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BAB IV 

HASIL ANALISA PENELITIAN 

 

4.1.Analisa Karakteristik Konsumen 

4.1.1. Karakteristik Konsumen yang Melakukan Kredit Jatuh Tempo di 

CV. Indah Offset Magelang  

CV. Indah Offset Magelang memiliki karakteristik konsumen yang 

melakukan kredit jatuh tempo adalah konsumen yang mempunyai bisnis 

industri. Peneliti menganalisa tiga data konsumen terbesar di tahun 2014 

yang melakukan kredit jatuh tempo, dapat dilihat pada tabel 4.1 adalah 

sebagai berikut:  

Tabel 4.1 

Kredit Jatuh Tempo Konsumen Tahun 2014 

Nama Total 
Piutang 

belum 
% Kredit 

Konsumen Piutang Dibayar Jatuh Tempo 

Albasia 

Tmg Rp60.925.300 Rp40.475.300 66% 

Aneka Rp38.547.500 Rp24.185.000 63% 

Johar Rp28.390.700 Rp16.461.700 58% 

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2015 

Tabel tersebut menunjukkan tiga perusahaan dengan persentase kredit 

jatuh tempo terbesar di tahun 2014, yakni: 

a) Albasia Tmg 

Albasia Tmg adalah konsumen lama yang mempunyai bisnis pada 

bidang kayu lapis. Dalam satu bulan konsumen Albasia Tmg bisa 

memesan barang sekitar 12 hingga 15 kali pesanan barang. Konsumen 
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tersebut memiliki pembayaran kredit yang belum dibayar dengan 

persentase terbesar di tahun 2014 adalah sebesar 66% dari total 

pembayaran kreditnya. Albasia Tmg memiliki sistem pembayaran kredit 

terhadap CV. Indah Offset yakni tanpa pembayaran DP setengah dari 

nominal harga orderan, tapi diberikan tempo 1 bulan dari tanggal terima 

pesanan barang untuk melakukan pembayaran kredit. Proses pembayaran 

tersebut diberlakukan karena konsumen Albasia telah menjalin hubungan 

kerja sama yang baik dengan CV. Indah Offset selama ± 5 tahun.  

Dari data sekunder dan wawancara mendalam yang didapat oleh 

peneliti menunjukkan bahwa konsumen Albasia Tmg memiliki piutang 

terbesar yang belum dilunasi pada tahun 2014, yakni sebesar Rp 

40.475.300 yang diangsur terakhir pada tanggal 3 November 2014. 

Pembayaran angsuran kredit yang dilakukan konsumen Albasia jatuh 

tempo selama ± 2 bulan (58 hari). Sistem penagihan yang dilakukan CV. 

Indah Offset kepada konsumen Albasia adalah perusahaan menggerakan 

marketing untuk melakukan penagihan dengan cara datang langsung ke 

tempat konsumen Albasia. Proses penagihan yang dilakukan marketing 

CV. Indah Offset kepada konsumen Albasia Tmg adalah marketing 

menyerahkan nota tagihan orderan dan surat tanda terima barang kepada 

bagian keuangan konsumen Albasia Tmg, lalu bagian keuangan akan 

menyerahkan nota tagihan kepada manajer keuangan untuk dicek apakah 

nota tagihan tersebut sesuai dengan orderan perusahaan. Kemudian pada 
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akhirnya bagian keuangan Albasia Tmgakan membayar nota tagihan 

kepada Indah Offset dalam bentuk uang tunai maupun transfer.  

b) Aneka 

Kredit jatuh tempo terbesar kedua di tahun 2014 dimiliki oleh 

konsumen Aneka dengan persentase kredit yang belum terbayar sebesar 

63% dari total nota kredit yang belum terbayar sebesar Rp 38.547.500. 

Konsumen Aneka memiliki piutang yang belum dilunasi pada tahun 2014, 

yakni sebesar Rp 24.185.000 yang diangsur terakhir pada tanggal 7Mei 

2014. Pembayaran angsuran kredit yang dilakukan konsumen Aneka telah 

jatuh tempo selama ± 7 bulan (233 hari). Konsumen yang tergolong lama 

ini mempunyai bisnis pada industri makanan yang lebih spesifik adalah 

pembuatan roti dan camilan. Dalam satu bulan konsumen Aneka memesan 

barang sekitar 15 hingga 20 kali pesanan barang. 

Dari hasil wawancara mendalam dengan marketing, peneliti 

memperoleh sumber bahwa CV. Indah Offset memberlakukan sistem 

pembayaran kredit yang dilakukan oleh konsumen Aneka adalah dengan 

memberikan tempo 1 bulan dari tanggal penerimaan pesanan barang. 

Proses pembayaran tersebut diberlakukan karena konsumen Aneka telah 

menjalin hubungan kerja sama yang baik dengan CV. Indah Offset selama 

± 3 tahun.  

Sistem penagihan yang dilakukan CV. Indah Offset kepada konsumen 

Aneka adalah perusahaan menggerakan marketing untuk melakukan 
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penagihan dengan cara datang langsung ke tempat konsumen Aneka, 

maupun komunikasi via telepon.  

c) Johar 

Konsumen yang memiliki kredit jatuh tempo terbesar pada posisi ke 

tiga dimiliki oleh konsumen Johar dengan persentase pembayaran kredit 

jatuh tempo sebesar 58% dari total piutang sebesar Rp 28.390.700. 

Konsumen Johar adalah konsumen lama yang bergerak pada bisnis pabrik 

kayu. Dalam satu bulan konsumen Johar bisa memesan barang sekitar 17 

hingga 20 kali pesanan barang.Konsumen tersebut memiliki sistem 

pembayaran kredit terhadap CV. Indah Offset yaitu diberikan tempo 1 

bulan dari tanggal terima pesanan barang tanpa memberikan DP setengah 

dari nominal harga orderan untuk melakukan pembayaran kredit. Proses 

pembayaran tersebut diberlakukan karena konsumen Johar telah menjalin 

hubungan kerja sama yang baik dengan CV. Indah Offset selama ± 5 tahun.  

Peneliti memperoleh informasi dari data sekunder bahwa konsumen 

Johar memiliki piutang yang belum dilunasi pada tahun 2014, yakni 

sebesar Rp 16.461.700 yang diangsur terakhir pada tanggal 22 Agustus 

2014. Pembayaran angsuran kredit yang dilakukan oleh konsumen Johar 

telah jatuh tempo selama ± 4 bulan (129 hari). Sistem penagihan yang 

dilakukan CV. Indah Offset kepada konsumen Johar adalah marketing 

melakukan penagihan langsung dengan cara datang ke tempat konsumen 

Johar serta mengkonfirmasi ulang untuk nota tagihan yang sudah melewati 

batas jatuh tempo 1 bulan dengan cara via telepon. 
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Pada Tahun 2015, peneliti menganalisa tiga data konsumen terbesar yang 

memiliki kredit jatuh tempo terhadap CV. Indah Offset Magelang dapat di 

lihat pada tabel 4.2 adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Kredit Jatuh Tempo Konsumen Tahun 2015 

Nama Total 
Piutang 

belum 
% Kredit  

Konsumen Piutang Dibayar Jatuh Tempo 

NA Rp73.110.500 Rp63.467.000 87% 

Asli Rp81.585.800 Rp57.585.800 71% 

LB Rp79.657.000 Rp52.115.000 65% 

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2015 

Tabel tersebut menunjukkan tiga perusahaan dengan persentase kredit 

jatuh tempo terbesar di tahun 2015, yakni: 

a) New Armada (NA) 

New Armada (NA) adalah konsumen bisnis yang bergerak pada 

bidang karoseri. Konsumen NA telah bekerja sama dengan CV. Indah 

Offset selama ±7 tahun. Konsumen tersebut memiliki pembayaran kredit 

yang belum dibayar dengan persentase terbesar di tahun 2015 adalah 

sebesar 87% dari total piutang. Konsumen NA memiliki sistem 

pembayaran kredit kepada CV. Indah Offset dengan diberikan tempo 1 

bulan untuk melakukan pembayaran angsuran kredit dari tanggal 

penerimaan barang atau surat tanda terima barang yang telah diterima oleh 

konsumen NA. Dalam satu bulan konsumen NA bisa memesan barang 

kepada CV. Indah Offset sekitar 20 hingga 25 kali pesanan barang. 
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Konsumen NA pada tahun 2015 memiliki piutang yang belum dibayar 

terbesar dengan nominal Rp 63.467.000 yang diangsur terakhir pada 28 

September 2015. Piutang konsumen NA telah jatuh tempo sekitar ± 3 

bulan atau 92 hari. Sistem penagihan yang dilakukan marketing CV. 

Indah Offset kepada konsumen NA adalah marketing menyerahkan nota 

tagihan orderan dan surat tanda terima barang kepada bagian pembelian 

konsumen NA, kemudian bagian pembelian akan menyerahkan nota 

tagihan kepada bagian keuangan. Setelah itu bagian keuangan NA akan 

menyerahkan nota tagihan kepada manajer keuangan untuk dicek apakah 

nota tagihan tersebut benar belum dibayar dan diklarifikasi kecocokan 

nota tagihan dengan data order perusahaan. Dan pada akhirnya bagian 

keuangan NA akanmembayar nota tagihan kepada Indah Offset dalam 

bentuk transfer.  

b) Asli  

Kredit jatuh tempo terbesar ke dua di tahun 2015 dimiliki oleh 

konsumen Asli dengan persentase kredit yang belum terbayar sebesar 

71%. Konsumen ini belum membayar piutang sebesar Rp 57.585.800 

dari total utang terhadap Indah Offset. Konsumen Asli adalah konsumen 

lama yang mempunyai bisnis pada industri makanan (kue kering dan 

cemilan). Dalam satu bulan konsumen Asli bisa memesan barang sekitar 

18 hingga 23 kali pesanan barang. Asli memiliki sistem pembayaran 

kredit terhadap CV. Indah Offset yakni tanpa pembayaran DP setengah 

dari nominal harga orderan, tapi diberikan tempo 1 bulan dari tanggal 
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terima pesanan barang untuk melakukan pembayaran kredit. Proses 

pembayaran yang dilakukan oleh Asli adalah membayar nota tagihan 

secara tunai. Pembayaran diberlakukan oleh CV. Indah Offset kepada 

konsumen Asli karena konsumen Asli telah menjalin hubungan kerja 

sama yang baik selama ± 4 tahun. 

Dari data sekunder dan wawancara mendalam yang didapat oleh 

peneliti menunjukkan bahwa konsumen Asli memiliki piutang terbesar 

ke dua yang belum dilunasi pada tahun 2015, yakni sebesar Rp 

57.585.800 yang diangsur terakhir pada tanggal 12 November 2015. 

Pembayaran angsuran kredit yang dilakukan konsumen Asli telah jatuh 

tempo selama ± 1 bulan 19 hari. Sistem penagihan yang dilakukan CV. 

Indah Offset kepada konsumen Asli adalah perusahaan menggerakan 

marketing untuk melakukan penagihan dengan cara datang langsung ke 

tempat konsumen Asli yang terletak di wilayah Yogyakarta. Dalam satu 

bulan marketing CV. Indah Offset datang ke tempat konsumen Asli 

sekitar 2 kali. 

c) Lidah Buaya (LB) 

Konsumen LB merupakan konsumen bisnis yang memiliki persentase 

kredit jatuh tempo terbesar ke tiga sebesar 65% atau sebesar Rp 

52.115.000 yang belum dibayar pada perusahaan CV. Indah Offset. 

Lidah Buaya (LB) adalah konsumen bisnis yang bergerak dibidang bahan 

kimia dan plastik. Konsumen tersebut memiliki sistem pembayaran 

kredit kepada CV. Indah Offset dengan diberikan tempo 1 bulan dari 
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tanggal penerimaan barang oleh konsumen LB. Dalam satu bulan 

konsumen LB bisa memesan barang kepada CV. Indah Offset sekitar 15 

hingga 20 kali pesanan barang.  

Konsumen LB memiliki piutang yang belum dilunasi pada tahun 2015 

adalah sebesar Rp 52.115.000 yang terakhir dilakukan pembayaran 

angsuran kreditnya pada 29 Agustus 2015. Tercatat konsumen LB 

memiliki kredit yang belum terlunasi selama ± 4 bulan atau 122 hari. 

Sistem penagihan yang dilakukan oleh marketing CV. Indah Offset 

terhadap konsumen LB adalah marketing akan menyerahkan nota 

tagihan pesanan atau Surat Order yang telah diberikan oleh bagian 

pembeliankonsumen LB. Lalu bagian pembelian akan menyerahkan nota 

tagihan pesanan kepada keuangan LB untuk dicek apakah nota tagihan 

tersebut sesuai dengan orderan perusahaan. Kemudian pada akhirnya 

bagian keuangan LB akan membayar nota tagihan kepada Indah Offset 

dalam bentuk uang tunai maupun transfer. Jika marketing Indah Offset 

tidak bisa datang untuk menagih ke tempat konsumen, maka dengan 

caralain yaitu bagian marketing menginformasikan bahwa ada angsuran 

yang belum terbayar via telpon kepada bagian pembelian Lidah Buaya. 

4.1.2. Analisa Konsumen Bisnis yang Melakukan Kredit Jatuh Tempo 

Dilihat dari data kredit jatuh tempo di CV. Indah Offset Magelang dan 

berdasarkan wawancara ditemukan kredit jatuh tempo terjadi pada pembayaran 

kredit konsumen bisnis yang rata-rata terbilang konsumen langganan di CV. 

Indah Offset Magelang. Konsumen bisnis tersebut telah lama melakukan 
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transaksi pembelian dengan cara pembayaran kredit di CV. Indah Offset, di 

antara konsumen perusahaan bisnis itu telah melakukan transaksi pembelian 

minimal ± 3 tahun.  

Ada pun hasil wawancara dengan konsumen bisnis yang melakukan kredit 

jatuh tempo di CV. Indah Offset adalah sebagai berikut: 

1. Albasia Tmg 

Pihak konsumen Albasia mengatakan bahwa mereka memang memiliki 

nota kredit yang belum terbayar. Pembayaran kredit tersebut jatuh tempo 

sekitar 2 bulan. Pihak konsumen Albasia mengatakan “kami bukannya 

tidak membayar kredit sampai lunas. Namun, pembayarannya terhambat 

sementara karena kami juga menunggu pencairan uang dari pembeli kami, 

pembayarannya agak telat juga.” Konsumen Albasia telah melakukan 

konfirmasi dengan Bapak Handoyo selaku pemilik perusahaan CV. Indah 

Offset terkait dengan jatuh tempo pembayaran kredit, dan pula mereka 

mendapat toleransi dengan keterlambatan pembayarannya. 

Sebelumnya Konsumen Albasia pernah terlambat membayar hingga 5 

bulan, dan tidak dipermasalahkan. Hal tersebut karena konsumen Albasia 

kenal baik dengan Bapak Handoyo selaku pemilik perusahaan CV. Indah 

Offset. 

2. Aneka  

Konsumen Aneka mengatakan mereka terlambat membayar karena 

mereka sedang dalam kondisi keuangan yang kurang baik, bisnis penjualan 

roti dan cemilan sedang sepi. Pihak Aneka mengatakan telah ditagih setiap 
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bulannya melalui telpon, akan tetapi mereka telah mengkonfirmasi 

mengenai terhambatnya pembayaran selama 7 bulan. Konsumen Aneka 

pula mengatakan “kami merupakan langganan lama, telah saling kenal 

dengan perusahaan CV. Indah Offset dan bahkan Bapak Handoyo 

pemiliknya, kami sudah tahu bahwa batas jatuh tempo pembayaran selama 

satu bulan.Bapak handoyo sering memberi kami waktu untuk membayar, 

diluar batas waktu jatuh tempo yang ditentukan perusahaan, dan Pak 

Handoyo percaya, kami pasti membayarnya.” 

3. Johar  

Konsumen Johar mengatakan mereka telat membayar selama 4 

bulanan. Pembayaran jatuh tempo karena penerimaan uang dari pelanggan 

mereka juga sedang terlambat. Konsumen Johar merupakan konsumen 

bisnis yang bergerak pada bisnis pabrik kayu, sistem pembayaran mereka 

pula menggunakan kesepakatan dengan beberapa kali pembayaran. 

Konsumen Johar tahu tentang kebijakan kredit di CV. Indah Offset, 

bahwa pembayaran akan jatuh tempo selama 1 bulan dan orderan tidak akan 

dilayani selama nota belum lunas terbayar. Namun, pihak Johar mendapat 

toleransi diluar batas waktu jatuh tempo yang ditetapkan CV. Indah Offset, 

dan mereka bebas mengorder lagi selama memiliki kredit yang belum 

lunas. Alasannya adalah mereka merupakan konsumen yang berlangganan 

lama, dan pemilik perusahaan satu sama lain telah saling kenal baik. Maka 

kepercayaan antara kedua pihak sangat terjalin baik. 
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4. New Armada (NA) 

Konsumen NA mengatakan pihaknya telat melakukan pembayaran 

selama 3 bulan.Hal tersebut karena konsumen NA belum menerima uang 

sementara dari kliennya, sementara order mereka juga sedang berlanjut dari 

klien. Jadi, sampai proyeknya berakhir dan kesepakatan konsumen NA baru 

akan membayar kreditnya secara lunas kepada CV. Indah Offset. 

Konsumen NA mengatakan angsuran kredit terhambat selama itu 

merupakan hal yang biasa, dan dalam batas toleransi CV. Indah Offset. 

Walaupun konsumen NA mengetahui bahwa batas jatuh tempo yang 

ditetapkan adalah selama 1 bulan. 

5. Asli  

Konsumen Asli jatuh tempo melakukan pembayaran kredit selama 1 

bulan lebih. Alasannya karena pihak konsumen Asli sedang sepi orderan 

maupun penjualan sehingga belum bisa untuk melunasi kredit, serta pihak 

konsumen Asli merasa pembayaran kreditnya itu masih belum terlambat, 

dan masih dalam tempo yang wajar. Jadi, pihak Asli mengatakan belum 

waktunya untuk membayar angsuran kreditnya. 

Konsumen Asli mengatakan bahwa perusahaannya adalah pelanggan 

tetapnya dari CV. Indah Offset, karena mereka rutin melakukan order dan 

telah lama melakukan order dengan CV. Indah Offset. Untuk pelanggan 

seperti kami, CV. Indah Offset biasanya cukup toleransi dengan 

keterlambatan pembayaran yang kami lakukan. Kami tahu batas jatuh 

tempo itu ditetapkan satu bulan. 
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6. Lidah Buaya (LB) 

Konsumen LB melakukan pembayaran terakhir pada 29 Agustus 2015, 

dan pembayaran kredit telah macet selama 4 bulan. Konsumen LB 

megatakan pembayaran kreditnya memang macet sementara karena pihak 

kami belum menerima dana karena proyek belum selesai, tapi ketika 

dilakukan penagihan mereka menginformasikannya dengan pemilik 

perusahaan Bapak Handoyo, dan meminta tenggang waktu. Perusahaan 

CV. Indah Offset biasanya selalu memberi tenggang waktu lebih kepada 

konsumen LB untuk melunasi angsuran kreditnya bahkan diluar batas 

waktu jatuh tempo yang ditentukan oleh perusahaan CV. Indah Offset 

selama 1 bulan. 

Dari hasil wawancara yang diperoleh peneliti, konsumen bisnis melakukan 

pengorderan dalam jumlah yang besar dan mencapai 10 sampai 15 kali dalam 

sebulan, serta rutin order pada bulan-bulan ke depannya, tergantung bagaimana 

tingginya produktivitas di perusahaan konsumen bisnis tersebut. Konsumen-

konsumen bisnis juga telah memiliki sistem kepercayaan yang baik dengan 

CV.Indah Offset karena dari awal transaksi tidak pernah ada konsumen yang 

tidak membayar kredit kepada CV. Indah Offset. Pembayaran dalam bentuk 

kredit pada konsumen bisnis mulai terlihat di tahun pertama dengan kesepakatan 

yang telah di tentukan bersama. Disamping itu, karena konsumen merupakan 

pengorder dalam jumlah besar dan rutin, jadi pemilik perusahaan menganggap 

konsumen bisnis tersebut merupakan konsumen tetap di CV. Indah Offset. Maka 

untuk mempertahankannya perusahaan CV. Indah Offset tetap memberikan 
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pelayanan kepada orderannya, walaupun nota belum terlunasi, alasannya karena 

untuk menghindari berpindahnya konsumen. 

Hasil analisa data yang diperoleh dari perusahaan mengenai kredit jatuh 

tempo pada CV. Indah Offset, pada tahun 2014 adalah sebesar 4% dengan 

penjualan sebesar Rp 2.705.010.800 dan kredit jatuh tempo sebesar Rp 

104.702.000, dan persentase kredit jatuh tempo pada tahun 2015 mengalami 

peningkatan menjadi 8% dengan data penjualan Rp 3.481.512.800 dan kredit 

jatuh tempo sebesar Rp 261.021.300. 

4.2.Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kredit Jatuh Tempo di CV. Indah 

Offset 

4.2.1. Faktor Internal yang Mempengaruhi Terjadinya Kredit Jatuh Tempo 

Menurut data yang diperoleh peneliti, disimpulkan bahwa kelemahan 

kebijakan untuk mengantisipasi kredit jatuh tempo yang ada pada CV.Indah 

Offet adalah sebagai berikut: 

a) Konsumen mendapat toleransi untuk mengundur batas waktu 

jatuh tempo pembayaran kredit.  

Perusahaan CV. Indah Offset Magelang memberikan toleransi waktu 

untuk konsumen melakukan pelunasan kredit melampaui batas waktu 

jatuh tempo 1 bulan yang ditetapkan adalah kebijakan pemilik perusahaan 

CV. Indah Offset, namun hal tersebut bertentangan dengan kebijakan 

penatalaksaan kredit jatuh tempo yang telah dibuat. 

Konsumen bisnis masing-masing telah mengerti tentang kebijakan 

pengendalian internal dari perusahaan CV. Indah Offset bahwa batas jatuh 
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tempo yang ditetapkan selama 1 bulan. Namun, konsumen meminta 

toleransi pembayaran akan mundur kepada pemilik perusahaan CV. Indah 

Offset, Bapak Handoyo. Hasilnya pembayaran yang sudah jatuh tempo 

ditoleransi dan diberikan oleh Bapak Handoyo, akan tetapi pemilik 

perusahaan memiliki kesepakatan dengan konsumen bahwa setelah uang 

dari proyek konsumen bisnis keluar, nota tagihan akan dilunasi.  

Konsumen bisnis yang memiliki kredit jatuh tempo merupakan 

konsumen lama, rata-rata konsumennya telah melakukan orderan minimal 

3 tahun, serta telah menjadi konsumen tetap di CV. Indah Offset. Toleransi 

yang diberikan adalah karena sistem kepercayaan yang telah terjalin cukup 

baik, dan di samping itu pemilik perusahaan CV. Indah Offset mengingini 

konsumen loyal dengan layanan perusahaannya sehingga konsumen 

bertahan pada CV. Indah Offset secara terus menerus. 

b) Perusahaan CV. Indah Offset menerima orderan konsumen yang 

belum melunasi nota. 

Pemilik perusahaan CV. Indah Offset mengatakan bahwa kebijakan 

pengendalian internal dalam mengantisipasi kredit jatuh tempo di CV. 

Indah Offset memang menerapkan kebijakan bahwa yang tidak melayani 

orderan apabila belum melunasi nota, dan rata-rata konsumen telah 

mengetahuinya. Namun, ada beberapa konsumen yang belum membayar 

nota atau mengalami kredit jatuh tempo tetap dilayani melakukan order, 

yakni konsumen tetapnya yang merupakan konsumen bisnis. Pemilik 

perusahaan CV. Indah Offset tidak punya pilihan sehingga melakukan 
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kesepakatan dengan konsumen bisnis yang bertentangan dengan kebijakan 

pengendalian internal yang ada, bahwa ketika proses proyeknya selesai 

dan mereka menerima uang, maka mereka wajib untuk melunasi kredit 

yang sempat jatuh tempo dengan CV. Indah Offset. Oleh karena itu, 

konsumen bisnis diperbolehkan melakukan orderan selama nota kredit 

belum lunas. 

Perusahaan CV. Indah Offset mengalami kendala dengan masalah 

tersebut karena arus cash flow perusahan CV. Indah Offset menjadi 

rendah, perusahaan harus menutupi biaya produksi sementara. Terkadang 

perusahaan mengeluarkan dana tambahan dari kantong sendiri untuk 

menutupinya. Hal tersebut dilakukan agar operasional perusahaan tetap 

berjalan, menurut perkataan pemilik perusahaan CV. Indah Offset 

Magelang, Bapak Handoyo. 

4.2.2. Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Terjadinya Kredit Jatuh 

Tempo 

Menurut data yang diperoleh peneliti, maka faktor eksternal yang 

menyebabkan terjadinya kredit jatuh tempo adalah:  

a) Proses penerimaan dana untuk pembayaran kredit pada 

konsumen bisnis terlambat.   

Konsumen tetap di CV. Indah Offset merupakan konsumen yang 

memiliki bisnis industri, yang terkadang memiliki kesepakatan pembayaran 

dilakukan setelah proyek mereka selesai. Oleh karena itu konsumen 

mengalami pembayaran kredit yang telah jatuh tempo dari waktu yang 
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ditentukan di CV. Indah Offset menurut Bapak Handoyo selaku pemilik 

perusahaan CV. Indah Offset Magelang. 

Ada pun beberapa konsumen bisnis yang melakukan kredit jatuh tempo 

karena belum menerima dana dari proyeknya adalah sebagai berikut:  

1. NA (bergerak pada industri karoseri). 

Konsumen NA adalah konsumen yang memiliki kredit jatuh tempo 

terbesar karena terlambat menerima dana dari proyeknya. Total kredit 

yang belum dibayar adalah Rp 63.467.000 atau 87% dari total piutang. 

Konsumen NA terakhir melakukan angsuran kredit pada 28 

September 2015, yang jatuh tempo selama ± 3 bulan. 

Pihaknya mengatakan untuk proyek–proyek pembuatan bus 

pariwisata atau mini bus membutuhkan proses yang lama sekitar 5-6 

bulan sehingga perusahaan harus mengeluarkan dana operasional 

terlebih dahulu untuk memproses pembuatan bus-bus tersebut dari 

kliennya. Pihaknya baru bisa membayar nota tagihan kredit menunggu 

proyek pembuatan bus pariwisata atau mini bus bisa selesai pada 

bulan januari setelah menerima dana dari konsumen NA. 

2. Albasia Tmg (bergerak dalam bidang industri kayu lapis). 

Albasia Tmg merupakan konsumen yang memiliki kredit jatuh tempo 

karena belum menerima dana dari peroyeknya dengan total piutang 

terbesar ke-2, yang belum membayar total sebesar Rp 40.475.300 atau 

66% dari total piutang. Kredit jatuh tempo konsumen Albasia Tmg 

telah berlangsung selama ± 2 bulan, karena pada saat itu, yakni bulan 
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november hingga bulan januari awal cuaca di kawasan industri sedang 

buruk atau musim hujan. Hal ini membuat terhambatnya proses 

produksi kayu lapis perusahaan Albasia Tmg, kuantitas produksinya 

menjadi sedikit karena bahan baku kayunya basah akibat cuaca hujan. 

Akibatnya proyek pengerjaan mereka terhambat, serta karena proyek 

belum selesai maka mereka menerima dana hasil proyek dari 

konsumen terhambat juga. 

3. Lidah Buaya (LB) 

Konsumen Lidah Buaya (LB) mempunyai kredit jatuh tempo selama 

± 4 bulan terbesar ke-3, yakni persentase sebesar 65% dari total 

jumlah kredit yang belum terbayar atau sebesar Rp 52.115.000, yang 

mana terakhir telah membayar nota pembayaran kredit pada tanggal 

29 Agustus 2015. Pihak LB mengatakan belum membayar nota 

tagihan diluar batas jatuh tempo karena bisnisnya pada bulan 

september hingga awal januari ada peningkatan harga untuk bahan 

baku pembuatan plastik, sehingga pihaknya hanya memproduksi 

sedikit plastik untuk di pasarkan. Oleh karena itu, pihaknya terlambat 

memenuhi capaian produksi untuk proyeknya yang berdampak pada 

penerimaan dana proyeknya terlambat pula, maka pihak LB meminta 

toleransi kepada CV. Indah Offset untuk menunda pembayaran kredit 

yang sudah jatuh tempo. 
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4. Johar (bergerak dalam industri pabrik kayu). 

Konsumen yang melakukan kredit jatuh tempo karena terlambat 

menerima dana hasil proyek dengan hutang terbesar ke tiga adalah 

Johar. Total kredit yang belum dibayar konsumen Johar sebesar Rp 

16.471.700 atau 58% dari total piutang. Konsumen Johar terakhir 

melakukan pembayaran angsuran kredit pada tanggal 22 Agustus 

2014, dan telah jatuh tempo selama ± 4 bulan. 

Pihak konsumen Johar mengatakan bisnis pabrik kayu yang mereka 

kerjakan adalah menghasilkan barang setengah jadi, mereka 

menyuplai barang tersebut kepada perusahaan-perusahaan mebel 

sekitar Jawa Tengah. Pembayar antara pihak Johar dengan 

konsumennya dilakukan secara kesepakatan beberapa kali 

pembayaran, karena pihak johar terhambat menerima dana maka 

mereka pula terhambat membayar kredit pada CV. Indah Offset.  

Sebelumnya, perusahaan CV. Indah Offset menggerakan marketing 

untuk melakukan penagihan terhadap masing-masing konsumen yang 

melakukan kredit jatuh tempo dengan cara datang langsung maupun via 

telpon. Namun, karena konsumen memiliki hubungan baik dengan pemilik 

CV. Indah Offset, maka konsumen langsung mengkonfirmasi 

keterlambatan pembayaran karena alasan belum menerima dana dari 

proyek ke pemilik CV. Indah Offset langsung. Pemilik perusahaan CV. 

Indah Offset tidak punya pilihan selain mentoleransinya, tapi menetapkan 
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kesepakatan dengan masing-masing konsumen, yakni mereka harus 

melunasi kreditnya setelah menerima dana dari proyeknya.  

b) Kondisi keuangan konsumen kurang baik sehingga menghambat 

proses pembayaran ke CV. Indah Offset Magelang. 

Menurut data yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 

pihak perusahaan, marketing, dan konsumen menyatakan bahwa 

sebelumnya masih belum ada insiden atau kejadian kendala kredit jatuh 

tempo akibat bencana alam, kebakaran, maupun musibah lainnya. Namun, 

ada konsumen perusahaan bisnis yang memiliki kendala mengenai 

pembayaran kreditnya, karena ada masalah pada perusahaan, yakni kondisi 

keuangan konsumen yang kurang baik akibat penjualan atau orderan yang 

sedang sepi, sehingga mereka belum mampu untuk melanjutkan 

pembayaran kredit kepada CV. Indah Offset. Konsumen bisnis tersebut 

adalah sebagai berikut:  

1. Asli 

Konsumen Asli merupakan konsumen bisnis yang memiliki kredit 

jatuh tempo karena kondisi keuangan perusahaannya sedang lemah. 

Total kredit yang belum terbayar adalah sebesar Rp 57.585.800, 

yang terakhir dilakukan angsuran pada tanggal 12 November 2015. 

Konsumen Asli mempunyai nota tagihan yang sudah melampaui 

batas jatuh tempo selama ± 1 bulan. 

Konsumen Asli adalah konsumen yang memiliki bisnis industri 

makanan, yang lebih spesifiknya pembuatan serta penjualan kue 
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kering dan cemilan. Konsumen Asli banyak melakukan persiapan 

dengan mengeluarkan dana untuk promosi, serta persiapan untuk 

memasuki penjualan akhir tahun. Menurut konsumen Asli mereka 

mengeluarkan dana untuk promosi bisnis dan produksi sebesar Rp 

50.000.000 pada bulan Oktober 2015, tapi mereka baru mendapat 

dana dari penjualan sebesar Rp 12.000.000. Ketika mendapat 

tagihan dari pihak CV. Indah Offset, konsumen Asli segera 

mengkonfirmasi keterlambatan pembayaran kredit, karena kendala 

kondisi keuangan. 

2. Aneka 

Konsumen Aneka memiliki kredit jatuh tempo sebesar Rp 

24.185.000 atau 63% dari total piutang. Konsumen Aneka terakhir 

melakukan angsuran kredit pada tanggal 7 Mei 2014. Kredit jatuh 

tempo pada konsumen Aneka selama ± 7 bulan. 

Konsumen Aneka merupakan perusahaan bisnis dalam bidang 

industri makanan, yaitu pembuatan roti dan cemilan. Menurut 

konsumen Aneka, mereka mengeluarkan dana untuk pengiklanan 

dan produksi sekitar Rp 45.000.000 pada awal tahun 2014, tapi 

mereka mengalami sepi penjualan dan orderan dalam 2 bulan 

terakhir mulai april hingga mei 2014, yakni hanya mendapat dana 

dari penjualan sebesar Rp 13.000.000. Ketika mendapat tagihan dari 

CV. Indah Offset, konsumen Aneka segera mengkonfirmasi ke 

pemilik perusahaan CV. Indah Offset untuk meminta pengunduran 
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tempo pembayaran, dan akhirnya pembayaran kredit jatuh tempo 

hingga ± 7 bulan yang dikarenakan kondisi keuangannya kurang 

baik.    

Dari hasil wawancara yang diperoleh peneliti dari konsumen-konsumen 

bisnis, maka diketahui konsumen yang memiliki predikat pembayaran 

kredit paling buruk adalah konsumen Aneka. Konsumen Aneka mengalami 

sepi penjualan dan orderan dalam 2 bulan terakhir mulai april hingga mei 

2014, yakni hanya mendapat dana dari penjualan sebesar Rp 13.000.000. 

Sedangkan konsumen dengan predikat pembayaran kredit paling baik 

dimiliki oleh konsumen Asli. Konsumen Asli banyak melakukan persiapan 

dengan mengeluarkan dana untuk promosi bisnis, serta persiapan untuk 

memasuki penjualan akhir tahun. Menurut konsumen Asli mereka 

mengeluarkan dana untuk promosi bisnis dan produksi sebesar Rp 

50.000.000 pada bulan oktober 2015, tapi mereka baru mendapat dana dari 

penjualan pada bulan november sebesar Rp 12.000.000. Keterlambatan 

pembayaran kredit pada konsumen-konsumen bisnis di karenakan kondisi 

keuangan mereka yang tidak stabil atau tidak baik. 
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4.3.Sudut Pandang tentang Kebijakan Internal pada CV. Indah Offset 

Perusahaan CV. Indah Offset magelang belum memiliki Sistem Pengendalian 

Internal (SPI) secara tertulis. Namun, peneliti perlu menggali informasi mengenai 

pendapat dari sudut pandang internal perusahaan atau kebijakan pengendalian 

internal untuk meminimalisir kredit jatuh tempo. Pendapat tersebut disusun adalah 

sebagai berikut:  

4.3.1. Pendapat tentang Pengendalian Internal secara Umum di CV. Indah 

Offset   

Untuk meminimalkan resiko kredit jatuh tempo menurut pemilik 

perusahaan dan marketing, disimpulkan sebagai berikut:  

a) Penarikan DP (down payment) setengah dari jumlah nominal 

pembelian 

Pemilik perusahaan Perusahaan CV. Indah Offset Magelang, Bapak 

Handoyo mengatakankonsumen baru (yang melakukan transaksi 

pembayaran secara kredit dibawah satu tahun dengan perusahaan) 

melakukan transaksi pembayaran secara kredit, wajib dengan membayar 

DP setengah dari nilai barang yang diorder. Hal tersebut dilakukan agar 

arus modal perusahaan untuk melakukan proses produksi tertutupi. 

b) Menetapkan batas waktu atau jatuh tempo pembayaran kredit  

Pihak perusahaan terdiri dari pemilik perusahaan dan staf marketing 

mengatakan batas tempo untuk melakukan pembayaran yang ditentukan 

oleh perusahaan adalah selama satu bulan. Apabila konsumen belum 

melakukan pembayaran dalam jangka waktu satu bulan, maka dapat 
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dikatakan pembayaran kredit tersebut jatuh tempo. Maka, pemilik 

perusahaan perlu menggerakan pihak marketing secara intensif untuk 

melakukan penagihan ke perusahaan yang melakukan pembayaran secara 

kredit jatuh tempo, misalnya seperti pada konsumen Albasia Tmg dan 

New Armada (NA). 

c) CV. Indah Offset menilai konsumen yang melakukan transaksi 

pembayaran secara kredit dan membagi dalam kategori 

(konsumen lama dan konsumen baru) 

Menurut hasil wawancara, peneliti menyimpulkan dari informasi yang 

telah dikumpulkan bahwa pihak perusahaan melakukan penilaian terhadap 

konsumen yang melakukan pembayaran secara kredit. Konsumen 

digolongkan dalam kategori konsumen lama apabila dalam hasil 

pembayaran konsumen tersebut telah melakukan transaksi dan kelancaran 

pembayaran kredit dengan perusahaan lebih dari satu tahun. Dan 

sebaliknya konsumen dikategorikan konsumen baru apabila konsumen 

melakukan transaksi dengan perusahaan dibawah satu tahun. Perusahaan 

CV. Indah Offset memberikan keringanan dengan tanpa pembayaran DP 

pada transaksi pembayaran secara kredit dengan konsumen yang tergolong 

kategori konsumen lama serta waktu tenggang yang ditentukan oleh 

perusahaan untuk melakukan pembayaran adalah selama satu bulan. 
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4.3.2. Pendapat tentang Kebijakan Pengendalian Internal di CV. Indah 

Offset untuk Mengantisipasi Kredit Jatuh Tempo 

Pendapat tentang kebijakan CV. Indah Offset untuk mengantisipasi kredit 

jatuh tempo, adalah sebagai berikut: 

a) Melakukan penagihan secara intensif pada konsumen yang 

melakukan kredit jatuh tempo  

Pemilik perusahaan mengevaluasi terhadap omset penjualan setiap 

bulan, dan mengevaluasi nota pembayaran yang belum lunas. Apabila 

ditemukan ada nota pembayaran yang belum lunas, maka pemilik 

perusahaan menggerakkan pihak marketing untuk melakukan penagihan 

secara intensif kepada konsumen yang belum membayar kredit melebihi 

jangka waktu yang ditetapkan perusahaan. 

b) Tidak melayani orderan selama nota belum dilunasi  

Pemilik perusahaan menetapkan syarat dilayaninya orderan atau 

pembelian dengan pembayaran kredit, jika konsumen telah melakukan 

pembayaran secara lunas terhadap nota kredit sebelumnya. Dan pemilik 

perusahaan mengatakan apabila nota tagihan belum dibayar oleh konsumen 

melebihi jangka waktu yang ditentukan perusahaan (satu bulan), maka 

transaksi pembelian atau order selanjutnya tidak dilayani. 
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4.4.Rumusan SOP (Standar Operasional Prosedur) untuk Mengantisipasi 

Kredit Jatuh Tempo di CV. Indah Offset 

Pada perusahaan CV. Indah Offset magelang saat ini belum memiliki SPI 

(sistem pengendalian internal) maupun bagaimana standar operasional prosedur 

dalam melayani pembelian secara kredit. Saat ini perusahaan hanya memiliki 

kebijakan maupun aturan yang tidak tertulis berupa prosedur penilaian kredit jatuh 

tempo, penetapan batas waktu jatuh tempo pembayaran kredit, penilaian konsumen 

pelaku kredit, penggerakan marketing dalam melakukan penagihan, serta tidak 

melayani order jika nota belum lunas. Maka dari hasil analisa penelitian ini, penulis 

merumuskan berupa flowchart atau alur proses pelayanan pembelian secara kredit 

dan panduan dalam pelayanan pembayaran kredit pada konsumen di CV. Indah 

Offset Magelang berupa standar operasional prosedur (SOP) secara tertulis.  

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

Ada pun flowchart yang penulis rumuskan dan sarankan adalah sebagai 

berikut:  

a. Flowchart sistem penjualan kredit untuk Konsumen Baru CV. Indah Offset 

Magelang. 

 

Gambar 4.1. Flowchart Sistem Penjualan Kredit untuk Konsumen 

Baru CV. Indah Offset Magelang 

 

 

 

 



59 

 

b. Flowchart sistem penjualan kredit untuk Konsumen Lama CV. Indah 

Offset Magelang 

 

Gambar 4.2. Flowchart Sistem Penjualan Kredit untuk Konsumen 

Lama CV. Indah Offset Magelang 

Keterangan:  

a) Konsumen melakukan order. 

b) Marketing melakukan verifikasi atas orderan yang dilakukan oleh 

konsumen.  

c) Kemudian, pemilik perusahaan melakukan konfirmasi atas orderan. 

Apabila pemilik perusahaan menyetujui proses konfirmasi orderan, maka 
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selanjutnya nota orderan disahkan dan ditandatangani, nota orderan dicetak 

dengan 2 macam kategori, yakni untuk konsumen lama (pembayaran kredit 

tidak menggunakan DP), serta konsumen baru (kredit dengan DP 50% dari 

nominal pembelian). Jika terdapat nota tagihan sebelumnya yang belum 

terlunasi dan adanya keterlambatan angsuran kredit, maka pemilik tidak 

menyetujui orderan, dan mengembalikannya kepada konsumen, serta 

melakukan penagihan, proses selesai. 

d) Lalu langkah selanjutnya nota dicetak rangkap 4 yang simpan sebagi arsip 

bagi: 

1) Cetakan nota sebagai arsip untuk pemilik perusahaan. 

2) Cetakan nota untuk staf marketing.  

3) Cetakan nota untuk bagian produksi.  

4) Cetakan nota untuk arsip konsumen.  

e) Membedakan nota orderan antara konsumen lama (konsumen yang telah 

melakukan transaksi lebih dari 1 tahun) dan konsumen baru (konsumen 

yang melakukan transaksi dibawah 1 tahun), misal untuk konsumen baru 

pada notanya terdapat symbol B, dan nota untuk konsumen lama terdapat 

symbol L.  

f) Mencantumkan batas waktu jatuh tempo pembayaran kredit, yaitu 1 bulan 

setelah tanggal penerimaan barang.  

g) SOP pemberian kredit sebagai berikut: 
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SOP (standar operasional prosedur) Penjualan secara Kredit di CV. 

Indah Offset Magelang 

 Bagian marketing melakukan verifikasi atas item-item produk yang 

diorder konsumen, kemudian membuat nota orderan pembayaran kredit 

dan diserahkan untuk mendapat persetujuan dari pemilik perusahaan.  

 Pemilik perusahaan melakukan konfirmasi terhadap konsumen yang 

melakukan pembayaran kredit, apakah konsumen sebelumnya memiliki 

nota pembayaran belum terlunasi, atau melakukan persetujuan berupa 

tanda tangan dan menerima orderan secara kredit (jika konsumen lama, 

akan tanpa DP 50% dari nominal pembelian, dan sebaliknya jika 

konsumen baru akan dikenakan DP 50% dari nominal pembelian). 

 Pemilik perusahaan menetapkan tanggal batas waktu jatuh tempo di nota.  

 Pemilik memberikan tanda tangan persetujuan di nota penjualan kredit 

sebagai bukti bahwa orderannya bisa diproses ke bagian produksi.  

 Mencetak nota 4 rangkap dan menyimpan untuk arsip, memberikannya 

pada staf marketing, bagian produksi, serta konsumen. 
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c. Flowchart sistem penagihan pembayaran kredit untuk Konsumen CV. 

Indah Offset Magelang.  

 

Gambar 4.3. Flowchart Sistem Penagihan Pembayaran Kredit untuk 

Konsumen CV. Indah Offset Magelang 

Keterangan: 

a) Pemilik perusahaan melakukan pengecekan, mencatat, dan 

mengidentifikasi tanggal nota pembayaran kredit setiap konsumen 

(konsumen lama maupun konsumen baru). 
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b) Jika ada nota tagihan kredit, maka pemilik menginformasikan tagihan 

kredit kepada marketing. Apabila tidak ada nota tagihan kredit untuk 

konsumen proses selesai. 

c) Setelah marketing mendapatkan informasi mengenai nota tagihan kredit, 

langkah selanjutnya marketing akan melakukan konfirmasi pembayaran 

maupun penagihan kredit kepada konsumen. 

d) Konsumen yang sudah membayar nota tagihan tersebut harus menyerahkan 

bukti pembayaran dan proses selesai. Apabila belum dibayar nota tagihan 

kredit, maka konsumen harus mengkonfirmasi kepada pemilik perusahaan 

untuk di pertimbangkan. 

SOP (Standar Operasional Penagihan) Penagihan Pembayaran secara 

Kredit di CV. Indah Offset Magelang 

 Pemilik perusahaan melakukan pengecekan terhadap nota pembayaran 

kredit per konsumen setiap bulan.  

 Melakukan pengecekan pada masing-masing tanggal jatuh tempo 

pembayaran setiap konsumen.  

 Mencatat dan mengidentifikasi konsumen yang telah melakukan 

pembayaran jatuh tempo.  

 Menugaskan staf marketing untuk melakukan konfirmasi pembayaran 

konsumen via telpon maupun melalui pesan singkat (email, sms, WA, 

BBM, Line, dan lain-lain).  

 Melakukan penagihanvia telpon, email, dan dengan datang langsung ke 

konsumen. Pembayaran dikenakan denda 20% dari jumlah nominal 
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angsuran, jika kredit jatuh tempo melebihi 1 bulan. Jika konsumen 

melakukan kredit jatuh tempo melebihi 2 bulan, akan dikonfirmasi pada 

pemilik perusahaan, dan konsumen akan tidak dilayani orderan dengan 

pembayaran kredit. 

 Menginformasikan kepada konsumen, apabila telah melakukan 

pembayaran via rekening atau langsung dengan staf marketing untuk 

melakukan konfirmasi pembayaran dengan membawa atau menyerahkan 

bukti pembayaran.  

SOP tersebut harus dipatuhi oleh karyawan, maupun konsumen yang 

terlibat dalam pembayaran kredit. Apabila terdapat karyawan yang tidak 

patuh menjalankan SOP, maka akan dikenakan teguran, sanksi atau 

hukuman menurut kebijakan dari pemilik perusahaan. 

Ada pun langkah penerapan sosialisasi SOP, yaitu dengan cara pemilik 

perusahaan mengumumkan SOP kepada karyawan (staf marketing dan 

produksi), serta memotivasi marketing untuk menginformasikan bahwa 

diterapkannya SOP pelayanan pembayaran kredit maupun penagihan kredit 

di CV. Indah Offset Magelang seperti yang dibahas di atas. Apabila 

konsumen tidak kooperatif dalam penerapan SOP maka tidak dilayani untuk 

melakukan pembayaran secara kredit.  

 

 

 


