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ABSTRAKSI
Purwanti. 2009. Analisis Pengaruh Tingkat Sewa Modal, Jumlah Nasabah, 

dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Kredit Gadai Golongan C 
(  Studi  pada  Perum  Pegadaian  Cabang  Sentul  Yogyakarta  ). 
Skripsi,  Jurusan  Ekonomi  Pembangunan,  Fakultas  Ekonomi, 
Universitas Brawijaya. Dosen Pembimbing : Dr. Multifiah, SE., MS. 

Kredit  gadai  mempunyai  peranan  penting  bagi  kehidupan  Perum 
Pegadaian karena kredit gadai merupakan bagian terbesar sumber penghasilan 
Pegadaian.  Kredit  gadai  merupakan  alternatif  pembiayaan  yang  dipilih  oleh 
masyarakat golongan menengah ke bawah yang kurang mendapatkan fasilitas 
kredit dari perbankan.

Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui:  1)  variabel-variabel  yang 
mempengaruhi penyaluran kredit gadai golongan C Perum Pegadaian Cabang 
Sentul Yogyakarta, 2) variabel apa yang paling dominan pengaruhnya.

Hasil  penelitian  dengan  menggunakan  analisa  regresi  menunjukkan 
bahwa tingkat sewa modal mempunyai arah hubungan yang negatif sedangkan 
jumlah nasabah dan tingkat inflasi Yogyakarta mempunyai arah hubungan yang 
positif.  Pengujian secara simultan,  ketiga variabel  mempunyai  pengaruh yang 
signifikan  terhadap  penyaluran  kredit  gadai  golongan  C.  Namun,  pengujian 
secara  parsial  menunjukkan  bahwa  tingkat  inflasi  tidak  memiliki  pengaruh 
signifikan terhadap penyaluran kredit gadai golongan C.

Dari ketiga variabel bebas yang dianalisis, diperoleh nilai koefisien beta 
terbesar adalah variabel tingkat sewa modal. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat 
sewa modal  merupakan variabel  yang  paling dominan pengaruhnya terhadap 
penyaluran kredit gadai golongan C.

Dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  proses  penyaluran  kredit  gadai 
masyarakat  masih  mempertimbangkan  besarnya  tingkat  sewa  modal  yang 
merupakan  harga  dari  sebuah  dana.  Jumlah  nasabah  juga  menjadi 
pertimbangan dalam penyaluran kredit  gadai  golongan C. Tingkat inflasi  tidak 
menjadi  prioritas  dalam  proses  penyaluran  kredit  gadai  golongan  C  karena 
tingkat sewa modal pengaruhnya terhadap penyaluran kredit gadai tidak secara 
langsung akan tetapi melalui tingkat bunga riil terlebih dahulu.

Kata  Kunci  :  Tingkat  Sewa  Modal,  Jumlah  Nasabah,  Tingkat  Inflasi 
Yogyakarta,  Penyaluran  Kredit  Gadai  Golongan  C  Perum 
Pegadaian.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 

Kredit  merupakan  istilah  yang  sangat  dikenal  oleh  semua  kalangan 

masyarakat.  Kredit  terjadi  ketika  masyarakat  tidak  dapat  memenuhi  semua 

kebutuhannya dan tidak dapat secara langsung menukar barang atau jasa yang 

dibutuhkannya dengan barang, jasa, atau alat penukar yang dimilikinya.

Kegiatan  perkreditan  dapat  terjadi  pada  individu  dengan  individu,  badan 

usaha dengan badan usaha dan badan usaha dengan individu untuk memenuhi 

kegiatan perkreditan tersebut masyarakat dapat memanfaatkan jasa kredit pada 

sektor perbankan dan lembaga keuangan non bank. Meningkatnya permintaan 

dana tunai oleh masyarakat sehingga dapat meningkatkan penyaluran kredit oleh 

perbankan dari waktu ke waktu seperti yang tercatat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1 : Penyaluran Kredit oleh Perbankan Indonesia (dalam Miliar Rp)

Tahun 2004 2005 2006 2007 2008 Jan 
2009

Feb
2009

Mar
2009

Jumlah

kredit

553.548 689.669 787.136 995.111 1.300.179 1.281.772 1,293.0711,297.289

Sumber: bank Indonesia 2009

Terlihat pada tabel 1.1 tersebut kredit yang disalurkan oleh sektor perbankan di 

Indonesia  menunjukkan  trend  yang  meningkat  dari  tahun  ke  tahun  untuk 

memenuhi  kebutuhan kredit  masyarakat  pada bidang produksi,  distribusi,  dan 

konsumsi.  Meningkatnya  kredit  perbankan  tidak  dirasakan  oleh  masyarakat 

golongan menengah ke bawah, dimana umumnya mereka tidak dapat memenuhi 

syarat kredit pada perbankan yang rumit dan prosedurnya lama. Kemudian untuk 
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mengatasi permasalahan kredit tersebut salah satunya dengan jalan mengajukan 

kredit pada lembaga keuangan bukan bank maupun pada pihak perorangan. 

Meningkatnya jumlah permintaan kredit oleh masyarakat memberi peluang 

pagi  Perum  Pegadaian  sebagai  alternatif  untuk  menyalurkan  kredit  pada 

masyarakat golongan menengah ke bawah yang kurang mendapatkan fasilitas 

kredit  dari  perbankan.  Perum Pegadaian merupakan  salah satu badan usaha 

milik  pemerintah yang turut serta membantu pemerintah dalam melaksanakan 

pembangunan dibidang perekonomian, terutama membantu masyarakat dalam 

hal menyediakan atau memberikan pendanaan untuk dijadikan sebagai modal 

usaha yaitu melalui unit gadai. 

Hal ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya kredit yang disalurkan oleh 

Perum Pegadaian, dimana Perum pegadaian merupakan satu-satunya lembaga 

keuangan  yang  mampu  menyalurkan  kredit  yang  cepat  dan  mudah  dengan 

menggunakan hukum gadai. 

Tabel 1.2 : Perkembangan Jumlah Penyaluran Kredit Gadai (dalam Jutaan Rupiah)
Uraian Tahun

2003 2004 2005 2006 2007 Juni 2008
Usaha Gadai

UP Gol. A

UP Gol. B

UP Gol. C

UP Gol. D

   262.739

1.036.728

3.407.970

4.042.868

    502.164

2.163.855

7.142.827

236.814

462.216

2.428.887

9.683.254

552.078

375.981

2.539.599

13.380.018

998.887

318.535

2.498.075

16.718.911

1.455.537

132.014

1.203.942

11.832.919

1.270.116

Jumlah 8.750.305 10.045.660 13.126.435 17.294.485 20.991.058 14.438.991
Sumber : Laporan keuangan Perum Pegadaian, Kantor Pusat Perum Pegadaian ,2008. 

Perkembangan jumlah penyaluran kredit gadai oleh Perum Pegadaian dari 

tahun  ke  tahun  terus  mengalami  perkembangan  dari  setiap  golongan  kredit. 
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Pada kredit gadai golongan C juga terus mengalami perkembangan dan jumlah 

kredit gadai yang disalurkan paling besar adalah pada golongan C.

Berdasarkan  PP  No.10  tahun  1990,  yang  mengatur  tentang  perubahan 

bentuk perusahaan dari Perusahaan Jawatan (PERJAN), menjadi Perusahaan 

Umum (PERUM)  Pegadaian.  Tujuan usaha PERJAN adalah  pengabdian  dan 

pelayanan  kepada  masyarakat,  sedangkan  PERUM  adalah  melayani 

kepentingan  umum  dan  sekaligus  untuk  memupuk  keuntungan.  Dengan 

perubahan status hukum, tetapi misi pegadaian tetap memberikan kredit gadai 

kepada  masyarakat  ekonomi  menengah  kebawah.  Setelah  berubah  status 

hukum  dan  dengan  motto  ’’Mengatasi  Masalah  Tanpa  Masalah“,  Perum 

Pegadaian  telah  benar-benar  memasyarakat  di  tengah-tengah  ketatnya 

persaingan ekonomi. Disamping motto tersebut, tujuan dasar pegadaian adalah 

memberikan  pelayanan  yang  baik,  yaitu  usaha  untuk  memuaskan  nasabah 

(customer utility). Dengan kepuasan nasabah, diharapkan akan tercipta nasabah 

yang loyal,  sehingga dapat mendorong meningkatnya omzet perusahaan yang 

pada akhirnya akan memungkinkan bagi  perusahaan untuk  berkembang atau 

melakukan ekspansi usaha. 

Perum  Pegadaian  memiliki  visi  untuk  membantu  masyarakat  dibidang 

keuangan.  Pegadaian  adalah  suatu  lembaga  keuangan  non  perbankan  yang 

memberikan  jasa  kredit  kepada  masyarakat,  dimana  jasa  Pegadaian  ini 

berorientasi  pada  jaminan.  Untuk  mengatasi  agar  masyarakat  yang 

membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan para pelepas uang atau tukang ijon 

atau  tukang  rentenir  yang  bunganya  relatif  tinggi,  maka  Perum  Pegadaian 

menyediakan  pinjaman uang  dengan  jaminan  barang-barang  berharga.  Pada 

PP.  No.10  Tahun 1990,  Perum  Pegadaian  adalah  badan  usaha  tunggal 

(monopoli) yang diberi wewenang untuk melakukan pinjaman atas dasar hukum 
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gadai. Adapun ketentuan kredit gadai yang berdasarkan surat keputusan Direksi 

No.56/ UI. 1. 00211/ 2008 tanggal 30 Januari 2008 dapat dilihat pada tabel 1.3.

Tabel 1.3 : Ketentuan Kredit Gadai

Gol Pagu Kredit

(Rp)

Tarif Sewa 

Modal 

Per 15 hari

Maksimal 

Sewa Modal

Masa Kredit

A

B

C.1

C.2

D.1

D.2

20.000 – 150.000

151.000 – 500.000

505.000 – 1.000.000

1.010.000 - 20.000.000

20.050.000 – 50.000.000

50.100.000 – 200.000.000

0,75 %

1,2 %

1,3 %

1,3 %

1 %

1 %

6 %

9,6 %

10,4 %

10,4 %

8 %

8 %

120 hari

120 hari

120 hari

120 hari

120 hari

120 hari
Sumber : Laporan keuangan Perum Pegadaian,Kantor Pusat Perum Pegadaian , 2008. 

       Bagi  Perum  pegadaian  yang  kegiatan  utamanya  menyalurkan  kredit 

berdasarkan hukum gadai sangat dibutuhkan suatu kebijaksanaan operasional 

agar  kredit  yang disalurkan tersebut  tepat  pada sasarannya dan memberikan 

jaminan kelangsungan usaha Perum Pegadaian. Untuk menjaga kelangsungan 

usaha  Perum  Pegadaian  maka  pihak  Perum  Pegadaian  terus  menjaga 

kestabilan omzet kredit yang merupakan tumpuan pemasukan Perum Pegadaian 

dari  sektor kredit melalui bunga kredit gadai oleh nasabah yang telah menyetujui 

perjanjian gadai yang telah ditetapkan.

       Dalam menentukan jumlah penyaluran kredit gadai, Perum Pegadaian akan 

dipengaruhi oleh kondisi internal dan kondisi eksternal. Kondisi internal itu sendiri 

yang berkaitan dengan variabel-variabel  yang berada di  dalam kontrol  Perum 

Pegadaian dan variabel eksternal yang tentunya berada di luar kontrol Perum 

Pegadaian. Namun keberadaan variabel eksternal secara tidak langsung dapat 

mempengaruhi perilaku Perum Pegadaian dalam menentukan jumlah penyaluran 
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kredit.  Faktor  internal  yang  dimaksud  yaitu  bagaimana  perusahaan  dapat 

mengelola  dengan  baik  seperti  manajemen  aset  perusahaan,  faktor  5C 

(character,  capacity, capital,  collateral,  dan condition of  economy)  manajemen 

kredit. Termasuk didalam faktor internal yaitu tingkat sewa modal atau nama lain 

dari tingkat suku bunga kredit gadai.

       Berdasarkan teori tingkat suku bunga berpengaruh terhadap penyaluran 

kredit,  semakin  tinggi  tingkat  suku  bunga  kredit  maka  jumlah  kredit  yang 

disalurkan  makin  turun  begitu  juga sebaliknya.  Pada Perum Pegadaian  yang 

kegiatan utamanya adalah menyalurkan kredit jangka pendek atas dasar hukum 

besarnya tingkat suku bunga dengan kata lain  yaitu  tingkat sewa modal  juga 

menjadi  pertimbangan dalam proses penyaluran kredit  gadai  itu sendiri,  yang 

mana  tingkat  sewa  modal  atau  tingkat  suku  bunga  pada  Perum  Pegadaian 

cenderung tetap. Tingkat sewa modal Perum Pegadaian relatif lebih tinggi dari 

dari tingkat suku bunga kredit bank umum.

       Faktor  eksternal  yaitu  perusahaan  juga  memperhatikan  kondisi 

perekonomian saat ini,  baik itu dapat melalui  kebijakan moneter  (tingkat suku 

bunga  SBI),  tingkat  inflasi,  atau  tingkat  pendapatan  masyarakat.  Sehingga 

Pegadaian diharapkan lebih selektif di dalam memberikan aliran dana  kreditnya 

untuk  membantu  masyarakat  yang  membutuhkan  dana  tunai  secara  cepat, 

syarat yang mudah dan prosedur yang tidak berbelit-belit. 

       Perubahan harga dan perubahan tingkat inflasi  yang relatif  meningkat 

mempengaruhi  tingkat  suku  bunga  SBI.  Tingginya  tingkat  suku  bunga  SBI 

mempengaruhi  kenaikan  tingkat  suku  bunga  kredit  bank  umum.  Tingginya 

tingkat  sewa  modal  Perum  Pegadaian  ditetapkan  berdasarkan  tingkat  suku 

bunga  kredit  bank  umum,  hal  ini  akan  berpengaruh  terhadap  peran  Perum 

Pegadaian dalam upaya melakukan Penyaluran kredit gadai.

      Perkembangan penyaluran kredit gadai tidak terlepas dari perkembangan 
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jumlah nasabah yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.4 : Perkembangan Jumlah Nasabah Kredit Gadai Perum Pegadaian

Uraian Tahun
2003 2004 2005 2006 2007 Juni 2008

Petani

Nelayan

Industri Kecil

Pedagang

Lain-lain

2.799.381

651.064

700.543

2.673.203

7.493.784

2.416.638

642.760

608.260

2.308.271

9.421.779

1.787.148

419.693

306.935

3.465.192

10.735.898

1.305.763

160.592

317.673

1.398.268

12.043.306

1.722.273

114.506

292.908

1.538.817

12.043.306

647.094

60.663

200.675

678.120

6.756.122

Jumlah 14.317.975 15.397.708 16.714.866 15.225.602 16.189.174 8.342.674
Sumber : Laporan keuangan PerumPegadaian, Kantor Pusat Perum Pegadaian, 2008. 

Pada  tabel  1.4  terlihat  bahwa  dari  tahun  ke  tahun  jumlah  nasabah  Perum 

Pegadaian berfluktuatif, hal ini berbeda dengan penyaluran kredit gadai yang dari 

tahun ke tahun mengalami kenaikan nyata. Meskipun tingkat sewa modal Perum 

Pegadaian lebih tinggi dari tingkat suku bunga bank umum, hal tersebut tidak 

mengurangi minat nasabah untuk mengajukan kredit pada Perum Pegadaian.

       Penulis tertarik meneliti Jumlah penyaluran kredit gadai golongan C karena 

pada  kredit  golongan  C  memberikan  kontribusi  paling  besar  terhadap 

perkembangan omzet Perum Pegadaian dan hal ini penting untuk diteliti.

       Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  maka  penulis  mengangkat  judul 

“Analisis  Pengaruh  Tingkat  Sewa  Modal,  Jumlah  Nasabah,  dan  Tingkat 

Inflasi Terhadap Penyaluran Kredit Gadai Golongan C ( Studi pada Perum 

Pegadaian Cabang Sentul Yogyakarta)”

1.2 Rumusan Masalah
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1. Apakah variabel jumlah nasabah, tingkat sewa modal dan tingkat inflasi 

berpengaruh terhadap penyaluran kredit gadai golongan C pada  Perum 

Pegadaian Cabang Sentul Yogyakarta?

2 Dari ketiga variabel tersebut, manakah yang memiliki pengaruh dominan 

terhadap  penyaluran  kredit  gadai golongan C pada Perum Pegadaian 

Cabang Sentul Yogyakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

1.  Untuk mengetahui pengaruh variabel jumlah nasabah, tingkat sewa modal 

dan  tingkat  inflasi  terhadap  penyaluran  kredit  gadai  golongan C pada 

Perum Pegadaian Cabang Sentul Yogyakarta.

2. Untuk mengetahui variabel yang mempunyai pengaruh dominan terhadap 

penyaluran  kredit  gadai  golongan C pada  Perum Pegadaian  Cabang 

Sentul Yogyakarta.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi pihak Perum Pegadaian

Dari  hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  sebagai  gambaran  untuk 

menetapkan  strategi  yang  baik  dan  terarah  dalam  mencapai  target 

penyaluran kredit gadai yang telah ditetapkan Perum Pegadaian.

2. Bagi penulis

1. Untuk menerapkan ilmu yang selama ini diperoleh di bangku 

kuliah  dan  mempraktekkannya  sesuai  dengan  kondisi  yang 

ada
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2.     Menambah wawasan dan pengetahuan penulis khususnya di bidang 

Pegadaian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kondisi Lembaga Keuangan  Indonesia secara Umum

        Lembaga Keuangan merupakan unsur penting dalam perekonomian yang 

semakin  kompleks  seperti  saat  ini.  Ketersediaan  dan  peran  serta  lembaga 

keuangan menjadi sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dana bagi pihak 

defisit dana  dalam rangka untuk mengembangkan dan memperluas suatu usaha 

atau bisnis. Saat ini ada dua jenis lembaga keuangan yaitu lembaga keuangan 

bank dan lembaga keuangan bukan bank. 

       Lembaga keuangan bukan bank penyedia jasa kredit memainkan peran 

besar dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat umum dalam bentuk 

kredit  untuk  kegunaan  pribadi  maupun  pengembangan  usaha.  Salah  satu 

lembaga  keuangan  bukan  bank  tersebut  yaitu  Perum  Pegadaian.  Saat  ini 

lembaga  keuangan   bisa  dikatakan  cukup  kuat  dan  mulai  menunjukkan 

peningkatan  kinerjanya.  Berikut  akan  diulas  mengenai  kondisi  perkreditan 

lembaga keuangan bank secara umum dan perkembangan Perum Pegadaian 

secara umum.

2.1.1 Perkembangan Perum Pegadaian

       Pegadaian sampai  sekarang juga masih menjadi  lembaga favorit  bagi 

sebagian besar kalangan untuk mendapatkan uang dalam waktu cepat. Majalah 

gema  dalam  terbitan  bulan  Juni  tahun  2005  memperlihatkan  bahwa  dari  34 

lembaga penyalur dana tersebut,Pegadaian menduduki tempat teratas, dengan 

perputaran dana (turn over) selama satu tahun sebesar 270% atau 2,7 kali.
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       Pegadaian yang sangat dibutuhkan bukan saja rakyat kecil tetapi semua 

golongan  masyarakat  sangat  memerlukan  dana  murah  Perum  Pegadaian. 

Kondisi  ini  mengakibatkan  nasabah  Perum  Pegadaian  makin  bertambah. 

Masyarakat lebih berani datang ke Perum Pegadaian dari pada bank yang saat 

ini  lebih  berhati-hati  dalam  menyalurkan  kredit,  karena  khawatir  akan 

menimbulkan masalah pada kemudian hari. 

       Direktur utama Perum Pegadaian menyatakan bahwa "Makin besarnya 

minat masyarakat terhadap dana Pegadaian mendorong perusahaan menambah 

outlet  di  seluruh  Indonesia  untuk  memberikan  pelayanan  yang  lebih  baik,” 

(www.pegadaian.com).  Dengan  bertambahnya  jumlah  outlet  Pegadaian 

diharapkan  akan  dapat  memudahkan  masyarakat  untuk  mengakses  fasilitas 

kredit dari Perum Pegadaian. Perum Pegadaian terus menambah jumlah outlet 

yang saat ini sudah mencapai 2.747 unit.  Pegadaian mendapat berkah dengan 

adanya  krisis  moneter  yang  terjadi  beberapa  waktu  lalu  karena  banyak 

konsumen yang mencari kredit ke Pegadaian dengan pinjaman yang berbeda-

beda  sesuai  dengan  keingingan  mereka.  Selain  itu  karena  pelayanan  yang 

diberikan sangat cepat, setelah barang yang digadaikan ditaksir maka dana yang 

diperlukan  masyarakat akan segera bisa diberikan oleh Perum Pegadaian. 

       Sejauh  ini  penyaluran  kredit  Perum  Pegadaian  selalu  mengalami 

peningkatan setiap tahun. Kredit yang disalurkan Perum Pegadaian tahun 2008 

yaitu  sebesar  Rp 33  triliun,  angka ini  meningkat  dibanding  tahun  2007 yaitu 

sekitar  Rp 22 triliun.  Pada tahun 2009 Perum Pegadaian menargetkan kredit 

yang disalurkan akan meningkat 45% menjadi Rp 48 triliun (www.okezone.com). 

Penyaluran kredit  sebesar itu akan dapat dicapai,  karena kebutuhan nasabah 

makin meningkat, meskipun ada krisis keuangan global, Permintaan kredit yang 

paling  tinggi  terutama  pada  bulan  Juni  dan  Juli  karena  kebutuhan  dana 

masyarakat meningkat menjelang pendaftaran sekolah.
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2.2 Kondisi Perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta

       Kinerja perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada tahun 2007 

mengalami perbaikan dibanding kondisi tahun sebelumnya. Hal ini tercermin dari 

laju pertumbuhan ekonomi yang dihitung berdasarkan nilai riil Produk Domestik 

Regional  Bruto (PDRB) yang mencapai 4,20%, atau lebih tinggi  dibandingkan 

laju pertumbuhan ekonomi periode sebelumnya sebesar 3,69%. Selain output 

yang tumbuh lebih cepat, perkembangan harga barang dan jasa secara umum 

juga  relatif  terkendali  dengan  tingkat  inflasi  yang  relatif  rendah.  Dari  sisi 

produktivitas tenaga kerja terdapat perbaikan, yakni naik dari Rp10,35 juta per 

orang  pada  tahun  2006  menjadi  Rp10,68  juta  per  orang  pada  tahun  2007. 

Namun demikian, indikator tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kinerja 

yang kurang menggembirakan, yakni terjadi peningkatan dari 5,32% pada tahun 

2006 menjadi 5,41% pada tahun 2007.

       Dari  sisi  permintaan,  pertumbuhan  ekonomi  DIY  pada  tahun  laporan 

didorong  oleh  kegiatan  investasi  dan  konsumsi  baik  konsumsi  masyarakat 

(rumah  tangga)  maupun  konsumsi  pemerintah.  Sementara  itu  dari  sisi 

penawaran,  tiga  sektor  unggulan  menjadi  faktor  penunjang  pertumbuhan 

ekonomi  DIY  yaitu:  (1)  sektor  Perdagangan,  Hotel  dan  Restoran;  (2)  sektor 

Pengangkutan dan Komunikasi dan (3) sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa 

Perusahaan. Secara umum, membaiknya kinerja perekonomian DIY tahun 2007 

terutama didukung oleh kondisi makroekonomi nasional yang relatif stabil, tingkat 

suku  bunga yang  cenderung menurun dan daya  beli  masyarakat  yang  relatif 

meningkat serta industri  pariwisata dan pendidikan yang kembali  pulih setelah 

sempat terpuruk sebagai akibat terjadinya Gempa Bumi Mei 2006. Tingkat inflasi 
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Kota  Yogyakarta  yang  dihitung  berdasarkan  Indeks  Harga  Konsumen  (IHK) 

selama tahun  2007 yang  tercatat  sebesar  7,99%,  lebih  rendah dibandingkan 

inflasi tahun 2005 dan tahun 2006 masing-masing sebesar 14,98% dan 10,40%. 

Dilihat  dari  penyebabnya,  inflasi  Kota  Yogyakarta  tahun  laporan  terutama 

didorong oleh faktor permintaan yang diindikasikan oleh andil  inflasi  inti  (core 

inflation)  yang  dominan  dibandingkan  dengan  dua  komponen  inflasi  lainnya 

(volatile  foods dan  administered  price).  Sementara  itu,  kenaikan  harga  lima 

komoditas/jasa yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi Kota Yogyakarta 

adalah (1)  akademi/  perguruan tinggi,  (2)  minyak goreng, (3) nasi, (4) tukang 

bukan mandor dan (5) bawang merah.

2.3 Pentingnya Perum Pegadaian Bagi Masyarakat Menengah ke Bawah

       Masyarakat menengah ke bawah masih mempunyai kendala yaitu berupa 

keterbatasan dalam akses keuangan di lembaga perbankan. Pihak perbankan 

selalu  menuntut  bankable terhadap  nasabahnya.  Hal  ini  yang  menjadikan 

masyarakat tidak bisa mendapatkan fasilitas kredit pada perbankan. 

       Pentingnya  keberadaan Perum pegadaian bagi  masyarakat menengah 

kebawah  yaitu  Perum Pegadaian  mampu menyalurkan  kredit  kepada seluruh 

golongan  masyarakat  terutama  masyarakat  golongan  menengah  kebawah. 

Perum Pegadaian sangat dekat dengan masyarakat karena sesuai dengan visi 

Perum Pegadaian yang membantu masyarakat dalam bidang keuangan dengan 

syarat yang mudah dan prosedurnya cepat.

2.4 Teori Kredit

2.4.1 Pengertian Kredit

       Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani credere yang berarti kepercayaan 

(faith atau thruth). Oleh karena itu dasar pemberian kredit adalah kepercayaan. 
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Meskipun  sebenarnya  kredit  bukan  hanya  sekedar  kepercayaan.  kreditur 

percaya bahwa penerima debitur dimasa yang akan datang akan sanggup untuk 

memenuhi segala kewajiban yang telah dijanjikan, yang dapat berupa barang, 

uang atau jasa (Kasmir, 2000:72).

       Sedangkan menurut UU No. 10 Tahun 1998 (dalam Arik Tanzil,2006), kredit 

adalah  penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dapat  dipersamakan  dengan  itu 

berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan  pinjam-meminjam  antara  bank 

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya 

setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 

       Dari  definisi  kredit  di  atas dapat  ditarik  kesimpulan bahwa:  Ada suatu 

penyerahan  uang/tagihan  atau  barang  yang  menimbulkan  adanya  tagihan 

tersebut pada pihak lain, dengan harapan mendapatkan suatu tambahan nilai 

dari pokok pinjaman yang berupa bunga. Proses kredit berdasarkan atas suatu 

perjanjian yang didalamnya terdapat adanya kepercayaan antara kedua belah 

pihak yang akan memenuhi kewajibannya masing-masing. Dalam proses kredit 

ini terdapat kesepakatan pelunasan hutang dan bunga akan diselesaikan dalam 

jangka waktu yang telah ditentukan.

2.4.2 Penawaran dan Permintaan Kredit

       Permintaan kredit  merupakan  komponen utama di  pasar  kredit  selain 

penawaran kredit.  Menurut Roger Lee Roy Miller (1989 dalam Arifiani,  2003), 

pemberi pinjaman akan menawarkan dana ke pasar kredit sedangkan peminjam 

(borrower)  akan  meminta  dana  dari  pasar  tersebut.  Lebih  jelasnya  Miller 

mendefinisikan bahwa: 

1. Penawaran kredit merupakan bentuk kesediaan seseorang atau lembaga 

keuangan  untuk  memberikan  kredit  kepada  pihak  lain  dengan  harga 

tertentu. Kurva penawaran kredit berslope positif, naik dari kiri bawah ke 

kanan atas, yang artinya pada tingkat harga (bunga) yang tinggi maka 
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penawaran kredit juga meningkat dan sebaliknya pada tingkat harga yang 

lebih rendah, penawaran kredit akan menurun.

    Gambar 2.1: Kurva Penawaran Kredit

  r

SL

        

                                           L (kuantitas penawaran kredit per unit waktu) 

       Kredit merupakan komponen penting bagi kehidupan suatu lembaga 

keuangan  khususnya  Perum  Pegadaian  karena  dengan  penawaran 

kredit  kepada masyarakat maka perusahaan akan memperoleh bunga 

sebagai pendapatan pokoknya. Seperti halnya dengan perusahaan lain, 

Perum Pegadaian juga menginginkan keuntungan maksimal dari kredit 

yang disalurkannya dengan memaksimalkan penawaran kredit.

       Penawaran  kredit  timbul  disebabkan  oleh  adanya  kebutuhan 

lembaga keuangan untuk memperoleh keuntungan melalui pendapatan 

bunga  kredit,  hal  ini  dapat  membantu  untuk  mempertahankan  dan 

mengembangkan  usahanya.  Adanya  pendapatan  bunga  dapat 

membantu lembaga keuangan dalam hal ini  adalah Perum Pegadaian 

menjaga arus kas agar tetap seimbang. 

2. Permintaan  kredit  merupakan  bentuk  kesediaan  suatu  pihak  untuk 

meminjam dana dari pihak lain dengan harga tertentu.

            Gambar 2.2: Kurva Permintaan Kredit

         r 
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                                        DL         

L (kuantitas kredit yang diminta per unit waktu)

       Kurva permintaan kredit  berslope negatif,  sama halnya dengan 

kurva  permintaan  komoditas  barang.  Apabila  ada  perubahan  faktor-

faktor yang mempengaruhi perubahannya maka kurva akan bergeser ke 

kanan atau ke kiri.

       Adanya permintaan kredit disebabkan oleh kebutuhan-kebutuhan 

masyarakat.  Pada masyarakat  golongan ekonomi  menengah ke atas, 

kebutuhan dana untuk aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi terkait 

dengan pihak lembaga keuangan modern,  dalam hal  ini  adalah pihak 

perbankan. Sedangkan untuk masyarakat golongan ekonomi menengah 

ke bawah, kebutuhan dananya untuk sebatas konsumsi dan tambahan 

modal  kerja  yang  nilainya  tidak  begitu  besar  terkait  dengan  lembaga 

keuangan  yang  berorientasi  untuk  membantu  masyarakat  dengan 

ekonomi  menengah  ke  bawah,  seperti  Perum  Pegadaian,  Koperasi, 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

3. Keseimbangan Penawaran kredit dan permintaan kredit

  Gambar 2.3: Kurva Keseimbangan Penawaran dan Permintaan Kredit

         r 

   SL

                   r           E

                                        DL         

                                               L L (kuantitas kredit yang diminta per unit waktu)

Jika  schedule permintaan kredit adalah pada  L, maka akan ditemukan 

sebuah  competitive equilibrium  yang dikarakteristikkan oleh persamaan 

penawaran dan permintaan sehingga pada kondisi  r, terjadi pertemuan 
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antara penawaran dan permintaan pada titik E sehingga terjadi transaksi 

antara lembaga keuangan dalam hal ini adalah Perum Pegadaian dan 

peminjam atau nasabah.   Penyaluran kredit  terjadi  ketika bertemunya 

kurva  permintaan  kredit  dengan  kurva  penawaran  kredit  pada tingkat 

harga tertentu.

2.5 Teori Kredit Gadai

Gadai  menurut  KUH-Perdata  pasal  1150 (dalam Tjitrosudibio  dkk,  1985 : 

270), adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang 

bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang 

lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu 

untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada 

orang-orang  berpiutang  lainnya,  dengan  perkecualian  biaya  untuk  melelang 

barang  tersebut  dan  biaya  yang  telah  dikeluarkan  untuk  menyelamatkannya 

setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Gadai  adalah  hak  kreditur  atas  suatu  barang  bergerak  yang  diserahkan 

kepadanya oleh debitur atau oleh orang lain atas namanya untuk mengambil 

pelunasan suatu hutang dari hasil penjualan barang tersebut dan memberi hak 

preferensi kepada kreditur dari kreditur lainnya (Thomas Suyatno dkk,1990 : 72).

       Berdasarkan definisi yang dinyatakan oleh KUH-P pasal 1150 dan Thomas 

Suyatno, maka dapat disimpulkan bahwa gadai adalah hak kreditur dalam hal ini 

adalah  pihak  Perum  Pegadaian  atas  barang  bergerak  milik  debitur  yang 

diserahkan  sebagai  jaminan  atas  pengajuan  suatu  pembiayaan  dengan 

berdasarkan  kesepakatan  yang  telah  disetujui  sebelumnya  dan  pada  jangka 

waktu yang telah ditentukan. Apabila debitur tidak dapat melunasi kewajibannya 

dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka pihak kreditur berhak melelang 

barang tersebut untuk menutupi besarnya hutang beserta bunganya.
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       Kredit gadai sendiri adalah kredit jangka pendek pada Perum Pegadaian 

yang memberikan pinjaman uang tunai mulai dari Rp 20.000 sampai dengan Rp 

200.000.000 dengan jaminan barang bergerak ( perhiasan emas atau berlian, 

kendaraan  bermotor,  dan  barang-barang  elektronik)  dengan  prosedur  yang 

mudah dan layanan cepat hanya dalam waktu kurang lebih 15 menit dana yang 

diinginkan  sudah  tersedia.  Kredit  gadai  merupakan  usaha  Perum Pegadaian 

yang memberikan keuntungan paling besar dari sewa modal atau suku bunga 

pelunasan yang diterima. Penyaluran kredit gadai dikelompokkan menjadi empat 

golongan yaitu;

Tabel 2.1 : Penggolongan Kredit Gadai

Gol Pagu Kredit

(Rp)

Tarif Sewa 

Modal 

Per 15 hari

Maksimal 

Sewa Modal

Masa Kredit

A

B

C

D

20.000 – 150.000

151.000 – 500.000

505.000 – 20.000.000

20.050.000 - 200.000.000

0,75 %

1,2 %

1,3 %

1  %

6 %

9,6 %

10,4 %

8  %

120 hari

120 hari

120 hari

120 hari

Sumber : Laporan keuangan Perum Pegadaian,Kantor Pusat Perum Pegadaian , 2008. 

       Perum Pegadaian sebagai satu-satunya lembaga keuangan bukan bank 

yang berdasrkan hukum gadai di Indonesia, bertugas melayani masyarakat yang 

membutuhkan dana cepat dan prosedur yang sederhana.

2.5.1 Tingkat sewa modal 

       Tingkat  sewa  modal  adalah  tingkat  suku  bunga  kredit  pada  Perum 

Pegadaian,  adapun  pembahasan  tentang  teori  tingkat  suku  bunga  adalah 

sebagai berikut.
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Tingkat  suku  bunga  kredit  merupakan  biaya  yang  diberikan  kepada 

peminjam atau debitur  atas kredit  yang ditawarkan oleh bank.  Semakin tinggi 

tingkat suku bunga kredit maka jumlah kredit yang ditawarkan oleh bank semakin 

meningkat. Jika tinjau dari permintaan kredit semakin tinggi tingkat suku bunga 

kredit maka semakin rendah kredit yang diminta oleh debitur.

       Menurut Kamus Perbankan Bank Indonesia (1999 dalam Arifiani, 2003) suku 

bunga adalah beban biaya yang dinyatakan dengan prosentase tertentu dalam 

rangka peminjaman uang untuk jangka waktu tertentu, merupakan biaya kredit 

bank kepada nasabah.

       Menurut  kaum Klasik  tingkat  bunga  merupakan  hasil  interaksi  antara 

tabungan (  saving ) dan investasi (  investment ).  Sedangkan menurut Keynes 

(  dalam  Nopirin,  1990  :  99.  )  tingkat  bunga  merupakan  suatu  fenomena 

moneter,artinya bunga ditentukan dalam pasar uang. Ada beberapa teori tentang 

tingkat  bunga,  yang  mendukung  orang  dapat  menerima  adanya  tingkat 

bunga/sewa modal yang dipakai. Teori-teori itu adalah:

a. Productivity of Money Theory

Menurut teori ini, debitur bersedia membayar biaya bunga dari dana yang 

diinginkannya. Dari dana tersebut debitur dapat memanfaatkannya untuk 

usaha  mendapatkan  keuntungan  jadi  biaya  bunga  yang  dibayarkan 

kepada kreditur berasal dari hasil keuntungan pinjam dana.

b. Time Preference Theory

Debitur bersedia membayar bunga karena memahami akan arti nilai uang 

dimasa yang akan datang lebih rendah dari nilai uang sekarang sehingga 

harus ada tambahan nilai dimasa yang akan datang yaitu dengan adanya 

bunga.

c. Liquidity Preference Theory 
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Debitur  bersedia  membayar  bunga  karena  memahami  bahwa  kreditur 

telah kehilangan  utility  dari uang yang dipinjam sehingga yang menjadi 

kompensasinya adalah biaya bunga dari uang yang telah dipinjam oleh 

debitur.

       Pada Perum Pegadaian juga berlaku teori tersebut, tingkat suku bunga 

dalam hal  ini  adalah tingkat  sewa modal  menjadi  kompensasi  dari  hilangnya 

utilitas uang dan turunnya nilai uang dimasa yang akan datang. Karena kredit 

gadai  merupakan tergolong dalam pemberian kredit  yang  kecil-kecil  sehingga 

dibutuhkan  biaya  operasional  yang  besar,  untuk  menutupi  biaya  tersebut 

diperoleh dari pengenaan bunga kredit. 

Tingkat  sewa modal  dinyatakan  dalam bentuk  prosentase  yang  besarnya 

telah  ditentukan  oleh  kantor  pusat  dihitung  per  15  hari.  Tingkat  sewa 

modal/tingkat  bunga  yang  berlaku  di  Perum  Pegadaian  disesuaikan  dengan 

tarifnya dengan tingkat bunga yang berlaku secara umum pada Bank Pemerintah 

dan Bank Umum lainnya meskipun nilainya relatif lebih tinggi dari bunga Bank 

Umum.

2.6 Modal Perum Pegadaian

Penyaluran  kredit  merupakan  aktifitas  usaha  yang  paling  utama  Perum 

Pegadaian  yang tujuannya tidak lain adalah untuk meningkatkan pertumbuhan 

sektor rill serta pemenuhan penyaluran kredit kepada semua lapisan masyarakat 

terutama  masyarakat  golongan  menengah  ke  bawah.  Perum  Pegadaian 

membutuhkan  dana  untuk  memenuhi  fungsinya  menyalurkan  kredit  kepada 

masyarakat berdasrkan hukum gadai. Modal Perum Pegadaian diperoleh dari:

a. Modal dari perusahaan 

       Pertama yaitu  modal sendiri  yang berasal  dari  pemerintah yang 

merupakan  penyisihan  dari  APBN,  kemudian  modal  yang  berasal  dari 
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cadangan-cadangan  yang  merupakan  sebagian  dari  penyisihan  laba 

Perum  Pegadaian  yang  diperoleh  yang  dipergunakan  untuk  menutupi 

resiko-resiko  yang  mungkin  timbul  dan  dihadapi  oleh  perusahaan. 

Kemudian modal dari laba ditahan yang merupakan penyisihan sebagai 

dana  untuk  memenuhi  kebutuhan  modal  kerja  pada  saat  dibutuhkan. 

Semakin  bertambah  modal  suatu  perusahaan  semakin  menambah 

kemampuan perusahaan untuk menyalurkan kredit, dalam hal ini adalah 

Perum Pegadaian. 

b. Dana dari pihak ketiga 

Penyisihan  dana  yang  berasal  dari  luar  Perum  Pegadaian  yang 

dipercayakan oleh pihak ketiga sewaktu-waktu dapat dikembalikan lagi. 

Dana dari pihak ketiga terdiri dari bermacam-macam bentuk dan berasal 

dari  berbagai  sumber,  baik  dari  masyarakat  maupun  pemerintah  yaitu 

pinjaman  dari  bank  umum,  penerbitan  obligasi,  premissory  notes dan 

Kredit  Likuiditas bank Indonesia.  Akan tetapi  ada ketetapan dalam UU 

Nomor 23 tentang Bank Indonesia terutama pada penjelasan atas Pasal 

74  Ayat  1,  yang  menyatakan  bahwa  Bank  Indonesia  tidak  dapat  lagi 

menyalurkan dana KLBI untuk kredit  program jadi  sumber dana Perum 

Pegadaian  yang  berasal  dari  kredit  likuiditas  bank indonesia  tidak ada 

lagi.

2.7 Penyaluran Kredit Gadai 

      Penyaluran  kredit  gadai  adalah besarnya  uang yang  diberikan kepada 

nasabah  yang  ditentukan  berdasarkan  taksiran  dari  barang  jaminan  dan 

ketentuan yang berlaku. Besar kecilnya kredit gadai yang disalurkan berdasarkan 

pembagian  golongan  barang  jaminan  yaitu  golongan  A,  B,  C,  dan  D.  Untuk 

keabsahan  pemberian  kredit  gadai,  penaksir  atau  ketua  pemutus  kredit 
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membubuhkan tanda tangan dan cap keabsahan pada kolom tanda tangan Surat 

Bukti  Kredit (SBK). Kasir pelunasan membubuhkan tanda tangan dan stempel 

pada bukti  pembayaran. Penetapan besarnya kredit  gadai diatur adalah untuk 

Golongan A, B, C, dan D ditetapkan 89 %x taksiran.

2.8 Teori Inflasi

       Inflasi merupakan kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa secara 

umum yang berlangsung secara terus-menerus akibat tidak seimbangnya arus 

barang dan arus uang. Dari hal tersebut dapat melihat kondisi suatu negara yang 

sedang mengalami inflasi, yaitu:

1. Harga barang pada umumnya akan naik terus-menerus

2. Jumlah uang yang beredar melebihi kebutuhan

3. Nilai uang mengalami penurunan

Kanaikan harga pada beberapa komoditas dan dalam beberapa waktu tidak 

secara terus menerus tidak dapat dikatakan sebagai inflasi, hal itu merupakan 

gejala fluktuasi kenaikan harga biasa.

2.8.1 Penggolongan Inflasi

2.8.1.1 Penggolongan Inflasi Menurut Parah Tidaknya Inflasi 

       Penggolongan pertama menurut parah tidaknya inflasi, beberapa macam 

inflasi : (Boediono, 2001) 

01. Inflasi ringan (dibawah 10% setahun) 

12. Inflasi sedang (antara 10 – 30% setahun) 

23. Inflasi berat (antara 30 –100%) 

34. Hiperinflasi (diatas 100%) 

Jika  inflasi  dikategorikan  pada  inflasi  ringan  ini  dapat  mendorong 

perekonomian tumbuh berkembang dengan baik yaitu meningkatkan pendapatan 

nasional, dan membuat produsen semangat meningkatkan produksinya dengan 

adanya insentif menabung dan berinvestasi. Akan tetapi jika inflasi dikategorikan 
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parah maka perekonomian menjadi terpuruk , produksi turun karena produsen 

tidak  mampu  menanggung  biaya  produksi  yang  tinggi   dan  barang  produksi 

langka akibatnya terjadi  kenaikan harga yang  luar  biasa.  Para  pemilik  modal 

lebih  memilih  untuk  berspekulasi  dengan  menyimpan  barang  produksi  dan 

mengeluarkannya  pada  tingkat  harga  yang  tinggi.  Hilangnya  kepercayaan 

masyarakat terhadap uang tunai karena nilainya semakin menurun.

2.8.1.2 Penggolongan Inflasi Menurut Penyebabnya 

       Penggolongan kedua adalah atas dasar sebab musabab awal dari inflasi. 

Atas dasar ini kita bedakan 2 macam inflasi : (Boediono, 2001 : 156) 

1. Inflasi yang timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai barang 

tertentu kuat (Demand Inflation). 

Adalah inflasi yang timbul akibat adanya banyak permintaan akan barang-

barang  konsumsi  oleh  masyarakat,  karena  permintaan  masyarakat 

(agregat demand)  bertambah, permintaan masyarakat terhadap barang 

dan jasa sangat tinggi melebihi barang yang ditawarkan sehingga terjadi 

kenaikan harga akibat adanya kelangkaan. Maka kurva agregat demand 

bergeser dari D1  ke D2. Akibatnya harga berubah dari H1  ke H2  kenaikan 

harga barang akhir mendahului harga barang input dan kenaikan faktor 

produksi. 

Gambar 2.4 : Kurva Demand Pull Inflation 

harga                        S                                     

             

H2         

H1     D1

D2    
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                             Q1        Q2              Q       

2. Inflasi yang timbul karena kenaikan biaya produksi (Cost Push Inflation) 

   Adalah  inflasi  yang  timbul  karena  berkurangnya  penawaran  akibat 

kenaikan produksi pada gambar tersebut terlihat bila ongkos produksi 

naik  maka  kurva  penawaran  akan  bergeser  dari  S1  ke  S2.  Kenaikan 

harga barang akhir (output) mengikuti kenaikan harga barang input atau 

faktor produksi. 

Inflasi ini timbul karena adanya desakan kenaikan biaya produksi yang 

tinggi, kanaikan biaya produksi ini diantaranya disebabkan oleh tuntutan 

kenaikan  upah  buruh.  Jika  kenaikan  biaya  produksi  terjadi  terus 

menerus maka akan mengakibatkan timbulnya inflasi.

Gambar 2.5 : Kurva Cost Push Inflation 

harga                       S1                                     

S2              

H2         

H1     D

   

                             Q1        Q2              Q   

2.8.1.3 Penggolongan inflasi menurut asalnya 

1. Inflasi yang berasal dari dalam negeri (domestic inflation), inflasi yang 

terjadi karena yang disebabkan “shock” dari dalam negeri baik karena 

perilaku  pemerintah  maupun  non  pemerintah  yang  menyebabkan 

kenaikan harga-harga umum, misalnya terjadi karena defisit anggaran 

belanja  yang  dibiayai  dengan  pencetakan  uang  baru,  masyarakat 

gagal panen dan sebagainya.
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2. Inflasi  yang berasal dari  luar negeri  (imported inflation),  inflasi  yang 

terjadi  karena  kenaikan  harga-harga  di  luar  negeri  yang  akan 

memepengaruhi  harga  dalam negeri.  Selain  itu  bisa  terjadi  karena 

adanya  pertumbuhan  penduduk  dan  pendapatan  per  kapita  tidak 

diimbangi  dengan  tingkat  produksi  pangan  di  dalam  negeri  yang 

tentunya  akan  memicu  kenaikan  harga  pangan  karena  kelangkaan 

barang, sehingga harus dipenuhi dengan jalan mengimpor barang dari 

luar negeri. 

2.8.2 Angka Inflasi diperoleh Berdasarkan Indeks Harga Konsumen       

       Indeks harga konsumen (IHK) merupakan alat yang dapat digunakan untuk 

mengukur  biaya  atau  pengeluaran yang dilakukan oleh konsumen.  Indeks ini 

merupakan  angka  yang  digunakan  untuk  menetapkan  target  inflasi  (inflation 

targeting) secara eksplisit. Alasan utama yang mendasari dipilihnya IHK sebagai 

target bank sentral karena indeks tersebut merupakan alat ukur yang paling tepat 

dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat.  

       Menurut Badan Pusat Statistik Jawa Timur (2002 dalam arifiani, 2003) di 

semua negara menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) dalam menerapkan 

target inflasinya. Indeks Harga Konsumen (IHK) didefinisikan sebagai indikator 

harga yang dihitung berdasarkan paket komoditas terpilih dengan menggunakan 

rasio periode tertentu terhadap tahun dasar yang ditentukan. Beberapa alasan 

yang mendasari  dipilihnya IHK sebagai target  inflasi  bank sentral  di  sejumlah 

negara.  Pada sisi teoritis, kebijakan moneter yang diambil bank sentral searah 

dengan kebijakan makro lainnya  yaitu  kesejahteraan masyarakat.  Selanjutnya 

yaitu,  pada  kenyataannya  jumlah  konsumen  jauh  lebih  besar  dari  jumlah 

produsen.  Konsumen  selalu  terkalahkan  oleh  produsen  dalam  menghadapi 

terjadinya  ketidakpatian  harga.  Kemudian  ekspektasi  inflasi  secara  langsung 

terkait dengan inflasi harga konsumen.                       
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       Tingkat  Inflasi  yang  sangat  tinggi  akan  menyebabkan  ketidakstabilan 

perekonomian,  pertumbuhan  ekonomi  yang  lambat,  dan  pengangguran  yang 

semakin  meningkat.  Hal  ini  akan  semakin  menurunkan  kepercayaan  para 

investor untuk menanamkan investasinya.

        Inflasi membawa dampak menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap 

uang tunai.  Masyarakat akan mengalihkan uang tunai ke dalam investasi yang 

tetap  seperti  tanah.  Padahal,  sumber  dana  potensial  dari  masyarakat  tidak 

memberikan  sumbangan  yang  berarti  bagi  pembangunan  jika  tidak 

diinvestasikan  secara  langsung  pada  sektor  produktif,  atau  disalurkan  pada 

masyarakat peminjam dan melalui lembaga keuangan.

       Inflasi  mempengaruhi  besarnya  penyaluran  kredit.  Pengaruh inflasi  ini 

melalui tingkat bunga nominal, dikarenakan tingkat bunga riil yang terbentuk dari 

tingkat bunga nominal dikurangi inflasi. Apabila tingkat inflasi tinggi maka tingkat 

bunga  riil  akan  menurun,  ini  akan  mengakibatkat  naiknya  jumlah  penyaluran 

kredit yang diakibatkan turunnya tingkat bunga riil. Pengaruh perubahan inflasi 

pada penyaluran kredit terjadi tidak secar langsung akan tetapi melalui tingkat 

bunga riil terlebih dahulu.

2.9 Penelitian Terdahulu

       Pada penelitian yang berjudul Analisa Variabel-variabel yang Mempengaruhi 

Kredit Perbankan: Studi Kasus pada Bank Umum di Dati II Malang, Rahmawaty 

Arifiani mengemukakan bahwa kredit yang disalurkan oleh bank umum di Dati II 

Malang secara simultan dipengaruhi oleh jumlah dana yang dihimpun, inflasi dan 

sertifikat  bank Indonesia 1 bulan.  Sedangkan secara partial  dibuktikan bahwa 

jumlah dana yang dihimpun memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah 
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kredit  yang  disalurkan.  Sedangkan  inflasi  dan  SBI  1  bulan  tidak  memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap jumlah kredit yang diberikan oleh perbankan.

       Pada penelitian yang berjudul Analisa Variabel-Variabel yang Mempengaruhi 

Penawaran  Kredit  Modal  Kerja  BPR  Wilayah  jawa  Timur:  Esty  Purwani 

Widyaningtyas  ( 2004 );  mengemukakan bahwa berdasarkan teori  penawaran 

kredit  bank  variabel-variabel  yang  mempengaruhi  penawaran  kredit  dalam 

penelitian ini adalah cadangan likuiditas bank, tingkat suku bunga Kredit Modal 

Kerja, tingkat bunga deposito rata-rata bank lain( bank umum) dan dua variable 

tambahan yaitu total asset dan dana pihak ketiga. Penelitian ini menggunakan 

analisa  regresi  berganda  dari  hasil  pengolahan  data  diperoleh  bahw  secara 

bersama-sama  variable  cadangan  likuiditas  BPR,  tingkat  suku  bunga  Kredit 

Modal  Kerja,  tingkat  suku bunga deposito  rata-rata  bank umum,  tingkat  suku 

bunga  deposito  rata-rata  BPR,  total  asset  dn  rasio  simpanan jangka pendek 

terhadap total dana pihak ketiga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

penawaran  kredit  modal  kerja  pada  BPR.  Sedangkan  secara  parsial 

menunjukkan bahwa hanya variable tingkat bunga deposito rata-rata bank umum 

yang  tidak  mempunyai  pengaruh signifikan terhadap  penawaran  kredit  modal 

kerja pada BPR. Variabel tingkat bunga kredit modal kerja BPR, tingkat bunga 

deposito rata-rata BPR, total asset dan rasio simpanan jangka pendek terhadap 

total  dana  pihak  ketiga  mempunyai  pengaruh  dengan  arah  positif  terhadap 

penawaran kredit modal kerja pada BPR. Sedangkan dua variabel yang lain yaitu 

cadangan  likuiditas  BPR  dan  tingkat  bunga  deposito  rata-rata  bank  umum 

mempunyai  pengaruh  dengan  arah  negatif  terhadap  penawaran  kredit  modal 

kerja pada BPR. Dari keenam variabel yang dianalisis diperoleh nilai koefisien 

regresi yang telah distandarisasi paling besar adalah variabel total asset BPR. 
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Hal  ini  menunjukkan bahwa total  asset  BPR merupakan variabel  yang paling 

dominant pengaruhnya terhadap penawaran kredit modal kerja pada BPR.

2.10 Kerangka Pikir

       Perum Pegadaian merupakan satu-satunya lembaga keuangan di Indonesia 

yang  berdasarkan  hukum gadai.  Penyaluran  kredit  gadai  merupakan  aktifitas 

usaha  Perum Pegadaian  yang  utama.  Perum Pegadaian  membuat  kebijakan 

yang  selalu  berhati-hati  dalam proses  penyaluran  kredit  gadai,  karena  kredit 

gadai  merupakan tumpuan kelangsungan usahanya melalui  penyaluran  kredit 

gadai  yang  tepat  akan  dapat  menghasilkan  pendapatan  yang  besar  dari 

penerimaan sewa modal. Penyaluran kredit gadai yang memberikan kontribusi 

paling besar terhadap omzet Perum Pegadaian adalah penyaluran kredit gadai 

golongan C. 

       Dalam  usaha  penyaluran  kredit  gadai  golongan  C  secara  langsung 

dipengaruhi oleh variabel yaitu tingkat sewa modal dan jumlah nasabah. Variabel 

tingkat  sewa modal  dan jumlah nasabah termasuk dalam faktor  internal  yaitu 

keberadaannya  ada  dalam  kontrol  Perum  Pegadaian.  Selain  itu  keputusan 

Perum  Pegadaian  menyalurkan  kredit  dipengaruhi  juga  oleh  faktor  eksternal 

yang  keberadaannya  diluar  kontrol  Perum  Pegadaian.  Varibel  tersebut  yaitu 

kondisi perekonomian atau disebut dengan tingkat inflasi.  

       Variabel  tingkat  sewa  modal  dimasukkan  kedalam  variabel  yang 

mempengaruhi  penyaluran  kredit  gadai  golongan  C  karena  dalam  proses 

penyaluran  kredit  harga  dari  sebuah  dana  masih  menjadi  pertimbangan  dan 
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karena  tingkat  sewa  modal  merupakan  penerimaan terbesar  perusahaan dari 

hasil penyaluran kredit. Jumlah nasabah juga demikian, tingginya kepercayaan 

nasabah terhadap  Perum Pegadaian  akan semakin  meningkatkan  laju  usaha 

perusahaan. Sedangkan untuk variabel tingkat inflasi juga menjadi variabel yang 

mempengaruhi  penyaluran  kredit  karena  kontribusi  besarnya  tingkat  inflasi 

berpengaruh  terhadap  penyaluran  kredit  melalui  tingkat  bunga  riil  yang 

selanjutnya akan berpengaruh terhadap penyaluran kredit.

 

2.11 Hipotesis

      Berdasarkan uraian latar  belakang dan tinjauan pustaka,  maka penulis 

menarik hipotesis sebagai berikut :

1.  Variabel jumlah nasabah,  tingkat sewa modal  dan tingkat inflasi diduga 

berpengaruh terhadap penyaluran kredit gadai golongan C pada  Perum 

Pegadaian Cabang Sentul Yogyakarta.

Perum Pegadaian atas dasar hukum gadai

Penyaluran kredit gadai 

Variabel-variabel yang mempengaruhi 
penyaluran kredit gadai golongan C

Tingkat sewa modal
(X

1
)

Jumlah Nasabah
(X

2
)

Tingkat Inflasi
(X

3
)

Kredit gadai golongan C 
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2. Variabel jumlah nasabah dan tingkat inflasi diduga mempunyai pengaruh 

yang  positif  dan  variabel  tingkat  sewa  modal  diduga  mempunyai 

pengaruh  negatif  terhadap  penyaluran  kredit  gadai  golongan  C  pada 

Perum Pegadaian Cabang Sentul Yogyakarta.

3.  Variabel tingkat sewa modal diduga mempunyai pengaruh yang dominan 

terhadap  penyaluran  kredit  gadai  golongan C pada  Perum Pegadaian 

Cabang Sentul Yogyakarta. 

BAB III

METODE PENELITIAN

 .

3.1 Jenis Penelitian

       Dengan melihat tujuan penelitian yang berkaitan dengan masalah yang 

diteliti,  sehingga  jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  deskriptif 

dengan  pendekatan  kuantitatif.  Dalam  penelitian  ini  peneliti  menjelaskan 

hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesa.

3.2 Ruang Lingkup Penelitian

       1. Lokasi Penelitian

Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Perum  Pegadaian  Cabang  Sentul 

Yogyakarta yang berlokasi di Jl. Surokarsan No. 36 Yogyakarta.

       2. Lingkup Penelitian 

Penelitian  ini  dibatasi  pada  variabel-variabel  yang 

mempengaruhipenyaluran  kredit  gadai  pada  golongan  C  pada  kurun 

waktu tahun 2006;1 sampai 2008;12.

3.3 Jenis dan Sumber data
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       Pada penelitian ini  menggunakan data sekunder dimana data tersebut 

berupa angka-angka yang dibutuhkan untuk pengujian penelitian yang kemudian 

akan  diolah  untuk  mengetahui  hubungan  antar  variabel  serta  untuk  menguji 

hipotesa pada penelitian ini. Dimana menurut Moleong (2000:22), data sekunder 

merupakan  data-data  yang  berasal  bukan  langsung  dari  pihak  yang 

bersangkutan  (objek  yang  diteliti),  melainkan  berasal  dari  pihak  lain.  Data 

tersebut  diperoleh  dari  dokumentasi  Perum  Pegadaian  Cabang  Sentul 

Yogyakarta,  Badan Pusat  Statistik  Yogyakarta,  dan dokumentasi  dari  institusi 

yang ada keterkaitannya dalam penelitian ini. Data penelitian ini  diambil pada 

periode Januari 2006 sampai dengan Desember 2008. 

3.4 Metode Pengumpulan Data

       Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumenter dan 

wawancara. Menurut W. Gulo (2004:123), metode dokumenter itu sendiri adalah 

catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu. 

Metode  dokumenter  ini  dilakukan  dengan  cara  membaca  laporan-laporan 

rekapitulasi perkembangan usaha Perum Pegadaian Cabang Sentul Yogyakarta 

dan  penelitian-penelitian  lain  serta  artikel-artikel  yang  diakses  dari  internet. 

Sedangkan metode wawancara dilakukan dengan cara melakukan wawancara 

langsung dengan Kepala Cabang Perum Pegadaian Sentul.

3.5 Identifikasi Variabel

       Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan dibagi menjadi dua macam 

yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel yang 

mempengaruhi  atau  yang  menjadi  sebab  timbulnya  variabel  terikat.  Pada 

penelitian ini variabel bebas terdiri dari tingkat sewa modal (X1), jumlah nasabah 

(X2) dan tingkat inflasi (X3). Semua variabel merupakan data time series.
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       Sedangkan variabel terikat merupakan variabel terpengaruh dimana nilainya 

dipengaruhi oleh variabel bebas. Pada penelitian ini variabel terikatnya adalah 

penyaluran  kredit  gadai  golongan  C  oleh  Perum  Pegadaian  dilambangkan 

dengan Y.

3.6 Definisi Operasional

1. Tingkat sewa modal (X1)

Variabel tingkat sewa modal pada penelitian ini merupakan tingkat sewa 

modal yaitu tingkat suku bunga yang dikenakan pada kredit gadai untuk 

golongan C dalam satuan persen pada kurun waktu tahun 2006;1 sampai 

2008;12.

2. Jumlah nasabah (X2)

Variabel ini merupakan jumlah nasabah Perum Pegadaian Cabang Sentul 

hanya pada kredit  golongan C pada kurun waktu Januari  2006 sampai 

Desember 2008.

3. Tingkat inflasi (X3)

Tingkat  inflasi  pada  penelitian  ini  merupakan  inflasi  bulanan  daerah 

Yogyakarta pada kurun waktu Januari 2006 sampai Desember 2008.

3.7 Metode Analisis Data

3.7.1 Uji Regresi Berganda

       Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah model regresi 

linier  berganda,  karena  model  ini  merupakan  alat  prediksi  dari  nilai  variabel 
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dependen dimana nilai variabel independen diketahui atau berubah dan variabel 

independen yang digunakan adalah lebih dari  satu yang disusun berdasarkan 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini :

iXXXY εββββ ++++= 3322110

Dimana : 

Y  = Jumlah penyaluran kredit gadai pada Golongan C

X1         = Tingkat Sewa Modal

X2             = Jumlah Nasabah

X3 = Tingkat Inflasi

termerrort =ε

          =310 ,.., βββ Koefisien regresi

       Dari model persamaan yang telah dibentuk, akan dapat digunakan untuk 

memprediksikan pengaruh antara beberapa variabel  independen (Xi)  terhadap 

variabel dependen (Y) dengan melihat besarnya koefisien regresi (βi)  masing-

masing variabel  independen.  Selanjutnya untuk mengetahui  apakah pengaruh 

tersebut signifikan atau tidak, maka akan digunakan pengujian secara statistik 

dan evaluasi ekonometrik.

3.7.1.1 Uji Statistik

       Metode selanjutnya adalah melakukan uji statistik untuk mengetahui sejauh 

mana model yang digunakan dapat menjelaskan fenomena atau permasalahan 

yang  ingin  dilihat  melalui  penelitian  ini.  Uji  statistik  yang  dilakukan  adalah 

sebagai berikut :

1. Uji F (Pengujian secara simultan/bersama-sama)

Uji  F  digunakan  untuk  menguji  koefisien  regresi  secara 

simulatan/bersama-sama dari variabel bebas terhadap variabel dependennya. 

Untuk menghitung nilai F hitung, digunakan rumus sebagai berikut :
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Dimana :

R2 = ESS/TSS = koefisien determinasi

k -1 = derajat bebas pembilang

n – k = derajat bebas penyebut

k = variabel bebas

n = jumlah sampel

Selanjutnya uji  F dilakukan dengan menggunakan hipotesis sebagai 

berikut :

 H0 : β1 = β2 = ...= βI = 0,  berarti bahwa variabel-variabel independen secara 

serentak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

H1 : minimal ada satu βI yang ≠ 0,  berarti bahwa variabel-variabel independen 

secara  serentak  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  variabel 

dependen.

Untuk menentukan F tabel, taraf nyata yang digunakan sebesar 5%. H0 

diitolak atau H1 diterima, apabila F hitung > F tabel,  sedangkan apabila F 

hitung ≤ F tabel maka H0 diterima dan H1 ditolak.

2. Uji t (Pengujian secara parsial/ individu)

       Uji  t  digunakan untuk menguji  koefisien regresi  secara parsial  atau 

individu dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai t hitung diperoleh 

dengan rumus sebagai berikut :

Sb
bhitungt β−=

   Dimana : 

b = pemerkira regresi hasil observasi

β = parameter yang dinyatakan dalam H0
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Sb = standard deviasi observasi

Selanjutnya  uji  t  dilakukan  dengan  menggunakan  hipotesa  sebagai 

berikut :

 Ho  :  βi =  0,  berarti  variabel  independen  ke-i  tidak  berpengaruh  signifikan 

secara parsial terhadap variabel dependen.

 H1 :  βi  ≠ 0, berarti  variabel independen ke-i berpengaruh signifikan secara 

parsial terhadap variabel dependen.

Untuk menentukan t  tabel,  taraf  nyata yang digunakan sebesar 5% 

dengan derajat kebebasan, df = (n-k-1) dimana k merupakan jumlah variabel 

bebas.  Untuk mengetahui  nilai  t  hitung dapat  dilihat  pada hasil  regresi.  H0 

ditolak  atau  H1 diterima,  apabila  hitungt  >  t  tabel,  sedangkan  apabila 

hitungt  ≤  t tabel maka H0 diterima atau H1 ditolak.

3. Koefisien Determinasi (R2)

       Koefisien  determinasi berganda (R2) berguna untuk mengukur besarnya 

sumbangan  variabel  independen  secara  keseluruhan  terhadap  variabel 

dependennya.  R2 memiliki  nilai  antara  0  dan  1  (0  <  R2 <  1),  dimana bila 

semakin tinggi nilai R2 suatu regresi tersebut maka akan semakin baik. Hal ini 

berarti  bahwa  keseluruhan  variabel  bebas  secara  bersama-sama  mampu 

menerangkan variabel dependennya.

3.7.1.2      Uji Asumsi Klasik

       Hasil prediksi dari model persamaan dinilai baik jika memenuhi persyaratan 

BLUE (Best,  Linierity,  Unbiased, Estimated).  Untuk mengetahui apakah syarat 

BLUE telah  terpenuhi  atau  tidak,  maka diperlukan uji  asumsi  klasik  terhadap 
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hasil  prediksi  model  persamaan.  Uji  asumsi  klasik  yang  digunakan  dalam 

penelitian ini meliputi :

1. Uji Normalitas

       Normalitas data untuk analisis regresi adalah sebuah keharusan, uji 

normalitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  model  regresi  residual 

mempunyai  distribusi  normal  atau tidak.  Model  regresi  yang baik  memiliki 

distribusi data normal atau mendekati normal. Jika data tidak  normal maka 

dikhawatirkan hasil  analisis  regresi  nantinya tidak memberikan kesimpulan 

yang valid  (  kesimpulan bias ).  Normalitas  data dapat  diukur  dengan test 

Kolmogorov-Smirnov yaitu dengan hipotesa :

H0 : populasi normal

   H1 : populasi tidak formal

       Jika signifikansi lebih besar dari α = 0,05 ( taraf kesalahan 5% ) maka 

dapat dikatakan variabel tersebut normal.

2. Uji Multikolinearitas

       Multikolinearitas digunakan untuk menunjukkan adanya hubungan linear 

diantara variabel-variabel bebas dalam model regresi. Bila variabel-variabel 

bebas berkorelasi dengan sempurna maka disebut “Perfect Multicolinearity”. 

Penggunaan kata multikolinearitas dimaksudkan untuk menunjukkan adanya 

derajat kolinearitas yang tinggi diantara variabel-variabel bebas. Bila variabel-

variabel bebas berkorelasi secara sempurna, maka metode kuadrat terkecil 

tidak bisa digunakan.

       Menurut Gujarati (1995), multikolinearitas dapat dideteksi dengan melihat 

nilai R2 dan jumlah rasio t yang signifikan. Multikolinearitas dikatakan terjadi 

dalam model yang digunakan jika nilai R2 yang diperoleh tinggi namun hanya 

sedikit atau tidak ada sama sekali rasio t yang signifikan. 

3. Uji Heteroskedastisitas
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      Heteroskedastisitas terjadi ketika masing-masing kesalahan pengganggu 

mempunyai varian yang berlainan. Uji  heteroskedastisitas digunakan untuk 

menguji  apakah  varian  dari  kesalahan  pengganggu  tidak  konstan  untuk 

semua  nilai  variabel  independen.  Menurut  Gujarati  (1995),  untuk  menguji 

terjadi  tidaknya  heteroskedastisitas  dapat  dilakukan dengan melakukan uji 

white (White Test). Uji ini dilakukan dengan mengestimasi persamaan model 

yang  akan  diperoleh,  sehingga  diketahui  Obs*R-squared  =  X2 hitungnya. 

Kemudian nilai  tersebut  dibandingkan dengan X2  tabel,  dengan pedoman 

sebagai berikut :

a. Jika Obs*R-squared > nilai  X2 tabel,  maka hipotesis yang menyatakan 

ada masalah heteroskedastisitas dalam model empiris diterima.

b. Jika Obs*R-squared ≤ nilai  X2 tabel,  maka hipotesis yang menyatakan 

ada masalah heteroskedastisitas dalam model empiris ditolak.

4. Uji Autokorelasi

       Gejala  autokorelasi  timbul  sebagai  akibat  adanya  korelasi  antara 

anggota  serangkaian  observasi  yang  diurutkan  menurut  waktu.  Gejala  ini 

sering muncul pada data-data time series. 

Menurut  Maurice  G.  Kendall  dan  William R.  Buckland  (dalam Arifiani, 

2003)  autokorelasi  adalah  korelasi  antara  anggota  seri  observasi  yang 

disusun menurut urutan waktu (seperti data time series) atau menurut urutan 

tempat  atau ruang (seperti  data cross section),  atau korelasi  pada dirinya 

sendiri. Dan dengan simbol dapat dinyatakan sebagai berikut :

                 E (∈i, ∈j) = 0,  i ≠ j

Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi pada persamaan penduga 

dapat dilihat dari nilai uji  Durbin-Watson. Secara grafis digambarkan sebagai 

berikut :
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Gambar 3.1: Uji Durbin-Watson
Statistik d Durbin-Watson

    0

      Jika : d < dL     =   Ho ditolak

  d > 4-dL     =  Ho ditolak

  dU < d < 4-dU =  Ho diterima

 Ho  =  tidak ada autokorelasi baik positif maupun negatif

Hi  =  ada autokorelasi positif atau negatif

Keterangan :   dL  =  Durbin-Watson tabel batas bawah

dU  =  Durbin-Watson tabel batas atas

                                                 

F (d)

2d
U

d
L
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1 Sejarah Singkat Perum Pegadaian

       Sejarah Pegadaian dimulai  pada saat Pemerintah Penjajahan Belanda 

(VOC)  mendirikan  BANK  VAN  LEENING  yaitu  lembaga  keuangan  yang 

memberikan kredit  dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali  didirikan di 

Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan 

Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816) Bank Van Leening milik pemerintah 

dibubarkan,  dan  masyarakat  diberi  keleluasaan  untuk  mendirikan  usaha 

pegadaian  asal  mendapat  lisensi  dari  Pemerintah  Daerah  setempat  (liecentie 

stelsel).  Namun  metode  tersebut  berdampak  buruk  pemegang  lisensi 

menjalankan  praktek  rentenir  atau  lintah  darat  yang  dirasakan  kurang 

menguntungkan pemerintah berkuasa (Inggris). Oleh karena itu metode liecentie 

stelsel diganti menjadi pacth stelsel yaitu pendirian pegadaian diberikan kepada 

umum yang mampu membayarkan pajak yang tinggi kepada pemerintah.
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       Pada saat Belanda berkuasa kembali pola atau metode pacth stelsel tetap 

dipertahankan  dan  menimbulkan  dampak  yang  sama dimana  pemegang  hak 

ternyata  banyak  melakukan  penyelewengan  dalam  menjalankan  bisnisnya. 

Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda menerapkan apa yang disebut dengan 

‘cultuur stelsel’ dimana dalam kajian tentang pegadaian saran yang dikemukakan 

adalah  sebaiknya  kegiatan  pegadaian  ditangani  sendiri  oleh  pemerintah  agar 

dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. 

Berdasarkan  hasil  penelitian  tersebut  pemerintah  Hindia  Belanda 

mengekeluarkan  Staatsblad  (Stbl)  No.  131  tanggal  12  Maret  1901  yang 

mengatur bahwa usaha Pegadaian merupakan monopoli Pemerintah dan tanggal 

1 April  1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di  Sukabumi (Jawa Barat), 

selanjutnya  setiap  tanggal  1  April  diperingati  sebagai  hari  ulang  tahun 

Pegadaian.

       Pada masa pendudukan Jepang gedung kantor pusat Jawatan Pegadaian 

yang terletak di jalan Kramat Raya 162 dijadikan tempat tawanan perang dan 

kantor  pusat  Jawatan  Pegadaian  dipindahkan  ke  jalan  Kramat  Raya  132. 

Jawatan pegadaian dalam bahasa Jepang disebut ‘Sitji Eigeikyuku’ , Pimpinan 

Jawatan  Pegadaian  dipegang  oleh  orang  Jepang  yang  bernama  Ohno-San 

dengan wakilnya orang pribumi yang bernama M.Saubari.

      Selanjutnya pasca perang kemerdekaan Pegadaian kembali dikelola oleh 

Pemerintah Republik Indonesia. Dalam masa ini Pegadaian sudah beberapa kali 

berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negada (PN) sejak 1 Januari 1961 

kemudian berdasarkan PP.No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN) 

selanjutnya  berdasarkan  PP.No.10/1990  (yang  diperbaharui  dengan 
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PP.No.103/2000)  berubah  lagi  menjadi  Perusahaan  Umum  (PERUM)  hingga 

sekarang.

       Kini  usia  Pegadaian  telah  lebih  dari  seratus  tahun,  manfaat  semakin 

dirasakan oleh masyarakat, meskipun perusahaan membawa misi publik service 

obligation,  ternyata  perusahaan  masih  mampu  memberikan  kontribusi  yang 

signifikan dalam bentuk pajak dan bagi keuntungan kepada Pemerintah, disaat 

mayoritas  lembaga  keuangan  lainnya  berada  dalam  situasi  yang  tidak 

menguntungkan.

4.1.2 Lokasi Perum Pegadaian Cabang Sentul Yogyakarta

       Perum Pegadaian terdiri dari 2.747 Unit yang tersebar di seluruh Indonesia, 

salah satunya adalah Cabang Sentul. Lokasi kantor Perum Pegadaian Cabang 

Sentul sebagai tempat dilaksanakannya penelitian terletak di jalan Surokarsan 

No. 36 Yogyakarta. Pemilihan lokasi yang strategis merupakan salah satu faktor 

penting  dalam  menunjang  kelancaran  dan kelangsungan  usaha  Perum 

Pegadaian.  Pemilihan  lokasi  tersebut  didasarkan  atas  pertimbangan  hal-hal 

sebagai berikut : 

a) Aspek ekonomi

Dekat dengan konsumen

Daerah sekitar kantor Perum Pegadaian Cabang Sentul merupakan daerah 

usaha.  Di  daerah  tersebut  terdapat  pasar,  serta  sentra  usaha  kecil  dan 

menengah. 

b) Aspek teknis

• Lokasi yang strategis
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Kantor  Perum  Pegadaian  Cabang  Sentul  terletak  di  pinggir  jalan  raya, 

sehingga memudahkan nasabah dari berbagai penjuru kota Yogyakarta.

• Keamanan 

Lokasi Perum Pegadaian cabang Sentul terbilang relatif aman karena terletak 

di  wilayah keramaian yang juga terdapat pos-pos keamanan. Letak kantor 

Perum Pegadaian Cabang Sentul ini diharapkan mampu menciptakan rasa 

aman bagi pihak bank maupun bagi nasabah. 

4.2 Perkembangan Jumlah Kredit Gadai yang Disalurkan untuk Golongan C

       Jumlah  kredit  gadai  yang  disalurkan  pada  golongan  C  oleh  Perum 

Pegadaian Cabang Sentul mulai periode Januari 2006 hingga Desember 2008 

dapat  dilihat  pada  tabel  (lampiran).  Sebagaimana  terlihat  pada  gambar  4.1, 

jumlah kredit gadai yang disalurkan untuk golongan C dari bulan ke bulan selama 

tahun  2006-2008  rata-rata  terus  mengalami  kenaikan.  Namun  ada  beberapa 

periode  selama  tahun  2006-2008  tersebut  yang  jumlah  penyaluran  kreditnya 

justru menurun, yaitu pada periode Februari, Juni, Juli, September, Oktober 2006 

kemudian  bulan  Februari,  September,  dan  Desember  2007,  kemudian  bulan 

April,  Agustus  dan  November  2008.  pada  bulan-bulan  tersebut  jumlah  kredit 

gadai yang disalurkan untuk golongan C oleh Perum Pegadaian Cabang Sentul 

mengalami penurunan dari periode bulan sebelumnya. 

       Naik turunnya jumlah penyaluran kredit gadai ini sebagian besar adalah 

dipengaruhi oleh kondisi musiman, seperti musim hari raya. Seperti yang telah 

disebutkan  pada  latar  belakang  bahwa  sektor  penyaluran  kredit  oleh  Perum 

Pegadaian Cabang Sentul sebagian besar adalah pada sektor perdagangan dan 

jasa,  maka  kondisi  musiman  seperti  hari  raya  tersebut  akan  sangat 

mempengaruhi permintaan kredit  oleh debiturnya yang sebagian besar adalah 
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pedagang. Ketika sebelum hari raya, jumlah permintaan kredit oleh debitur akan 

meningkat.  Hal  ini  dikarenakan debitur  membutuhkan  tambahan modal  untuk 

mengembangkan usahanya menjelang hari raya agar pada saat hari raya tiba 

para debitur dapat memenuhi permintaan konsumen. Trend naik turunnya jumlah 

kredit  gadai  yang  disalurkan  oleh  Perum  Pegadaian  Cabang  Sentul  selama 

periode tahun 2006-2008 dapat dilihat seperti pada gambar 4.1 berikut ini : 

Gambar  4.1: Perkembangan  Jumlah  Kredit  Gadai  yang  Disalurkan  untuk 

Golongan C
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Sumber: Perum Pegadaian Cabang Sentul Yogyakarta ( diolah)

4.3 Perkembangan Tingkat Sewa Modal

       Berbeda dengan bank selama duapuluh tahun (sejak tahun 1986) terakhir, 

suku  bunga  Perum  Pegadaian  tidak  pernah  berubah  secara  fluktuatif  yaitu 
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sebesar  3,2%  per  bulan  atau  38,4%  per  tahun  pada  bulan  Januari  sampai 

dengan  Desember  2006.kemudian  ditahun  berikutnya  pada  bulan  Januari 

sampai  Januari  2008 turun menjadi  2,9  % perbulan atau  34,8%.  Pada bulan 

Februari  2008  turun  lagi  menjadi  2,6%  perbulan  atau  31,2%.  Dari  hasil 

pengamatan  Siswiyo  (1998)  dikemukakan  tiga  alasan  mengapa  Perum 

Pegadaiaan menggunakan suku bunga yang bersifat  statis  tersebut  yaitu  :  a) 

Perum Pegadaian lebih  banyak menggunakan modal  sendiri  yang  bersumber 

dari dana pemerintah (Departemen Keuangan) dengan target laba yang sudah 

dikalkulasi dengan patokan-patokan tertentu ; b) tingkat bunga sebesar itu masih 

dinilai  layak  bagi  konsumen.  Konsumen  Perum  Pegadaian  adalah  kelompok 

masyarakat yang menggunakan pinjamannya bukan hanya untuk tujuan produksi 

tetapi juga untuk tujuan konsumtif, sehingga jika ditetapkan tingkat bunga yang 

relatif  rendah  dikhawatirkan  akan  mendorong  masyarakat  untuk  bersifat 

konsumtif.  Kalaupun diberikan kepada kelompok produktif  (umumnya UMKM), 

maka  tingkat  bunga tersebut  masih  dinilai  layak.  dan  ;  c)  Perum Pegadaian 

melayani  konsumen dalam jumlah yang relatif  banyak dengan pinjaman yang 

kecil-kecil  sehingga biaya operasional  yang dibutuhkan relatif  lebih besar dari 

perbankan.

Gambar  4.2:  Grafik  tren  Perubahan  tingkat  sewa  modal  kredit  gadai 

golongan C
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Sumber: Perum Pegadaian Cabang Sentul Yogyakarta ( diolah)

4.4 Perkembangan Jumlah Nasabah Kredit Gadai Golongan C

Nasabah merupakan bagian terpenting dari penyaluran kredit gadai oleh 

Perum  Pegadaian.  Akan  tetapi  jumlah  nasabah  bukan  satu-satunya  prioritas 

Perum Pegadaian karena yang lebih diprioritaskan adalah penyaluran kreditnya. 

Hal ini tidak mengurangi makna motto dari Perum Pegadaian yaitu Nasabah Now 

Nomer Wahid. 

Seperti  halnya pada jumlah kredit  yang disalurkan, jumlah nasabah ini 

juga dapat dipengaruhi oleh kondisi musiman. Kondisi musiman yang ada pada 

daerah pemasaran Perum Pegadaian Cabang Sentul ini  misalnya adalah hari 

raya dan musim masuk sekolah. Ketika menjelang hari raya dan musim masuk 

sekolah, nasabah akan cenderung menggunakan kredit dana untuk memenuhi 

kebutuhan konsumsi. Hal ini dapat menjadi salah satu penyebab naiknya jumlah 

nasabah  Perum  Pegadaian  Cabang  Sentul.  Seperti  dapat  dilihat  bahwa 

penurunan dan kenaikan jumlah nasabah pada bulan ke bulan Juni tahun 2006 

terjadi  dimana  bulan itu  adalah  bulan  musim masuk  sekolah.  Perkembangan 

jumlah nasabah Perum Pegadaian dapat dilihat pada gambar 4.3 berikut ini :
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Gambar 4.3: Grafik Perkembangan jumlah nasabah kredit gadai golongan C
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Sumber: Perum Pegadaian Cabang Sentul Yogyakarta ( diolah)

4.5 Perubahan Tingkat Inflasi Daerah Istimewa Yogyakarta

Inflasi dihitung berdasarkan perubahan Indeks harga Konsumen (IHK). 

Penghitungan  IHK  dilakukan  berdasarkan  survei  harga  konsumen  di  wilayah 

Yogyakarta.  Selama  ini  jenis  barang  dan  jasa  yang  digunakan  dalam survei 

harga konsumen merupakan paket komoditas dan ditetapkan berdasarkan hasil 

Survei Biaya Hidup (SBH). Perkembangan laju inflasi wilayah Yogyakarta pada 

periode Januari 2006 sampai Desember 2008 mengalami keadaan yang fluktuatif 

tiap  bulannya,  misalnya  pada bulan-bulan hari  perayaan umat  beragama dan 

stabilitas  ekonomi.  Tingkat  inflsi  tertinggi  terjadi  pada  bulan  Juni  2008  yaitu 

sebesar 2,51% dan terendah pada bulan Maret 2006 yaitu sebesar -0,17%. Di 

bawah ini gambar grafik perkembangan tingkat inflasi Yogyakarta tiap bulannya. 

Gambar 4.4: Tingkat Inflasi Yogyakarta
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4.6. Analisis Regresi Linier Berganda

       Analisis regresi ini digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh antara 

variabel bebas, yaitu Tingkat sewa modal (X1), Jumlah nasabah (X2) dan Tingkat 

Inflasi  (X3)  terhadap  variabel  terikat  yaitu  jumlah  penyaluran  kredit  gadai 

golongan C (Y). 

4.6.1. Persamaan Regresi

       Persamaan regresi digunakan melngetahui bentuk hubungan antara variabel 

bebas  dengan  variabel  terikat.  Dengan  menggunakan  bantuan  SPSS  for 

Windows ver 13.00 didapat model regresi seperti pada Tabel 4.1:

Tabel 4.1: Persamaan Regresi
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Coefficientsa

5298774292.173 4E+008 12.680 .000
-1403373944.263 1E+008 -.906 -13.917 .000

450204.199 174121.9 .173 2.586 .014
46592858.679 4E+007 .074 1.107 .277

(Constant)
Tingkat Sewa Modal
Jumlah Nasabah
Tingkat Inflasi

Model
1

B Std. Error
Unstandardized Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Jumlah kredit Gadai yang disalurkana. 

Y = 5298774292.173 – 1403373944.263 X1 + 450204.199 X2 + 46592858.679 

X3 

Dari persamaan di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

 Jumlah  penyaluran  kredit  gadai  akan  menurun  sebesar  Rp  1,4  Milyar 

untuk  setiap  tambahan  satu  persen  Tingkat  sewa  modal.  Jadi  apabila 

Tingkat  sewa  modal  mengalami  peningkatan  1  persen,  maka  Jumlah 

kredit gadai yang disalurkan akan menurun sebesar Rp 1,4 Milyar dengan 

asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan.

 Jumlah penyaluran kredit gadai akan meningkat sebesar Rp 450204.199 

untuk setiap tambahan satu orang nasabah, Jadi apabila Jumlah nasabah 

mengalami  peningkatan 1 orang,  maka Jumlah penyaluran kredit  gadai 

akan meningkat  sebesar  Rp 450204.199 dengan asumsi  variabel  yang 

lainnya dianggap konstan.

 Jumlah  penyaluran  kredit  gadai  akan  meningkat  sebesar  Rp  46,5  juta 

untuk setiap tambahan satu persen Tingkat inflasi. Jadi apabila Tingkat 

inflasi  mengalami  peningkatan  1%,  maka  Jumlah  kredit  gadai  yang 

disalurkan akan meningkat sebesar Rp 46,5 juta dengan asumsi variabel 

yang lainnya dianggap konstan.

       Berdasarkan  interpretasi  di  atas,  dapat  diketahui  besarnya  kontribusi 

variabel bebas terhadap variabel terikat, antara lain Tingkat sewa modal sebesar 
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–  1403373944.263,  Jumlah  nasabah  sebesar  450204.199,  Tingkat  inflasi 

sebesar  46592858.679.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  Jumlah  nasabah 

(X2), Tingkat inflasi (X3) berpengaruh positif terhadap Jumlah penyaluran kredit 

gadai.  Dengan  kata  lain,  apabila  Jumlah  nasabah  (X2),  Tingkat  inflasi  (X3) 

meningkat  maka  akan  diikuti  peningkatan  Jumlah  penyaluran  kredit  gadai. 

Sedangkan variabel tingkat sewa modal memiliki pengaruh yang negatif.

4.6.2. Koefisien Determinasi (R2)

       Untuk mengetahui besar kontribusi variabel bebas (Tingkat sewa modal (X1), 

Jumlah nasabah (X2), Tingkat inflasi (X3)) terhadap variabel terikat (Jumlah kredit 

gadai  yang  disalurkan)  digunakan  nilai  R2,  nilai  R2 seperti  dalam  Tabel  4.2 

dibawah ini:

Tabel 4.2 : Koefisien Determinasi

Model Summaryb

.930a .864 .852 144982380 1.943
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), Tingkat Inflasi, Tingkat Sewa Modal, Jumlah
Nasabah

a. 

Dependent Variable: Jumlah kredit Gadai yang disalurkanb. 

        Sumber : Data skunder diolah

       Koefisien determinasi digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh atau 

kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Dari analisis pada Tabel 4.2 

diperoleh hasil  R 2 (koefisien determinasi) sebesar 0,864. Artinya bahwa 86,4% 

variabel  jumlah  kredit  gadai  yang  disalurkan  akan  dipengaruhi  oleh  variabel 

bebasnya, yaitu Tingkat sewa modal (X1), Jumlah nasabah (X2), Tingkat inflasi 

(X3).  Sedangkan sisanya 13,6% variabel Jumlah penyaluran kredit gadai akan 
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dipengaruhi oleh variabel-variabel yang lain yang tidak dibahas dalam penelitian 

ini. 

4.6.3. Pengujian Hipotesis

       Pengujian hipotesis merupakan bagian penting dalam penelitian, setelah 

data  terkumpul  dan  diolah.  Kegunaan  utamanya  adalah  untuk  menjawab 

hipotesis yang  dibuat oleh peneliti. 

4.6.3.1. Hipotesis I (F test / Serempak)

       Pengujian F atau pengujian model digunakan untuk mengetahuii apakah 

hasil  dari  analisis  regresi  signifikan  atau  tidak,  dengan  kata  lain  model  yang 

diduga tepat/sesuai atau tidak. Jika hasilnya signfikan, maka H0 ditolak dan H1 

diterima.  Sedangkan  jika  hasilnya  tidak  signifikan,  maka  H0 diterima  dan  H1 

ditolak. Hal ini dapat juga dikatakan sebagai berikut :

H0 ditolak jika F hitung   > F tabel

H0 diterima jika F hitung < F tabel 

Tabel 4.3 : Uji F/Serempak

ANOVAb

4E+018 3 1.429E+018 67.985 .000a

7E+017 32 2.102E+016
5E+018 35

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Tingkat Inflasi, Tingkat Sewa Modal, Jumlah Nasabaha. 

Dependent Variable: Jumlah kredit Gadai yang disalurkanb. 

Sumber: Data skunder diolah

       Berdasarkan Tabel 4.3, nilai F hitung sebesar 67,985. Sedangkan F tabel (α 

= 0,05 ; db regresi = 3 : db residual = 32) adalah sebesar 2,901. Karena F hitung 

> F tabel yaitu 67,985 > 2,901 maka model analisis regresi adalah signifikan. Hal 

ini berarti H0 ditolak dan H1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 
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terikat (Jumlah penyaluran kredit gadai) dapat dipengaruhi secara signifikan oleh 

variabel bebas (Tingkat sewa modal (X1),  Jumlah nasabah (X2),  Tingkat inflasi 

(X3)).

4.6.3.2. Hipotesis II (t test / Parsial)

       t test digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas 

secara parsial  mempunyai  pengaruh yang signifikan terhadap variabel  terikat. 

Dapat juga dikatakan jika t hitung > t tabel atau -t hitung < -t tabel maka hasilnya 

signifikan dan berarti H0 ditolak dan H1 diterima. Sedangkan jika t hitung < t tabel 

atau -t hitung > -t tabel maka hasilnya tidak signifikan dan berarti H0 diteima dan 

H1 ditolak. Hasil dari uji t dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 : Uji t / Parsial

Coefficientsa

5298774292.173 4E+008 12.680 .000
-1403373944.263 1E+008 -.906 -13.917 .000

450204.199 174121.9 .173 2.586 .014
46592858.679 4E+007 .074 1.107 .277

(Constant)
Tingkat Sewa Modal
Jumlah Nasabah
Tingkat Inflasi

Model
1

B Std. Error
Unstandardized Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Jumlah kredit Gadai yang disalurkana. 

 Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan Tabel 4.4 diperoleh hasil sebagai berikut :

 t test antara X1 (Tingkat sewa modal) dengan Y (Jumlah penyaluran kredit 

gadai) menunjukkan t hitung = 13,917. Sedangkan t tabel (α = 0,05 ; db 

residual = 32) adalah sebesar 2,036. Karena t hitung > t tabel yaitu 13,917 

> 2,036 maka pengaruh X1 (Tingkat sewa modal) terhadap Jumlah kredit 

gadai yang disalurkan adalah signifikan. Hal ini berarti H0 ditolak dan H1 

diterima  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  Jumlah  kredit  gadai  yang 
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disalurkan dapat dipengaruhi secara signifikan oleh tingkat sewa modal 

atau dengan meningkatkan tingkat sewa modal maka Jumlah penyaluran 

kredit gadai akan mengalami penurunan secara nyata.

 t  test  antara X2 (Jumlah nasabah) dengan Y (Jumlah penyaluran kredit 

gadai) menunjukkan t hitung = 2,586. Sedangkan t tabel (α = 0,05 ; db 

residual = 31) adalah sebesar 2,036. Karena t hitung > t tabel yaitu 2,586 

>  2,036  maka  pengaruh  X2 (Jumlah  nasabah)  terhadap  Jumlah  kredit 

gadai yang disalurkan adalah signifikan. Hal ini berarti H0 ditolak dan H1 

diterima  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  Jumlah  penyaluran  kredit 

gadai dapat  dipengaruhi  secara  signifikan  oleh  jumlah  nasabah  atau 

dengan  meningkatkan  jumlah  nasabah  maka  jumlah  kredit  gadai  yang 

disalurkan akan mengalami peningkatan secara nyata.

 t test antara X3 (Tingkat inflasi) dengan Y (Jumlah penyaluran kredit gadai) 

menunjukkan t hitung = 1,107. Sedangkan t tabel (α = 0,05 ; db residual = 

31) adalah sebesar 2,036. Karena t hitung < t tabel yaitu 1.107 < 2,036 

maka  pengaruh  X3 (Tingkat  inflasi)  terhadap  Jumlah  penyaluran  kredit 

gadai  adalah tidak signifikan.  Hal  ini  berarti  H0 diterima dan H1 ditolak. 

sehingga dapat disimpulkan bahwa Jumlah kredit gadai yang disalurkan 

dapat dipengaruhi secara tidak signifikan oleh tingkat inflasi atau tingkat 

inflasi dapat meningkatkan Jumlah penyaluran kredit  gadai secara tidak 

nyata.

       Dari hasil keseluruhan dapat disimpulkan bahwa variabel bebas (Tingkat 

sewa modal (X1), Jumlah nasabah (X2), Tingkat inflasi (X3)) mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap Jumlah penyaluran kredit  gadai  secara simultan dan 

parsial. Dan dari sini dapat diketahui bahwa ketiga variabel bebas tersebut yang 

paling  dominan  pengaruhnya  terhadap  Jumlah  kredit  gadai  yang  disalurkan 
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adalah  Tingkat  sewa modal  karena memiliki  nilai  koefisien  beta  dan t  hitung 

paling besar.

4.7 Uji Asumsi Klasik Regresi

       Asumsi-asumsi klasik ini harus dilakukan pengujiannya untuk memenuhi 

penggunaan  regresi  linier  berganda.  Setelah  diadakan  perhitungan  regresi 

berganda melalui alat bantu SPSS for Windows, diadakan pengujian uji asumsi 

klasik regresi. Hasil pengujian disajikan sebagai berikut :

4.7.1. Uji Normalitas

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah nilai residual tersebar normal 

atau  tidak.  Prosedur  uji  dilakukan  dengan  uji  Kolmogorov-Smirnov,  dengan 

ketentuan sebagai berikut :

Hipotesis yang digunakan :

H0 : residual tersebar normal

H1 : residual tidak tersebar normal

Jika  nilai  sig. (p-value)  >  maka  H0 diterima  yang  artinya  normalitas 

terpenuhi. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada Tabel 4.5

Tabel 4.5 : Uji Normalitas

51



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

36
.0000024

138629671.1
.093
.093

-.081
.558
.914

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz
ed Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 

       Sumber: Data Skunder diolah

       Dari hasil perhitungan didapat nilai  sig. sebesar 0,914 (dapat dilihat pada 

Tabel 4.5) atau lebih besar dari 0,05; maka ketentuan H0 diterima yaitu bahwa 

asumsi normalitas terpenuhi.

4.7.2. Uji Autokorelasi

       Uji autokorelasi ini untuk mengetahui korelasi antara sisaan yang diurutkan 

menurut waktu (seperti dalam deret waktu) atau ruang (seperti dalam data cross 

section).  Dalam  konteks  regresi,  model  regresi  linier  klasik  mengasumsikan 

bahwa tidak  terdapat  autokorelasi  dalam sisaan ( iε ).  Hal  ini  memperlihatkan 

bahwa model  klasik  mengasumsikan  bahwa unsur  sisaan yang  berhubungan 

dengan pengamatan tidak dipengaruhi oleh sisaan yang berhubungan dengan 

pengamatan lain yang mana pun 

       Uji ini dapat dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW-test). 

Hipotesis yang melandasi pengujian adalah:

0=:0 ρH  (tidak terdapat autokorelasi di antara sisaan)

0≠:1 ρH  (terdapat autokorelasi di antara sisaan)

Statistik Durbin-Watson yang dirumuskan oleh statistik d, yaitu:
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       Banyak pengamatan  pada pembilang statistik d adalah n – 1 karena satu 

pengamatan hilang dalam mendapatkan pembedaan yang berurutan.

Prosedur uji Durbin-Watson adalah sebagai berikut:

1. Dengan  menggunakan  Metode  Kuadrat  Terkecil  (MKT)  biasa,  hitung 

koefisien regresi, kemudian tentukan ei.

2. Dengan menggunakan rumus diatas hitung statistik d

3. Berdasarkan banyaknya pengamatan dan peubah penjelas tentukan nilai-

nilai kritis dL dan dU.

4. Terapkan kaidah keputusan:

a. Jika d < dL atau d > (4 – dL), maka H0 ditolak, yang berarti terdapat 

autokorelasi terhadap sisaan.

b. Jika  dU <  d  <  (4  –  dU),  maka  H0 diterima,  berarti  tidak  terdapat 

auotokorelasi antar sisaan.

c. Namun jika dL < d < dU atau (4 – dU) < d < (4 – dL), maka uji Durbin-

Watson tidak  menghasilkan  kesimpulan  yang  pasti  (inconclusive). 

Untuk  nilai-nilai  ini,  tidak  dapat  (pada  suatu  tingkat  signifikansi 

tertentu)  disimpulkan  ada  tidaknya  autokorelasi  di  antara  faktor-

faktor gangguan.
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          d

   0                  dL           dU                     2               4 – dU               4 – dL           4

Keterangan:

dU = Durbin-Watson Upper (batas atas dari tabel Durbin-Watson)

dL = Durbin-Watson Lower (batas bawah dari tabel Durbin-Watson)

       Dari tabel Durbin-Watson untuk n =31 dan k = 3 (adalah banyaknya variabel 

bebas)  diketahui  nilai  du  sebesar  1,850  dan  4-du  sebesar  2,150.  Hasil  uji 

autokorelasi dapat dilihat pada Tabel 4.6

Tabel 4.6 : Uji Autokorelasi

Model Summaryb

.930a .864 .852 144982380 1.943
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), Tingkat Inflasi, Tingkat Sewa Modal, Jumlah
Nasabah

a. 

Dependent Variable: Jumlah kredit Gadai yang disalurkanb. 

        Sumber: Data skunder diolah

       Dari Tabel 4.6 diketahui nilai uji Durbin Watson sebesar 1,943 yang terletak 

antara 1,850 dan 2,150, maka dapat disimpulkan bahwa asumsi tidak terdapat 

autokorelasi telah terpenuhi.  

Tolak H0 Tolak H0Terima H0Daerah
Keragu-
raguan

Daerah
Keragu-
raguan
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4.7.3. Uji Multikolinieritas

      Uji  Multikolinieritas  ini  dilakukan untuk  mengetahui  bahwa  tidak  terjadi 

hubungan yang sangat kuat atau tidak terjadi  hubungan linier yang sempurna 

atau dapat  pula dikatakan bahwa antar  variabel  bebas tidak saling berkaitan. 

Cara pengujiannya adalah dengan membandingkan nilai Tolerance yang didapat 

dari  perhitungan regresi  berganda,  apabila  nilai  tolerance  <  0,1  maka  terjadi 

multikolinearitas. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada Tabel 4.7

Tabel 4.7 : Uji Multikolinieritas

Coefficientsa

1.000 1.000
.942 1.061
.942 1.061

Tingkat Sewa Modal
Jumlah Nasabah
Tingkat Inflasi

Model
1

Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Jumlah kredit Gadai yang
disalurkan

a. 

     Sumber: Data skunder diolah

      Berdasarkan Tabel 4.7, berikut hasil pengujian dari masing-masing variabel 

bebas:

 Tolerance untuk Tingkat sewa modal adalah 1.000

 Tolerance untuk Jumlah nasabah adalah 0.9942

 Tolerance untuk Tingkat inflasi adalah 0,942

Pada hasil pengujian didapat bahwa keseluruhan nilai tolerance > 0,1 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas.

       Uji multikolinearitas dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan nilai 

VIF (Variance Inflation Faktor) dengan angka 10. Jika nilai VIF > 10 maka terjadi 

multikolinearitas. Berikut hasil pengujian masing-masing variabel  bebas : 

 VIF untuk Tingkat sewa modal adalah 1.000

 VIF untuk Jumlah nasabah adalah 1.061
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 VIF untuk Tingkat inflasi adalah 1,061

Dari  hasil  pengujian  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  terjadi 

multikolinearitas antar variabel bebas. Dengan demikian uji asumsi tidak adanya 

multikolinearitas dapat terpenuhi.

4.7.4. Uji Heterokedastisitas

      Uji  heterokedastisitas  digunakan  untuk  mengetahui  apakah  terjadi 

ketidaksamaan nilai  simpangan residual  akibat  besar  kecilnya nilai  salah satu 

variabel  bebas.  Atau  adanya  perbedaaan  nilai  ragam  dengan  semakin 

meningkatnya nilai  variabel  bebas. Prosedur uji  dilakukan dengan Uji  Glejser. 

Pengujian kehomogenan ragam sisaan dilandasi pada hipotesis:

H0 : ragam sisaan homogen

H1 : ragam sisaan tidak homogen

Prosedur pengujian kehomogenan ragam sisaan adalah:

1. Lakukan  pendugaan  parameter  model  regresi  linier  dengan  metode 

kuadrat terkecil.

2. Hitung sisaan dari model regresi yang diperoleh dari langkah 1.

3. Buat  regresi  nilai  mutlak sisaan,  ie  terhadap peubah penjelas dengan 

bentuk fungsional iii VXe ++= 10 ββ

4. Lakukan uji keberartian koefisien regresi. Jika koefisien regresi tidak nyata 

maka terdapat hubungan yang penting secara statistis di antara peubah 

sehingga dapat disimpulkan bahwa sisaan mempunyai  ragam homogen 

(konstan) (Gujarati, 1995).

Hasil uji heterokedastisitas dapat dilihat pada tabel 4.8
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Tabel 4.8 : Uji Heteroskedastisistas

Coefficientsa

3E+008 2E+008 1.518 .139
-2E+007 5E+007 -.069 -.399 .692
-95466.7 92263.677 -.185 -1.035 .309
7085534 2E+007 .057 .318 .753

(Constant)
Tingkat Sewa Modal
Jumlah Nasabah
Tingkat Inflasi

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: AbsResa. 

Sumber: Data skunder diolah

      Dengan melihat Tabel 4.8, berikut hasil uji heterokedastisitas untuk masing-

masing variabel : 

 Nilai sig. untuk Tingkat sewa modal adalah 0,692

 Nilai sig. untuk Jumlah nasabah adalah 0,309

 Nilai sig. untuk Tingkat inflasi adalah 0,753

      Dari hasil pengujian tersebut didapat bahwa nilai p seluruh variabel adalah > 

α (α = 0,05),  sehingga dapat disimpulkan bahwa koefisien regresi tidak nyata 

maka  terdapat  hubungan  yang  penting  secara  statistik  di  antara  peubah 

sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  sisaan  mempunyai  ragam  homogen 

(konstan) atau dengan kata lain tidak terdapat gejala heterokedastisitas. 

      Dengan terpenuhi seluruh asumsi klasik regresi di atas maka dapat dikatakan 

model regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sudah 

layak atau tepat. Sehingga dapat diambil interpretasi dari hasil analisis regresi 

berganda yang telah dilakukan.

4.8 Pembahasan Hasil Analisa
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       Melalui  hasil  perhitungan  analisa  regresi  diperoleh  nilai  R 2 (koefisien 

determinasi)  sebesar  0,864.  Artinya  bahwa  86,4%.  Ini  berarti  variasi 

pertumbuhan Y dapat dijelaskan oleh variasi variabel X1, X2, dan X3.  .

Berikut  ini  adalah  penjelasan  mengenai  bagaimana  pengaruh  variabel-

variabel independen secara individual terhadap variabel independen:

1. Tingkat sewa modal ( X1)

Berdasarkan t  test  antara X1 (Tingkat sewa modal)  dengan Y (Jumlah 

kredit gadai yang disalurkan) menunjukkan t hitung = 13,917. Sedangkan t 

tabel (α = 0,05 ; db residual = 32) adalah sebesar 2,036. Karena t hitung > t 

tabel yaitu 13,917 > 2,036 maka pengaruh X1 (Tingkat sewa modal) terhadap 

Jumlah  kredit  gadai  yang  disalurkan  adalah  signifikan.  Hal  ini  berarti  H0 

ditolak  dan  H1 diterima  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  Jumlah 

penyaluran kredit gadai dapat dipengaruhi secara signifikan oleh tingkat sewa 

modal  atau  dengan  meningkatkan  tingkat  sewa  modal  maka  Jumlah 

penyaluran kredit gadai akan mengalami penurunan secara nyata. 

Tingkat sewa modal memiliki pengaruh negatif terhadap penyaluran kedit 

gadai  golongan  C.  Semakin  tinggi  tingkat  sewa  modal  akan  semakin 

menurunkan jumlah penyaluran kredit gadai golongan C.

Dari  ketiga  variabel  bebas  diketahui  bahwa  yang  paling  dominan 

pengaruhnya terhadap Jumlah kredit gadai yang disalurkan adalah Tingkat 

sewa modal karena memiliki nilai koefisien beta dan t hitung paling besar. Hal 

ini sesuai dengan teori bahwa makin tinggi tingkat bunga kredit maka Jumlah 

penyaluran kredit gadai akan semakin rendah hal ini dikarenakan nasabah 

enggan untuk membayar bunga yang tinggi  dari  kredit  yang akan diambil. 

Dalam  penyaluran  kredit  gadai  harga  dari  sebuah  dana  masih  menjadi 

pertimbangan dan sewa modal menjadi satu penentu kredit.
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       Tingkat  sewa  modal  memiliki  pengaruh  nyata  terhadap  besarnya 

penyaluran  kredit  gadai  pada  golongan  C.  Artinya  perubahan  yang  terjadi 

terhadap  tingkat  sewa  modal  akan  mempengaruhi  perubahan  besarnya 

penyaluran kredit  gadai  pada golongan C.  Koefisien regresi  untuk variabel 

tingkat sewa modal mempunyai  tanda negatif,  artinya apabila tingkat sewa 

modal naik maka akan menurunkan besarnya penyaluran kredit gadai pada 

golongan C. Hal ini sesuai dengan teori permintaan. Kondisi ini disebabkan 

karena besarnya penyaluran kredit gadai pada golongan C sesuai data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah  jumlah kredit yang direalisasikan oleh 

pihak  Perum  Pegadaian  dengan  tingkat  sewa  modal  yang  bersedia 

ditanggung oleh debitur. Dengan kata lain jumlah kredit keseimbangan atau 

ekulibrium dari  proses  penawaran  dan  permintaan  kredit.  Dimana dari  sisi 

penawaran  kredit  tentu  semakin  tinggi  tingkat  sewa  modal  maka  semakin 

besar jumlah kredit yang ditawarkan, akan tetapi dari sisi permintaan kredit 

dengan semakin tingginya tingkat sewa modal maka semakin rendah jumlah 

kredit yang diminta.  Oleh karena jumlah kredit yang ditawarkan lebih besar 

dibandingkan  permintaannya,  maka  jumlah  kredit  yang  direlisasikan  oleh 

Perum Pegadaian mengikuti sisi permintaan kredit  dan lebih mencerminkan 

permintaan kredit daripada penawaran kredit pada saat penelitian yaitu untuk 

periode tahun 2006 sampai dengan tahun 2008.

2. Jumlah Nasabah (X2)

Berdasarkan hasil  uji  statistik,  variabel  jumlah nasabah secara statistik 

positif dan signifikan terhadap Penyaluran kredit Perum Pegadaian Cabang 

Sentul D.I. Yogyakarta. Hal tersebut menunjukkan bahwa kenaikan jumlah 

nasabah Perum Pegadaian Cabang Sentul D.I. Yogyakarta mempengaruhi 

Jumlah  penyaluran  kredit  gadai di  Perum Pegadaian  Cabang  Sentul  D.I 
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Yogyakarta.  Indikasi  tersebut  mencerminkan  bahwa  dengan  peningkatan 

jumlah nasabah, hal menunjukkan bahwa konteks kerja Perum Pegadaian 

dalam penyaluran kredit  juga terfokus pada peningkatan jumlah nasabah, 

namun peningkatan jumlah kredit  yang  disalurkan itu  yang  paling utama. 

Jumlah  nasabah  Perum  Pegadaian  juga  didominasi  oleh  bidang-bidang 

usaha Perum Pegadaian yang lainnya, misalnya bidang usaha pelelangan, 

jasa taksir, jasa titipan, dan beberapa unit usaha lainnya. Meskipun dengan 

diberlakukannya  tingkat  sewa  modal  yang  tinggi  melebihi  tingkat  bunga 

kredit  bank  umum,  namun  hal  ini  tidak  menyurutkan  masyarakat  untuk 

menjadi debitur pada Perum Pegadaian karena Prosedur yang mudah hanya 

dalam waktu kurang lebih 15 menit dana yang diinginkan sudah tersedia.

3. Tingkat Inflasi (X3)

Variabel  tingkat  inflasi  (X3)  secara  statistik  positif  dan  tidak  signifikan 

terhadap penyaluran kredit  Perum Pegadaian di  propinsi  D.I.  Yogyakarta. 

Tingkat inflasi berpengaruh positif sesuai dengan teori bahwa semakin tinggi 

tingkat inflasi akan menyebabkan meningkatnya jumpalh penyaluran kredit 

gadai.  Namun pengaruh tingkat  inflasi  terhadap jumlah  penyaluran  kredit 

gadai golongan C tidak signifikan. Hal ini lebih menunjukkan bahwa Tingkat 

Inflasi yang terjadi di propinsi D.I. Yogyakarta tidak memberikan pengaruh 

terhadap  pergerakan  usaha Penyaluran  kredit  Perum Pegadaian  Cabang 

Sentul D.I. Yogyakarta. 

Adapun penyebab mengapa tingkat inflasi pengaruhnya tidak signifikan 

terhadap  penyaluran  kredit  gadai  adalah  lebih  dikarenakan  tingkat  inflasi 

pengaruhnya  terhadap  penyaluran  kredit  tidak  secara  langsung. 

Pengaruhnya  melewati  tingkat  suku  bunga  riil  terlebih  dahulu.  Dimana 

tingkat  bunga  riil  terbentuk  dari  tingkat  bunga  nominal  dikurangi  tingkat 
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inflasi,  apabila  tingkat  inflasi  naik  maka  tingkat  bunga  riil  akan  turun, 

kemudian baru menyebabkan naiknya jumlah penyaluran kredit.

       Penyebab lain tingkat  inflasi  tidak berpengaruh signifikan terhadap 

jumlah  penyaluran  kredit  adalah  karena  lebih  didominasi  oleh  faktor 

kepercayaan nasabah yang tumbuh akan potensi  profit/  keuntungan yang 

terkandung dalam usaha penyaluran kredit Perum Pegadaian Cabang Sentul 

D.I.  Yogyakarta.  Dalam  mengajukan  kredit  pada  Perum  Pegadaian 

masyarakat  tidak  memperhitungkan  berapa  besarnya  tingkat  inflasi 

melainkan lebih kepada pemenuhan kebutuhan akan dana tunai yang cepat 

dan dengan prosedur yang mudah. 
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

       Penelitian ini  dilakukan untuk mengetahui  variabel  mana sajakah yang 

mempunyai  pengaruh  terhadap  penyaluran  kredit  gadai  golongan  C.  Dalam 

penelitian ini variabel bebas yang digunakan adalah variabel Tingkat sewa modal 

(X1), Jumlah nasabah (X2), Tingkat inflasi (X3) sedangkan variabel terikat yang 

digunakan adalah penyaluran kredit gadai golongan C (Y).  

       Berdasarkan uraian dari pembahasan dan analisis dalam penelitian ini, 

diperoleh beberapa kesimpulan antara lain :

1. Dari analisa data yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variasi besarnya 

penyaluran kredit gadai pada golongan C dapat dijelaskan dengan baik oleh 

variabel tingkat sewa modal, jumlah nasabah, dan tingkat inflasi.

2. Dari analisa data yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel tingkat 

sewa  modal  dan  jumlah  nasabah  ternyata  mempunyai  pengaruh  yang 

signifikan  besarnya  penyaluran  kredit  gadai  pada  golongan  C  secara 

individual.  Akan  tetapi,  variabel  tingkat  inflasi  sesuai  hasil  analisa  data 

ternyata  tidak  mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  besarnya 

penyaluran kredit gadai pada golongan C secara individual. 

3. Variabel tingkat sewa modal mempunyai pengaruh negatif terhadap besarnya 

penyaluran  kredit  gadai  pada golongan C.  Hal  ini  berarti  bahwa kenaikan 

tingkat  sewa  modal  akan  menyebabkan  penurunan  besarnya  besarnya 

penyaluran kredit gadai pada golongan C dan sebaliknya.
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4. Variabel  jumlah  nasabah  dan  tingkat  inflasi  mempunyai  pengaruh  positif 

terhadap besarnya besarnya penyaluran kredit gadai pada golongan C. Hal 

ini berarti bahwa  kenaikan jumlah nasabah dan tingkat inflasi menyebabkan 

kenaikan besarnya besarnya penyaluran kredit gadai pada golongan C.

5. Hasil pengujian secara individual menunjukkan bahwa variabel Tingkat sewa 

modal  Perum  Pegadaian  mempunya  pengaruh  yang  paling  dominan 

terhadap   penyaluran  kredit  gadai  pada  golongan  C  Perum  Pegadaian 

cabang Sentul Yogyakarta. 

5.2. Saran
       Beberapa saran yang dapat disampaikan oleh penulis yang diharapkan 

dapat  digunakan  sebagai  bahan  pertimbangan  bagi  Perum  Pegdaian  dalam 

menentukan kebijakan penyaluran kreditnya maupun bagi pihak lainnya, antara 

lain :

1. Perum  Pegadaian  harus  menjalankan  sepenuhnya  prinsip  kehati-hatian 

dalam menjalankan kebijakan penyaluran kreditnya yang memberikan tingkat 

pengembalian yang sesuai  dengan tingkat  pengembalian yang diharapkan 

pada tingkat risiko yang bersedia ditanggung. 

2. Untuk  meminimalisir  tingkat  resiko  pada  masa  yang  akan  datang  pihak 

Perum  Pegadaian  hendaknya  lebih  jeli  dan  teliti  dalam  menaksir  barang 

jaminan  agar  kemungkinan  salah  taksir  barang  jaminan  yang  akan 

menghambat kelancaran usaha Perum Pegadaian bisa dihindari.

3. Diharapkan  pihak  Perum  Pegadaian  dapat  mempertahankan  serta 

meningkatkan tingkat sewa modalnya,  karena variabel tingkat sewa modal 

mempunyai  pengaruh  yang  dominan  terhadap  Jumlah  penyaluran  kredit 

gadai. Tingkat sewa modal menjadi tumpuan pendapatan Perum Pegadaian.
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4.  Mengingat  variabel  bebas  yang  baik  merupakan  hal  yang  sangat  penting 

dalam mempengaruhi penyaluran kredit gadai diharapkan hasil penelitian ini 

dapat dipakai sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan 

penelitian  ini  dengan  mempertimbangkan  variabel-variabel  lain  yang 

merupakan variabel lain diluar variabel bebas.
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Lampiran 1. Data Pengamatan

Tingkat Sewa Modal
Jumlah 

Nasabah Tingkat Inflasi Jumlah kredit Gadai yang disalurkan
(X1) (X2) (X3) Gol C (Y)

3.20% 2050 2.50% 1712960000
3.20% 1755 0.21% 1681785000
3.20% 1744 -0.17% 1735680000
3.20% 1971 0.64% 1729165000
3.20% 1905 1.06% 1815395000
3.20% 1718 0.83% 1504875000
3.20% 1689 0.60% 1484090000
3.20% 1882 0.84% 1737485000
3.20% 1543 1.07% 1641135000
3.20% 1272 0.79% 1559535000
3.20% 1619 0.43% 1783370000
3.20% 1644 1.17% 1694100000
2.90% 1631 0.89% 1906085000
2.90% 1586 0.54% 1657175000
2.90% 1511 0.42% 1905870000
2.90% 1935 0.02% 1960530000
2.90% 1745 0.07% 1989235000
2.90% 1739 0.08% 1930325000
2.90% 1772 0.77% 1951940000
2.90% 1867 1.40% 2062755000
2.90% 1597 0.96% 1728255000
2.90% 1684 1.09% 1952690000
2.90% 1722 1.01% 2075825000
2.90% 1540 0.47% 1830325000
2.90% 1846 1.25% 2310335000
2.60% 1688 1.01% 2411285000
2.60% 1761 0.56% 2715725000
2.60% 1778 0.21% 2402665000
2.60% 1836 1.08% 2439035000
2.60% 1752 2.51% 2675160000
2.60% 1830 1.31% 2733955000
2.60% 1639 0.67% 2267165000
2.60% 1749 1.15% 2489320000
2.60% 1667 0.62% 2636640000
2.60% 1660 0.07% 2369275000
2.60% 1743 -0.11% 2590710000
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 Lampiran 2. Analisis Regresi Linier Berganda

Regression

Descriptive Statistics

2E+009 376439630.1 36

2.9083 .24305 36
1724.1374 145.00281 36

.7783 .59990 36

Jumlah kredit Gadai
yang disalurkan
Tingkat Sewa Modal
Jumlah Nasabah
Tingkat Inflasi

Mean Std. Deviation N

Correlations

1.000 -.907 .198 .110

-.907 1.000 -.008 .007
.198 -.008 1.000 .240
.110 .007 .240 1.000

. .000 .123 .262

.000 . .482 .485

.123 .482 . .079

.262 .485 .079 .

36 36 36 36

36 36 36 36
36 36 36 36
36 36 36 36

Jumlah kredit Gadai
yang disalurkan
Tingkat Sewa Modal
Jumlah Nasabah
Tingkat Inflasi
Jumlah kredit Gadai
yang disalurkan
Tingkat Sewa Modal
Jumlah Nasabah
Tingkat Inflasi
Jumlah kredit Gadai
yang disalurkan
Tingkat Sewa Modal
Jumlah Nasabah
Tingkat Inflasi

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

Jumlah kredit
Gadai yang
disalurkan

Tingkat
Sewa Modal

Jumlah
Nasabah Tingkat Inflasi

Variables Entered/Removedb

Tingkat
Inflasi,
Tingkat
Sewa
Modal,
Jumlah
Nasabah

a

. Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Jumlah kredit
Gadai yang disalurkan

b. 
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Model Summaryb

.930a .864 .852 144982380 1.943
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), Tingkat Inflasi, Tingkat Sewa Modal, Jumlah
Nasabah

a. 

Dependent Variable: Jumlah kredit Gadai yang disalurkanb. 

ANOVAb

4E+018 3 1.429E+018 67.985 .000a

7E+017 32 2.102E+016
5E+018 35

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Tingkat Inflasi, Tingkat Sewa Modal, Jumlah Nasabaha. 

Dependent Variable: Jumlah kredit Gadai yang disalurkanb. 

Coefficientsa

5298774292.173 4E+008 12.680 .000
-1403373944.263 1E+008 -.906 -13.917 .000

450204.199 174121.9 .173 2.586 .014
46592858.679 4E+007 .074 1.107 .277

(Constant)
Tingkat Sewa Modal
Jumlah Nasabah
Tingkat Inflasi

Model
1

B Std. Error
Unstandardized Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Jumlah kredit Gadai yang disalurkana. 
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Lampiran 3. Asumsi Klasik Regresi

Model Summaryb

.930a .864 .852 144982380 1.943
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), Tingkat Inflasi, Tingkat Sewa Modal, Jumlah
Nasabah

a. 

Dependent Variable: Jumlah kredit Gadai yang disalurkanb. 

Coefficientsa

1.000 1.000
.942 1.061
.942 1.061

Tingkat Sewa Modal
Jumlah Nasabah
Tingkat Inflasi

Model
1

Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Jumlah kredit Gadai yang
disalurkan

a. 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

36
.0000024

138629671.1
.093
.093

-.081
.558
.914

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz
ed Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 

Coefficientsa

3E+008 2E+008 1.518 .139
-2E+007 5E+007 -.069 -.399 .692
-95466.7 92263.677 -.185 -1.035 .309
7085534 2E+007 .057 .318 .753

(Constant)
Tingkat Sewa Modal
Jumlah Nasabah
Tingkat Inflasi

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: AbsResa. 
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