan teknik statistik parametrik 

yang menggunakan data interval atau 

rasio  dengan syarat tertentu. Misalnya 

data dipilih secara acak (random), 

datanya berdistribusi normal, data 

berpola linier, data yang dihubungkan 

mempunyai pasangan yang sama sesuai 

dengan subyek yang sama. Jika salah 

satu persyaratan tidak terpenuhi, maka 

analisis korelasi tidak dapat 

dilakukan.(Riduan, Drs.MBA, Engkos, 

DR: Cara Menggunakan dan Memaknai 

Analisis Jalur). 

Skala interval yang dipergunakan 

dalam penelitian ini adalah skala yang 

menunjukkan jarak antara satu data 

dengan data yang lain dan mempunyai 

bobot yang sama. Korelasi PPM 

dilambangkan (R) dengan ketentuan 

nilai R tidak lebih dari harga (-1 ≤ R ≤ 

+1). Apabila nilai R = -1 artinya 

korelasinya negatif sempurna. R=0 

artinya tidak ada korelasi. R=+1 berarti 

korelasinya sangat kuat. Sedangkan arti 

R lebih lanjut adalah sebagai berikut:

 

Tabel 4: Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai R 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,80 – 1,000 Sangat kuat 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,40 – 0,599 Cukup kuat 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,00 – 0,199 Sangat rendah 

Sumber: Riduwan (2005:136) 

 

Selanjutnya untuk menentukan 
besarnya kontribusi suatu variabel x1 

dan X2 terhadap Y berdasarkan rumus 

KP = R2 x 100%. 

KP= Nilai koefisien determinan 

R = Nilai koefisien Korelasi 
Kontribusi adalah untuk 

menentukan signifikansi hubungan atau 

generalisasi hubungan antara variabel 

x1, x2 dan Y. 
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Hasil Analisis korelasi dari variable 

kompetensi profesional (x1), motivasi 

kerja (x2) dan kinerja analis kredit (Y) 

adalah sbb: 

 

 

                                           Tabel 5 : Korelasi 

Correlations 

 X1 X2 Y 

X1 

Pearson 

Correlation 
1 ,245 ,062 

Sig. (2-tailed)  ,443 ,849 

N 12 12 12 

X2 

Pearson 

Correlation 
,245 1 ,720

**
 

Sig. (2-tailed) ,443  ,008 

N 12 12 12 

Y 

Pearson 

Correlation 
,062 ,720

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,849 ,008  

N 12 12 12 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Tabel 6: Model Summary Korelasi Ganda RYx1x2 

Model Summary 

Mod

el 

R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F 

Change 

df1 df2 Sig. F 

Change 

1 ,729
a
 ,532 ,428 3,17903 ,532 5,110 2 9 ,033 

a. Predictors: (Constant), X2, X1 

 

Hubungan antara Kompetensi 

Profesional (x1) dengan Kinerja Analis 

(Y) adalah 0,062 artinya sangat rendah. 

Sedangkan Hubunga antara Motivasi 

(x2) dengan Kinerja Analis (Y) adalah 

0,72 artinya Kuat. Sedangkan hubungan 

antara  Kompetensi Profesiona (x1) dan 

Motivasi 9x2) terhadap Kinerja Analis 

(Y) berhubungan secara simultan dan 

signifikan. Korelasi = 0,72 = Kuat. 

Sedangkan NKD (Nilai Koefisein 

Determinan) atau R Square adalah 0,532. 

Artinya 53,2% adalah besarnya pengaruh 

atau kontribusi variable Kompetensi 

profesional dan Motivasi terhadap 

Kinerja Analis. Sedangkan 46,8% 

ditentukan oleh faktor atau sebab-sebab 

lain. 

Selanjutnya, untuk mengetahui 

signifikansi Korelasi Ganda dilakukan 

dengan cara membandingkan antara nilai 

probabilitas 0,05 dengan nilai 

probabilitas Sig sebagai berikut: 

 

Hipotesis: 

Ha:  Kompetensi profesional dan 

Motivasi berhubungan secara 

simultan dan signifikan terhadap 

Kinerja Analis Kredit. 
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Ho: Kompetensi profesional dan 

Motivasi kerja tidak berhubungan 

secara simultan dan sifnifikan 

terhadap Kinerja Analis Kredit. 

 

Dasar pengambilan keputusan: 

 Jika nilai probabilitas 0,05 lebih 

kecil atau sama dengan nilai 

probabilitas Sig  atau [0,05 ≤ Sig],  

maka Ho diterima dan Ha ditolak, 
artinya tidak signifikan. 

 Jika nilai probabilitas 0,05 lebih 

besar atau sama dengan nilai 

probabiltas Sig atau [0,05 ≥ Sig], 

maka Ho ditolak dan Ha diterima, 

artinya signifikan. 

 

Tabel 5 untuk pengujian dua sisi 

(2-tailed) dari output (diukur dari 

probabilitas atau Sig.F Change) 

mengahasilkan angka sebesar 0,033. 

Ternyata α = 0,05 lebih besar dari nilai 

Sig atau [0,05 > 0,033],  maka Ho 

ditolak dan Ha diterima. Artinya 

Kompetensi Profesional dan Motivasi 

berhubungan secara simultan dan 

signifikan terhadap Analis Kredit. 

 

V. Penutup 

Menemukan variabel yang 

mempengaruhi secara signifkan terhadap 

kinerja analis kredit mikro tidak mudah. 

Analis kredit mikro mempunyai standar 

kinerja yang cukup komplek. Ia dituntut 

untuk mampu mengarahkan pekerjaan 

atau kualitas seorang sales atau 

marketing dan juga mampu meyakinkan 

komite kredit. Setelah semua berjalan 

dengan benar, tetap tidak ada jaminan 

jika kredit yang diberikan tidak akan 

bermasalah di kemudian hari. Ukuran 

kinerja adalah tidak adanya kredit 

bermasalah karena dia mampu 

menemukan usaha mikro yang memang 

layak untuk dibiayai. Tiap pembiayaan 

kepada usaha mikro yang layak maka 

dalam kondisi normal kredit akan 

terlunasi sampai dengan akhir kredit. 

Beberapa kondisi yang mempengaruhi 

dalam kondisi tidak normal misalnya 

bencana alam, krisis ekonomi atau 

dampak dari suatu kebijakan di luar 

kendali usaha mikro. Beberapa sebab ini 

tentu di luar pertimbangan kelayakan 

suatu kredit. 

Penelitian ini bertujuan untuk 

menguji pengaruh kompetensi 

profesional dan motivasi kerja terhadap 

berbagai parameter kondisi ideal seperti 

uraian di atas.  

Dari penelitian ini terlihat jika 

hanya dengan menggunakan dua 

variable yang terdefinisikan, tidak cukup 

memberikan sumbangan yang signifikan  

terhadap ukuran kinerja seorang analis 

kredit mikro karena kedua varibel bebas 

penelitian  ini hanya memberikan 

sumbangan 53,2%. Sedangkan 46,5% 

hampir sebesar 50% dipengaruhi faktor 

lain. Namun dari analisa regresi 

diketahui jika dengan definisi yang 

diberikan, motivasi lebih besar 

pengaruhnya terhadap kinerja 

dibandingkan dengan kompetensi 

profesional. 

Perlu ada penjabaran terkait 

variable yang lebih komprehensif 

misalnya integritas, incentive, penegakan 

peraturan (law enforcement), lingkungan 

pendukung dan ukuran kinerja itu sendiri 

dimana perlu ada pemisahan antara 

faktor controllable dan non controllable. 

Faktor non controllable penyebab kredit 

bermasalah tentu perlu dikeluarkan dari 

kemampuan seorang analis kredit mikro. 

Kegagalan kredit dapat disebabkan 

pada saat analisis dilakukan, kualitas 

calon debitur yang diperoleh staf 

marketing. Penentu lain kegagalan kredit 

adalah dukungan staf admin/support 

antara lain timing pencairan yang tepat. 

Peran pengelola kredit paska pencairan 

juga penting, termasuk peranan fungsi 

pengawasan. Dengan demikian kinerja 

seorang analis kredit hanya menjadi 

salah satu faktor penentu terhadap 
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kinerja kredit keseluruhan. Berapa bobot 

berbagai peran di luar analis kredit perlu 

dilakukan penelitian lebih lanjut. Selain 

itu, variabel bebas apa saja yang 

berpengaruh terhadap variable dependent 

Kinerja juga perlu penelitian lain dengan 

variabel yang lebih beragam. 
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