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Dalam dunia modern sekarang ini, fungsi bank sebagai lembaga keuangan 
sangatlah vital, misalnya dalam hal penciptaan mata uang, menyediakan uang untuk 
menunjang kegiatan usaha dan jasa keuangan lainnya. Bank memiliki usaha pokok 
yang berupa usaha penyaluran dana atau kredit. Oleh karena itu dalam penyaluran 
kredit, harus benar-benar memperhitungakan efisiensinya. Sebelum kredit diberikan, 
bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. 
Penilaian kelayakan kredit dapat dilakukan melalui analisis character, capacity, 
capital, condition of economy, dan collateral (5C’s analysis). 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh antara character, 
capacity, capital, condition of economy, dan collateral (Konsep 5C’s) terhadap 
keputusan kredit produktif baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini 
termasuk penelitian yang bersifat penjelasan (explanatory research) dengan 
populasinya adalah pejabat pemutus kredit dari divisi kredit bank umum dengan 
prinsip manajemen konvensional yang ada di Kota Semarang dan terdaftar di Bank 
Indonesia cabang Semarang selama periode penelitian yang berjumlah 40 bank. 
Sampel ditetapkan sebanyak 3 responden dari masing-masing bank, sehingga jumlah 
responden sebagai sampel adalah 120 orang. Data diolah secara kuantitatif dengan 
software SPSS 13.0 for Windows. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel character mempunyai pengaruh 
positif sebesar 11,83 persen terhadap keputusan kredit produktif . Variabel capacity 
mempunyai pengaruh positif sebesar 18,015 persen terhadap keputusan kredit 
produktif. Variabel capital mempunyai pengaruh positif sebesar 4,541 persen 
terhadap keputusan kredit produktif. Variabel condition of economy mempunyai 
pengaruh positif sebesar 19,004 dan keputusan kredit produktif terhadap keputusan 
kredit produktif. Variabel collateral mempunyai pengaruh positif sebesar 64,281 
persen terhadap keputusan kredit produktif. Character, capacity, capital, condition of 
economy, dan collateral (Konsep 5C’s) secara simultan berpengaruh positif terhadap 
keputusan kredit produktif. Kelima variabel tersebut mempunyai pengaruh sebesar 
99,5 persen sedangkan 0,5 persen dipengaruhi oleh variabel diluar kualitas konsep 
5C.  

Kesimpulan dari penelitian ini adalah, Konsep 5C’s berpengaruh signifikan 
secara parsial maupun secara simultan terhadap keputusan kredit produktif.. Saran 
untuk penelitian sejenis di masa mendatang, diharapkan dapat mengetahui lebih jauh 
alasan dari kecenderungan variable tertentu lebih sering digunakan dibanding variable 
lain dalam proses analisis keputusan kredit. 
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