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Latar belakang penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui tingkat 
pengembalian kredit program kemitraan dan bina lingkungan oleh PT Pelabuhan 
Indonesia III. Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh variabel jumlah 
pinjaman, tingkat bunga, besarnya angsuran perbulan serta jangka waktu 
pengembalian terhadap tingkat pengembalian kredit. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanatory. Berdasarkan 
karakteristik permasalahan yang diteliti, penelitian ini merupakan studi kasusu 
pengembangan terhadap penilaian objek yang diteliti. Sumber data yang digunakan 
adalah sumber data primer yang didapat dengan wawancara langsung terhadap nara 
sumber dan data sekunder berupa laporan tingkat pengembalian tahun 2011. Objek 
penelitian adalah PT Pelabuhan Indonesia III yang merupakan salah satu BUMN di 
Indonesia. 

Hasil peneltian menunjukkan bahwa tingkat pengembalian pada tahun 2011 masig 
rendah karena masih dibawah angka 70%. Dari perhitungan menggunakan aplikasi 
SPSS, variabel jumlah pinjaman, besarnya angsuran perbulan, jangka waktu pinjaman 
dan tingkat bunga yang dibebankan memiliki pengaruh secara simultan terhadap 
tingkat pengembalian kredit. Sedangkan variabel jumlah pinjaman memiliki pengaruh 
yang paling dominan terhadap tingkat pengembalian kredit. Tingkat pengembalian 
tersebut tersebut hampir sama dengan tingkat pengembalian kredit empat 
tahunsebelumnya yang bisa disimpulakan bahwa program ini tidak berjalan dengan 
optimal. Penyebab utama dari rendahnya tingkat pengembalian tersebut ialah 
kurangnya kesadaran tiap mitra binaan untuk membayarkan kewajibannya terhadap 
PT Pelabuhan Indonesia III atas pinjaman yang diberikan. Disamping itu, pihak 
manajemen tim kemitraan dan bina lingkungan PT Pelabuhan Indonesia masih 
kurang tegas terhadap mitra binaan yang mengalami keterlambatan pembayaran. 



BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam perekonomian Indonesia kelompok pelaku ekonomi terbesar 

merupakan ekonomi rakyat kecil. Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) 

merupakan salah satu bentuk pelaku ekonomi rakyat kecil. Perekonomian rakyat 

kecil diartikan sebagai pelaku ekonomi dengan pemilikan aset yang sedikit, skala 

usaha kecil dan tingkat pendidikan yang masih rendah, sehingga kurang memiliki 

akses dalam kegiatan ekonomi yang sedang berkembang. Keadaan ekonomi dan 

pemilikan aset yang terbatas ini menyebabkan sulitnya memperoleh akses terhadap 

sumberdaya modal sehingga tidak dapat berusaha pada bidang yang sesuai dan 

menguntungkan apalagi dalam keadaan pasar yang semakin kompetitif. Ada dua 

masalah utama dalam aspek finansial para usaha kecil yaitu mobilisasi modal awal 

danakses ke modal kerja dan finansial jangka panjang (Tambunan, 2002 : 74). 

Modal awal biasanya bersumber dari tabungan pribadi para pengusaha, sedangkan 

modal kerja dan finansial jangka panjang diperoleh dari peminjaman kredit 

Berdasarkan rantai ekonomi, modal akan menghasilkan pendapatan. Apabila 

pemilikan modal serta ketrampilan rendah, maka mengakibatkan rendahnya 

tingkat produktifitas, yang pada gilirannya menghasilkan tingkat pendapatan dan 

investasi yang rendah pula (Kasryno dan Colter, 1986). Sedangkan menurut 

Mubyarto dan Soetrisno (1986), permodalan adalah salah satu unsur essensial 



dalam mendukung peningkatan produksi dan taraf hidup masyarakat. Padahal 

sampai saat ini modal masih merupakan masalah yang dihadapi pengusaha kecil 

dalam mengembangkan usahanya. Terkait dengan hal ini, kredit merupakan alat 

bantu untuk menciptakan modal, sementara perolehan kredit yang dapat membantu 

mengatasi kekurangan modal masih sulit diperoleh. Kesulitan ini disebabkan oleh 

prosedur dan persyaratan administrasi seperti keharusan adanya agunan berupa 

aktiva tetap (tanah,bangunan). Kelayakan usaha (laporan keuangan usaha, tingkat 

bunga yang tinggi, dan sebagainya). Kemampuan pengusaha kecil untuk 

menyediakan agunan yang memadai serta perencanaan usaha berikut analisis 

kelayakan usaha sangat rendah.  

Dalam rangka pembinaan dan pengembangan sektor UKM pemerintah 

Indonesia sebenarnya telah memberikan kemudahan kepada pengusaha kecil 

dalam rangka memperoleh bantuan kredit, salah satunya adalah kebijaksanaan 

yang mengharuskan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan menyisihkan 

keuntungannya untuk membantu permodalan bagi usaha kecil dan koperasi 

melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab 

sosial perusahaan. CSR adalah tanggung jawab moral suatu organisasi bisnis 

terhadap kelompok yang menjadi stakeholder-nya yang terkena pengaruh baik 

langsung maupun tidak langsung dari operasi perusahaan (Nursahid, 2006). 

Dukungan BUMN terhadap sektor usaha kecil terdapat pada Keputusan Menteri 

BUMN yaitu Kep-236/MBU/2003. Dalam Kep-236/MBU/2003 penyelenggaraan 

derma sosial BUMN dilakukan melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan 



(PKBL). Program Kemitraan merupakan praktik derma sosial BUMN yang 

memberi dukungan terhadap usaha kecil dan koperasi. Hal ini dilakukan dalam 

rangka menjadikan usaha kecil sebagai tulang punggung ekonomi pasca krisis. 

Krisis ekonomi telah menyebabkan terpuruknya perekonomian nasional khususnya 

usaha- usaha berskala besar. Namun, pada kondisi tersebut sektor usaha kecil 

mampu bertahan dan tetap eksis dalam menghadapi masa krisis. Sektor ini, 

memberikan kontribusi yang cukup signifikan pada pembentukan Produk 

Domestik Bruto (PDB).  

Ekonomi rakyat umumnya berbasis pada sumberdaya ekonomi lokal dan tidak 

tergantung pada impor. Hasil produksinya yang unik merupakan aset produk lokal 

yang dapat di ekspor. Hal ini tentu akan memberikan kontribusi yang positif bagi 

peningkatan PDB. Perekonomian Indonesia akan memiliki fundamental yang kuat 

jika ekonomi rakyat telah menjadi pelaku utama yang produktif dan berdaya saing 

dalam perekonomian nasional. Pemberdayaan usaha kecil dan koperasi merupakan 

pembangunan ekonomi rakyat yang harus menjadi prioritas utama dalam 

pembangunan ekonomi jangka panjang (Nasution dkk 1997;5). Dengan demikian, 

pembangunan ekonomi rakyat diyakini dapat memperkuat fondasi perekonomian 

nasional. 

Khusus di Jatim dimana pertumbuhan ekonominya sebesar 7.24% pada tahun 

2012, lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional yang rata-rata 

mencapai 6.4%. Optimisme yang didasari catatan kondisi makro ekonomi 

sebelumnya, maka pertumbuhan ekonomi Jatim bahkan diproyeksikan tumbuh 

sekitar 7.5% (Seminar Economic Outlook, Gubenur Jatim, 3/2/2013) . Potensi 



UMKM di Jawa Timur saat ini ada 4,5 Juta UMKM. Sedangkan yang sudah 

ditangani  hanya 30 persen dan masih ada sisa 70 persen. Berdasarkan data BI 

porsi kredit UMKM yang disalurkan di Jatim baru mencapai 32,78% dari total 

kredit. Kondisi tersebut memberikan peluang besar , meski diakui penyerapan 

kredit UMKM ini porsinya masih relatif rendah karena sebagian besar tidak 

mampu mengimbangi suku pinjaman yang masih tergolong tinggi. Namun, 

menurutnya, potensi pasarnya masih terbuka karena pertumbuhan usaha tersebut 

diperkirakan masih bisa mencapai 10% per tahun.  

Tahun lalu kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) Jatim sekitar 55 %, atau sebesar Rp 450 triliun. Tahun ini, targetkan naik 

jadi 59%. Untuk semakin memperkuat penetrasi pasar UMKM, Pemprov Jatim 

juga akan meningkatkan perdagangan antar pulau. Pasar di luar Jawa masih sangat 

potensial untuk pasar usaha kecil dan menengah. Menurut Soekarwoselaku 

Gubernur Jawa Timur (2013) "Struktur industri UKM di Jawa Timur sangat bagus, 

namun baru 30-40% yang menggunakan modal dari bank. Ini menjadi peluang 

besar bagi bank,". Dia menambahkan, saat ini kendala utama bagi UKM adalah 

kebijakan perbankan yang menetapkan suku bunga yang cukup tinggi, yaitu 12% 

hingga 14%. Bahkan ada yang mencapai 24%  

 PT. Pelabuhan Indonesia III (Pelindo) merupakan salah satu BUMN yang 

menjalankan program CSR di Jawa Timur. Program CSR yang dijalankan Pelindo 

antara lain pemberian dana bergulir kepada usaha kecil, dan juga bantuan yang 

bersifat hibah (Charity). Program CSR yang dijalankan oleh Pelindo didasari oleh 

Keputusan Menteri BUMN Kep-236/MBU/2003. Dimana dalam rangka 



mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan serta terciptanya 

pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja, kesempatan berusaha 

dan pemberdayaan masyarakat, diperlukan partisipasi BUMN untuk 

memberdayakan dan mengembangkan kondisi ekonomi, kondisi sosial masyarakat 

dan sekitarnya melalui program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan 

program bina lingkungan. 

Dalam penerapan program kemitraan dan bina lingkungan tentunya tidaklah 

berjalan tanpa masalah. Salah satu masalah yang harus dihadapi yakni tingkat 

pengembalian kredit yang rendah. Tingkat pengembalian kredit pada PT 

Pelabuhan Indonesia III selama 4 tahun terakir masih berada di bawah nilai 60%. 

Pada tahun 2008, tingkat pengembalian kredit bernilai 45,75%. Sedangkan ditahun 

2009, tingkat pengembalian kredit meningkat sekitar 0,08% yakni menjadi 

45,83%. Tingkat pengembalian kredit di tahun 2010 justru mengalami peningkatan 

yang cukup tinggi sekitar 11,69% menjadi 57,52%. Akan tetapi pada tahun 2011, 

tingkat pengembalian kredit mengalami penurunan senilai 1,32% menjadi 56,20%. 

Dilihat dari tabel tersebut program PKBL yang dijalankan oleh PT Pelabuhan 

Indonesia III selama periode 2008-2011 terus mengalami peningkatan, namun 

berdasarkan ketentuan Peraturan Bank Rakyat Indonesia (PBI) No. 98 tentang 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tahun 2006 prosentasi tingkat pengembalian 

tersebut masih dinilai rendah karena belum mencapai 70%, sehingga fenomena ini 

penting untung dilakukan penelitian lebih lanjut. 

Sebelumnya pada tahun 2012 sudah dilakukan penelitian yang sama terhadap 

salah satu BUMN yang ada yakni PT PLN untuk distribusi Jawa Timur area 



Malang. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Anggri Nastiti ini mengemukakan 

bahwa terdapat 7 faktor yang mempengaruhi tingkat pengembalian yakni jumlah 

pinjaman, penghasilan bersih usaha, usia, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan 

keluarga, pengalaman usaha dan penghasilan diluar usaha. Dari ketujuh faktor 

tersebut jumlah pinjaman dan penghasilan bersih usaha yang memiliki pengaruh 

paling besar terhadap tingkat pengembalian kredit. Tingkat pengembalian kredit 

menurut Priarni (2005) merupakan kemampuan mitra binaan dalam membayar 

kembali kreditnya. Tingkat pengembalian kredit yang telah dikembalikan oleh 

mitra binaan dilihat dari pokok pinjaman kredit beserta bunganya serta waktu 

pengembalian kredit. Tingkat pengembalian kredit dana Program Kemitraan yang 

kecil, berpengaruh pada pemberian kredit untuk calon mitra binaan selanjutnya 

yang akan terganggu atau dana pinjaman yang tidak sesuai dengan kebutuhan 

usaha. 

Tingkat pengembalian yang rendah tidak hanya dipengaruhi oleh keadaan 

usaha yang dibina. Dalam penelitian Astri Marlia (2011) tingkat pengembalian 

kredit dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, status, tingkat pendidikan, lama 

menempati tempat tinggal, kepemilikan tempat tinggal, jarak rumah dengan gerai, 

jumlah tanggungan keluarga, pinjaman lain, pengalaman usaha, omset usaha, 

anggunan, suku bunga serta jangka waktu kredit. 

Dalam penelitian ini, akan dianalisis empat variabel yang mempengaruhi 

tingkat pengembalian kredit yakni jumlah pinjaman, besarnya cicilan perbulan, 

tingkat suku bunga dan jangka waktu pinjaman. Jumlah Pinjaman menurut Sinaga 

(2007) yakni besarnya kredit yang diberikan oleh pihak perusahaan  kepada 



pengusaha kecil yang menjadi mitra binaan perusahaan. Dalam penelitian itu pula 

dijelaskan bahwa jumlah pinjaman memiliki pengaruh terhadap tingkat 

pengembalian kredit. Pinjaman yang diberikan oleh PT Pelabuhan Indonesia III 

pada program PKBL ini merupakan dana bergulir dalam rangka membantu 

permodalan bagi pengusaha kecil, besarnya jumlah pinjaman yang diberikan 

kepada pengusaha kecil yang menjadi mitra binaan akan meningkatkan 

produktivitas usaha yang dijalankannya. Dengan meningkatnya produktivitas mitra 

binaan akan meningkatkan pengembalian kredit.  

Menurut Mukti Asih (2007) dan Astri Marlia (2011) menjelaskan bahwa 

tingkat suku bunga merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi tingkat 

penelitian. Suku bunga ialah tingkat bunga (imbal jasa) yang dibayarkan pada 

periode waktu tertentu oleh penerima kredit yang biasanya ditetapkan dengan 

satuan persen. Besarnya suku bunga yang dibebankan kepada mitra binaan 

merupakan kebijakan masing-masing perusahaan. Semakin besar jumlah pinjaman 

maka pokok bunga yang dibayarkan akan semakin tinggi.  

Sedangkan jangka waktu pengembalian kredit menurut Hidayati (2003) dan 

Astri Marlia (2011) menjelaskan tentang lama pengembalian kredit yang telah 

disepakati antara pihak perusahaan dengan mitra binaan yang diukur dengan 

satuan bulan. Selanjutnya, Hidayati (2003) juga menekankan ada besarnya 

angsuran perbulan yakni jumlah yang dibayarkan oleh mitra binaan kepada pihak 

perusahaan tiap bulannya berdasarkan jumlah pinjaman dan jangka waktu yang 

diberikan. Dari hasil penelitian tersebut, baik Hidayati (2003) dan Astri Marlia 



(2011) menyimpulkan bahwa jangka waktu pengembalian kredit serta besarnya 

cicilan perbulan mempengaruhi tingkat pengembalian kredit. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini mengambil judul “Analisis 

Variabel yang Mempengaruhi Tingkat Pengembalian UKM pada Program 

Kemitraan dan Bina Lingkungan (Studi Pada PT. Pelabuhan Indonesia III 

Surabaya)” 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Suatu penelitian memerlukan perumusan permasalahn yang definitive sehingga 

penilitian tersebut mempunyai fokus terhadap suatu permasalahan yang diangkat. 

Masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah variabel jumlah pinjaman, tingkat suku bunga, besarnya cicilan 

perbulan dan waktu jatuh tempo pinjaman memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap tingkat pengembalian kredit ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui apakah variabel jumlah pinjaman, tingkat suku bunga, 

besar angsuran perbulan dan waktu jatuh tempo pinjaman memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengembalian kredit pada program 

PKBL PT Pelindo III. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 



Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan sebagai sarana untuk mengimplementasikan ilmu 

yang diperoleh selama di bangku kuliah, khususnya di bidang manajemen 

keuangan. 

2. Bagi Manajemen Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pelindo khususnya 

pada PT. Pelindo III Surabaya sebagai masukan dalam penyusunan kebijakan 

pengembangan program kemitraan yang merupakan salah satu program CSR 

Pelindo, yang diberikan kepada pengusaha kecil 

3. Bagi Pihak Lain 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk keperluan 

pendidikan terutama di bidang manajemen keuangan. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Sebagaimana sudah dikemukakan, bahwa masalah yang dihadapi oleh Bank 

dan Lembaga Keuangan lainnya adalah dalam hal pengembalian kredit yang  

dipinjamkan pada pengusaha kecil sebagai modal dalam menjalankan usahanya.  

Dalam studi Mukti Asih (2007) menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengembalian kredit pada program kemitraan yang dijalankan 

oleh PT Telkom Jakarta , Faktor yang berpengaruh nyata dalam pengembalian 

kredit pada program  kemitraan CSR PT.Telkom Divre II Jakarta adalah jumlah 

pinjaman, tingkat  suku bunga, penghasilan bersih usaha, dummy bencana (force 

major) dan  dummy penghasilan lain di luar usaha seperti bencana alam, dan 

sebagainya. Dari 66 pengusaha kecil yang diambil untuk dijadikan sampel, 

karakteristik  pengusaha kecil yang menjadi mitra binaan PT. Telkom Divre II 

Jakarta pada Daerah Telekomunikasi (Datel) Bogor paling banyak berusia 42-47 

tahun, berpendidikan akhir SMA, memiliki jumlah tanggungan keluarga tiga 

orang, memiliki penghasilan bersih 2-10 juta rupiah per bulan, dan memiliki 

pengalaman usaha selama dua tahun. 

Astri Marlia (2011) melakukan penelitian yang berjudul faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengembalian kredit bermasalah oleh debitur gerai kredit 

mengungkapkan bahwa terdapat setidaknya 14 faktor yang bisa mempengaruhi 



debitur bermasalah di dalam gerai kredit tersebut yakni usia, jenis kelamin, 

status, tingkat pendidikan, lama menempati tempat tinggal, kepemilikan tempat 

tinggal, jarak rumah dengan gerai, jumlah tanggungan keluarga, pinjaman lain, 

pengalaman usaha, omset usaha, anggunan, suku bunga serta jangka waktu 

kredit.  Karakteristik debitur GKV Bogor yang mengalami kredit bermasalah 

sebagian besar berada pada usia 31-40 tahun, dengan jenis kelamin perempuan, 

memiliki status menikah, lulusan pendidikan SMU, lama menempati tempat 

tinggal selama 1-10 tahun, kepemilikan tempat tinggal adalah milik sendiri, 

memiliki jarak lokasi rumah dengan GKV sejauh 1-10 km dan memiliki jumlah 

tanggungan keluarga sebanyak 2-3 orang, memiliki pinjaman lain, pengalaman 

usaha antara 0-10 tahun, memiliki omset usaha antara Rp1.000.000,00– 

Rp20.000.000,00 per bulan, memiliki agunan berupa household, suku bunga 

tinggi dan berada dalam jangka waktu pengembalian kredit antara 7-12 bulan. 

Faktor-faktor yang berpengaruh nyata (significant) terhadap pengembalian kredit 

adalah lama menempati tempat tinggal, pinjaman lain dan suku bunga. 

 

Anggri Nastiti (2012) dalam penelitiaanya yakni identifikasi faktor-faktor 

yang mempengaruhi tingkat pengembalian kredit pengusaha kecil pada program 

mitra binaan studi pada PT PLN distribusi jawa timur area malang 

mengungkapkan bahwa terdapat 7 faktor yang mempengaruhi tingkat 

pengembalian tersebut yaitu  jumlah pinjaman, penghasilan bersih usaha, usia, 

tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, pengalaman usaha, dan 

penghasilan diluar usaha. Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini, 



penghasilan bersih usaha berpengaruh terhadap tingkat pengembalian kredit. 

Sedangkan variabel usia, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, 

penghasilan diluar usaha, pengalaman usaha dan jumlah pinjaman tidak 

berpengaruh terhadap tingkat pengembalian kredit. 

Dalam penelitian Hidayati (2003), menganalisis perilaku pengusaha kecil dan 

menengah dalam menggunakan dan mengembalikan kredit dengan melakukan 

studi kasus pada pengusaha kecil menengah yang mengambil kredit umum 

pedesaan di BRI unit pasar Blok A Kebayoran Baru, Jakarta. Dalam studinya 

dijelaskan bahwa yang mempengaruhi penggunaan dan pengembalian kredit 

pengusaha kecil dilihat dari karakteristik pengusaha dan karakteristik usaha. 

Karakteristik pengusaha tersebut terdiri dari umur, pendidikan, sikap terhadap 

kredit, dan jumlah tanggungan keluarga. Sedangkan karakteristik usaha terdiri 

dari pengalaman usaha, lama ambil kredit, skala usaha dan jenis usaha. Dari hasil 

studinya khususnya mengenai pola pengembalian kredit disimpulkan bahwa yang 

berpengaruh nyata dengan tingkat pengembalian kredit adalah faktor umur yang 

terdapat dalam karakteristik individu dan pengalaman mengambil kredit yang 

terdapat dalam karateristik usaha. 

Dalam studi Priarnani (2005), menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

pola pengembalian kredit Pembinaan Peningkatan Pendapatan Petani-Nelayan 

Kecil dengan melakukan studi kasus di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Faktor-

faktor yang mempengaruhi pengembalian kredit dalam studinya yaitu, 

pengalaman usaha, pengalaman ketua,umur anggota, frekuensi angsuran, 

frekuensi pembinaan, pendapatan kotor usaha bersama, keterlambatan realisasi 



kredit, jumlah tanggungan kredit, dan tingkat pendidikan ketua. Sedangkan 

variabel dummy yang digunakan adalah tabungan sukarela, jenis usaha bersama, 

bencana, pengalaman kredit, dan pendapatan sampingan. Dari hasil studinya 

disimpulkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh nyata terhadap pengembalian 

kredit adalah pengalaman usaha, frekuensi pembinaan dan pengalaman kelompok 

mengambil kredit, frekuensi angsuran dan keterlambatan realisasi kredit. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini 

menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengembalian kredit pada 

pengusaha kecil yang menjadi Mitra Binaan PT. Pelabuhan Indonesia III 

Surabaya. Pemberian kredit yang diberikan oleh PT. Pelabuhan Indonesia III 

Surabaya kepada pengusaha kecil melalui program kemitraan CSR, hal ini 

dilakukan oleh PT. Pelabuhan Indonesia III Surabaya dalam rangka membantu 

permodalan pengusaha kecil dalam menjalankan usahanya. Adapun faktor- faktor 

yang mempengaruhi pengembalian kredit pengusaha kecil pada program 

kemitraan CSR PT. Pelabuhan Indonesia III Surabaya yaitu jumlah pinjaman, 

tingkat pengembalian, tingkat suku bunga, penghasilan bersih usaha serta 

persyaratan pengembalian 

 

2.2 Coorporate Social Responsibility (CSR) 

 Corporate Social Responsibility (CSR) adalah tanggung jawab moral suatu 

organisasi bisnis terhadap kelompok yang menjadi stakeholder-nya yang terkena 

pengaruh baik langsung maupun tidak langsung dari operasi perusahaan 



(Nursahid, 2006). Menurut The World Business Council for Sustainable 

Development (WBCSD) in fox, et. al, 2002 dalam Nursahid, 2006, CSR adalah 

komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi 

berkelanjutan,bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan, dan 

masyarakat setempat (lokal) dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan. 

Sedangkan menurut Robbins dan Coulter (2004) tanggung jawab sosial 

perusahaan adalah kewajiban perusahaan bisnis yang dituntut oleh hukum dan 

pertimbangan ekonomi, untuk mengejar berbagai sasaran jangka panjang yang 

baik bagi masyarakat.  

Menurut Idris (2005), program CSR di Indonesia sekarang ini tidak hanya 

dijalankan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tetapi juga beberapa 

perusahaan-perusahaan swasta lainnya. Sebagai institusi bisnis yang dapat 

menghasilkan laba diharapkan baik perusahaan negara maupun swasta dapat 

berfungsi sebagai instrumen pembangunan nasional, dengan melaksanakan 

program CSR yang dapat mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi 

kerakyatan serta terciptanya pemerataan pembangunan melalui perluasan 

lapangan kerja, kesempatan berusaha dan pemberdayaan masyarakat. Dalam 

prinsip CSR, penekanan yang signifikan diberikan pada kepentingan stakeholder 

perusahaan. Stakeholder perusahaan adalah seluruh pihak yang berkepentingan 

terhadap eksistensi perusahaan, termasuk didalamnya adalah karyawan, 

konsumen, pemasok, masyarakat, lingkungan sekitar, dan pemerintah sebagai 

regulator. Perusahaan diharuskan memperhatikan kepentingan stakeholder 

perusahaan dalam menciptakan nilai tambah (value added) dari produk dan jasa 



bagi stakeholder perusahaan, dan memelihara kesinambungan nilai tambah yang 

diciptakannya. Menurut Idris (2005), CSR yang dijalankan oleh suatu perusahaan 

seharusnya tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single 

bottom line, yaitu nilai perusahaan (corporate value) yang hanya direfleksikan 

dalam kondisi keuangan atau finansialnya saja, melainkan tanggung jawab 

perusahaan harus berpijak pada triple bottom line, yaitu selain finansial juga 

social dan lingkungan, karena kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin 

perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (sustainable). Keberlanjutan perusahaan 

hanya akan terjamin apabila, perusahaan memperhatikan dimensi sosial dan 

lingkungan hidup. Untuk itu program CSR yang dijalankan oleh perusahaan 

terdiri dari tujuh pilar, yaitu: 

1. Pendidikan (education) adalah kegiatan yang bertujuan meningkatkan 

kualitas pendidikan baik skill, knowledge dan attitude bagi stakeholder 

2. Kesehatan (health) adalah kegiatan yang bertujuan meningkatkan 

kualitas kesehatan stakeholder. 

3. Kebudayaan dan keadaban (culture of civility) adalah kegiatan 

kepedulian untuk melestarikan dan membina budaya, seni, olah raga, 

agama, dan kegiatan kemasyarakatan lainnya dalam upaya mendukung 

perusahaan mengimplementasikan nilai- nilai Good Corporate 

Citizenship 

4. Kemitraan (partnership) adalah kegiatan yang mempererat jalinan 

kemitraan dengan pihak ketiga baik di bidang produk maupun lainnya 



yang related maupun non-related dengan core bisnis perusahaan dan 

bertujuan untuk memberikan manfaat bagi semua pihak 

5. Layanan umum (public service obligation) adalah kegiatan untuk 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang sarana dan 

prasarana umum. 

6. Lingkungan (environment) adalah kepedulian untuk meningkatkan 

kualitas lingkungan internal maupun eksternal perusahaan agar terjadi 

hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan lingkungannya. 

7. Bantuan kemanusiaan dan bencana alam (disaster and rescue) adalah 

kegiatan untuk memberikan bantuan didalam penanggulangan bencana 

alam dan bencana kemanusiaan 

 

2.3 Pengertian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan 

PKBL adalah program yang dirancang Kementerian BUMN guna membantu 

meringankan beban pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan 

memeratakan pembangunan, sesuai dengan Peraturan Menteri 

BUMN Nomor:Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN Dengan 

Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan. 

Program Kemitraan merupakan program bantuan dana yang diberikan kepada 

masyarakat berbentuk pinjaman lunak modal usaha. Para penerima pinjaman 

dibebankan kewajiban untuk mengembalikan dana tersebut dalam kurun waktu 

tertentu. Sedangkan Program Bina Lingkungan merupakan bantuan dana yang 



diberikan perusahaan kepada masyarakat dalam bentuk dana hibah dan penerima 

bantuan tidak dibebankan kewajiban untuk mengembalikan dana yang telah 

diberikan. 

2.4 Usaha Kecil dan Menengah (UKM) 

 Menurut Rudjito (2003) Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia 

yang memiliki peranan yang penting dalam perekonomian Indonesia, baik 

ditinjau dari segi jumlah usaha maupun dari segi penciptaan lapangan kerja. 

Definisi UKM yang diberikan oleh beberapa lembaga, yaitu: 

1. UU No. 9 Tahun 1995 

Usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 

200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan atau yang memiliki omzet paling 

banyak Rp. 1 milyar per tahun dan milik Warga Negara Indonesia 

2. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1999 

Usaha menengah adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari 

Rp. 200 juta sampai dengan paling banyak Rp. 10 milyar, tidak termasuk 

tanah dan bangunan, milik Warga Negara Indonesia, bukan merupakan 

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berfaliasi baik langsung 

maupun tidak langsung dengan usaha besar, berbentuk usaha perorangan, 

badan usaha yang tidak berbadan hukum, dan atau badan usaha yang berbadan 

hukum 

3. Surat Edaran Bank Indonesia kepada semua Bank Umum di Indonesia 



No.3/9/BKr, Tanggal 17 Mei 2007 Usaha kecil adalah usaha yang memiliki 

kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 juta tidak termasuk tanah dan 

bangunan, memiliki omzet paling banyak Rp. 1 milyar per tahun, milik Warga 

Negara Indonesia, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan 

yang dimiliki, dikuasai atau berfaliasi baik langsung maupun tidak langsung 

dengan usaha besar, berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak 

berbadan hukum, dan atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk 

koperasi. 

 

2.5 Manfaat Kredit Bagi UKM 

 Modal merupakan masalah utama yang dihadapi oleh pengusaha kecil dalam 

mengembangkan usahanya. Dalam pengertian ekonomi, modal adalah barang atau 

uang serta produksi lain yang menghasilkan barang dan jasa. Modal bisa berasal 

dari sumber sendiri dan sumber luar. Modal yang berasal dari sumber luar, biasa 

disebut kredit yang bisa berupa uang dan bahan baku maupun input produksi. 

Kredit berasal dari bahasa latin “Credere” yang berarti kepercayaan. Oleh karena 

itu dasar dari kredit adalah kepercayaan. Dengan demikian seorang yang 

memperoleh kredit pada dasarnya adalah memperoleh kepercayaan atau dengan 

kata lain orang yang mendapat bantuan kredit adalah mereka yang telah mendapat 

kepercayaan untuk membayar lunas pinjamannya dalam jangka waktu tertentu 

(Suyatno, et al 1999). Dalam transaksi kredit terdapat unsur- unsur kredit yaitu: 



a. Kepercayaan, suatu keyakinan dari pemberi kredit baik berupa uang, barang 

atau jasa yang diberikan dan akan benar-benar diterima kecuali di masa yang 

akan dating 

b. Waktu, yaitu masa yang membatasi antara saat pemberian kredit prestasi dan 

pengembaliannya akan diterima pada waktu tertentu. 

c. Prestasi atau objek kredit tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi juga dalam 

bentuk barang dan jasa 

d. Tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu 

yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan 

diterima di kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan akan semakin besar 

resikonya karena adanya ketidakpastian di masa yang akan dating 

 

2.6    Pengertian Kredit 

Dalam arti luas kredit diartikan sebagai kepercayaan. Begitu pula dalam 

bahasa latin kredit berarti “credere” artinya percaya. Maksud dari percaya bagi si 

pemberi kredit adalah ia percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang 

disalurkannya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si 

penerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai 

kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu. 

Pengertian Kredit menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang 

dikutip oleh Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru dalam bukunya Bank dan 

Lembaga Keuangan Lain yaitu :  



”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”. 
 
Sedangkan pengertian Kredit menurut Komarudin Sastradipoera dalam 

bukunya Strategi Manajemen Bisnis Perbankan adalah sebagai   berikut:  

”Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan (yang disamakan dengan 
uang) berdasrkan persepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain 
yang dalam hal ini peminjam berkewajiban melunasi kewajibannya setelah 
jangka waktu tertentu dengan (biasanya) sejumlah bunga yang ditetapkan 
lebih dahulu”. 
 
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kredit dapat berupa uang atau 

tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya bank membiayai kredit untuk 

pembelian rumah atau mobil. Kemudian adanya kesepakatan antara bank 

(kreditur) dengan nasabah penerima kredit (debitur), bahwa mereka sepakat sesuai 

dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan 

kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang 

ditetapkan bersama. Demikian pula dengan masalah sangsi apabila si debitur 

ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama. 

Sebelum kredit diberikan, untuk meyakinkan bank bahwa si nasabah benar-

benar dapat dipercaya maka, bank terlebih dulu mengadakan analisis kredit. 

Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek 

usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis ini 

adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman. 

Jika kredit yang disalurkan mengalami kemacetan, maka langkah yang 

dilakukan untuk penyelamatan kredit tersebut beragam. Dikatakan beragam karena 



dilihat terlebih dahulu penyebabnya. Jika memang masih bisa dibantu, maka 

tindakan membantu apakah dengan menambah jumlah kredit atau dengan 

memperpanjang jangka waktunya. Namun jika memang sudah tidak dapat 

diselamatkan kembali maka tindakan terakhir bagi bank adalah menyita jaminan 

yang telah dijaminkan oleh nasabah. 

 

2.6.1    Unsur-Unsur Kredit 

Menurut Kasmir (2010) adapun unsur-unsur yang terkandung dalam 

pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut : 

1. “Kepercayaan 

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan 

baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa 

tertentu dimasa datang.  

2. Kesepakatan 

Disamping unsur kepercayaan di dalam kredit juga mengandung unsur 

kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit.  

3. Jangka Waktu 

 Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka 

waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.  

4. Resiko 

Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu resiko kerugian yang 

diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya pada hal mampu dan 



resiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja yaitu akibat 

terjadinya musibah seperti bencana alam.  

5. Balas Jasa 

Akibat dari pemberian fasilitas kredit bank tentu mengharapkan suatu 

keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau 

jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga bagi bank prinsip konvensional” 

 

2.6.2    Tujuan Kredit 

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian 

kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Menurut 

Dahlan Siamat (2004) kredit dapat dibedakan menurut tujuannya yaitu : 

a. ”Kredit Komersil ( comercil loan ) 

Yaitu kredit yang diberikan untuk memperlancar kegiatan usaha nasabah di 

bidang perdagangan. Kredit komersil ini meliputi antara lain : kredit leveransir, 

kredit untuk usaha pertokoan, kredit ekspor dan sebagainya. 

b. Kredit Konsumtif ( consumer loan ) 

Yaitu kredit yang diberikan oleh bank untuk memenuhi kebutuhan debitur 

yang bersifat konsumtif. Oleh karena itu, kredit ini bagi debitur tidak digunakan 

sebagai modal kerja untuk memperoleh laba akan tetapi semata-mata digunakan 

untuk membeli properti ( rumah ), mobil, dan berbagai macam barang konsumsi 

lainnya. 

 

 



c. Kredit Produktif 

Yaitu kredit yang diberikan oleh bank dalam rangka membiayai kebutuhan 

modal kerja debitur sehingga dapat memperlancar produksi misalnya pembelian 

bahan baku, pembayaran upah, biaya pengepakan, biaya pemasaran dan distribusi 

dan sebagainya”. 

 

2.6.3    Jenis-Jenis Kredit 

Kredit yang diberikan bank umum dan bank perkreditan rakyat untuk 

masyarakat terdiri dari berbagai jenis. Secara umum jenis-jenis kredit menurut 

Kasmir (2010) dapat dilihat dari berbagai segi antara lain : 

1. “Dilihat dari segi kegunaan 

a. Kredit investasi 

Biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun 

proyek/pabrik baru dimana masa pemakaiannya untuk suatu priode yang relatif 

lebih lama yang biasanya kegunana kredit ini adalah untuk kegiatan utama 

suatu perusahaan. 

b. Kredit modal kerja 

Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. 

Contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar 

gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi 

perusahaan. Kredit modal kerja merupakan kredit yang dicarikan untuk 

mendukung kredit investasi yang sudah ada. 

 



2. Dilihat dari segi tujuan kredit 

a. Kredit produktif 

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. 

b. Kredit konsumtif 

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. 

c. Kredit perdagangan 

Kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk 

membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan 

barang dagangan tersebut. 

3. Dilihat dari segi jangka waktu 

a. Kredit jangka pendek 

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling 

lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. 

b. Kredit jangka menengah 

Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, kredit 

jenis ini diberikan untuk modal kerja. 

c. Kredit jangka panjang 

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang yaitu di atas 3 

tahun atau 5 tahun. 

4. Dilihat dari segi jaminan 

a. Kredit dengan jaminan 

Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat 

berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. 



b. Kredit tanpa jaminan 

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu.  

5. Dilihat dari segi sector usaha 

a. Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sector perkebunan atau 

pertanian rakyat. 

b. Kredit peternakan, dalam hal ini untuk jangka pendek misalnya peternakan 

ayam dan jangka panjang kambing atau sapi. 

c. Kredit industri, yaitu kredit untuk membiayai industri kecil, menengah atau 

besar. 

d. Kredit pertambangan, jenis usaha tambang yang dibiayainya biasanya dalam 

jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah. 

e. Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana 

dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa 

yang sedang belajar. 

f. Kredit profesi, diberikan kepada para professional seperti, dosen, dokter atau 

pengacara. 

g. Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian 

perumahan. 

h. Dan sektor-sektor usaha lainnya”. 

 

2.6.4    Prinsip-Prinsip Kredit 

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa 

kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari 



hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh 

bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang 

nasabahnya, seperti melalui  prosedur penilaian yang benar. 

Dalam melakukan penilaian criteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap 

sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar 

penilaian setiap bank. Biasanya criteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank 

untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan 

analisis 5 C dan 7 P. 

Adapun penjelasan untuk analisis dengan 5 C kredit menurut Kasmir (2010) 

adalah sebagai berikut: 

1. “Character 

Pengertian character adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon debitur. 

Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kapada bank bahwa, sifat atau 

watak dari orang-orang yang akan  dibarikan kredit benar-benar dapat dipercaya.  

2. Capacity 

Untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang 

dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya 

mencari laba.  

3. Capital 

Biasanya bank tidak bersedia untuk membiayai suatu usaha 100%, artinya setiap 

nasabah yang mengajukan permohopnan kredsit harus pula menyediakan dana dari 

sumber lainnya atau modal sendiri. 

 



4. Colleteral 

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun 

non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. 

5. Condition 

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk 

dimasa yang akan datang sesuai sector masing-masing. 

Sedangkan penilaian dengan analisis 7 P kredit adalah sebagai berikut : 

1. Personality 

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkahlakunya sehari-hari 

maupun masa lalunya. 

2. Party 

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-

golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.  

3. Perpose 

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis 

kredit yang diinginkan nasabah. 

4. Prospect 

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan dating apakah  

menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau 

sebaliknya. 

5. Payment 

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah 

diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. 



6. Profitability 

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan perusahaan atau bank dalam mencari 

laba. Profitability diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan 

semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya dari 

bank.   

7. Protection 

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan 

perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan 

asuransi”. 

 

2.7    Pengertian Pengembalian Kredit 

Pengertian pengembalian kredit (kolektibilitas) menurut Dahlan Siamat 

(2004) adalah sebagai berikut : 

” Kolektibilitas merupakan gambaran kondisi pembayaran pokok dan bunga 
pinjaman serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang 
ditanamkan dalam surat-surat berharga.” 
 
Sedangkan menurut Thomas Suyatno, dkk. dalam bukunya Dasar-Dasar 

Perkreditan (2007) pengertian kolektibilitas adalah : 

”Kolektibilitas adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan 
bunga kredit oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali 
dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya.” 
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa oleh karena kredit 

dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, maka bank hanya boleh meneruskan 

simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit. Jika petugas bank 

merasa yakin bahwa nasabah yang akan menerima kredit itu mampu dan mau 



mengembalikan kredit yang telah diterimanya. Dari faktor kemauan dan unsur 

keamanan dan sekaligus unsur keuntungan dari suatu kredit. Kedua unsur itu 

saling berkaitan, profitabilitas yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari kredit 

berupa keuntungan yang diambil dari pemungutan bunga. 

 

2.8    Tingkat Pengembalian Kredit 

Berdasarkan tingkat kolektibilitasnya atau tingkat pengembalian 

kreditnya, menurut Lukman Dandiwijaya (2001) dapat dikelompokkan ke 

dalam 4 golongan yaitu : 

1. Kredit lancar 

  Kredit lancar adalah kredit yang tidak mengalami penundaan pengembalian 

pokok pinjaman dan pembayaran bunga. 

2. Kredit kurang lancar 

  Kredit kurang lancar adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan 

pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama 3 (tiga) bulan 

dari waktu yang diperjanjikan. 

3. Kredit diragukan 

  Kredit diragukan adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan 

pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama 6 (enam) bulan 

atau dua kali dari jadwal yang telah diperjanjikan. 

 

 

 



4. Kredit macet  

  Kredit macet adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan 

pembayaran bunganya telah mengalami penundaan lebih dari satu tahun 

sejak jatuh tempo menurut jadwal yang telah diperjanjikan”. 

 Berdasarkan ketentuan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 98 tentang Bank 

Perkreditan Rakyat (BPR) Tahun 2006, untuk menghitung tingkat 

pengembalian kredit dapat menggunakan rumus sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Tingkat pengembalian kredit      x 100% 



2.9 Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keputusan Menteri BUMN tahun 2003 yang mewajibkan setiap BUMN di 
seluruh Indonesia menerapkan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan 
(PKBL) yang salah satunya bertujuan untuk membantu permodalan usaha 

kecil dan menengah 

PT Pelabuhan Indonesia III selaku salah satu BUMN di Indonesia 
menjalan program PKBL tersebut yakni dengan pemberian 

dana bergulir pada usaha kecil dan menengah. 

Adanya tingkat pengembalian rendah dari dana 
bergulir PKBL tersebut selama tiga tahun 

terakhir

Variabel yang mempengaruhi 
tingkat pengembalian (X) : 

1. Jumlah pinjaman (  
2. Jangka waktu 

pinjaman   
3. Tingkat suku bunga 

(  
4. Besarnya cicilan 

perbulan (   

Tingkat Pengembalian 
rendah sebagai 

variabel  dependent 
(Y) 

Pengujian penelitian dengan analisis regresi, 
dengan rumus : 

Y = + 

Hasil dan Kesimpulan 



2.10       Hipotesis Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji variabel jumlah pengembalian, waktu 

jatuh tempo, tingkat suku bunga dan angsuran perbulan mampu dalam memprediksi 

tinggi rendahnya tingkat pengembalian. 

2.10.1 Pengaruh jumlah pengembalian, waktu jatuh tempo, tingkat suku 

bunga dan angsuran perbulan terhadap  tingkat pengembalian. 

Menurut Sinaga (2007) jumlah pinjaman ialah besarnya uang yang diberikan 

oleh pihak perusahaan kepada mitra binaan yang bertujuan sebagai dana bergulir 

bantuan usaha yang dijalankan oleh mitra binaan.Sinaga juga menjelaskan bahwa 

jumlah pinjaman memiliki pengaruh terhadap tingkat pengembalian kredit. 

Sebelumnya dalam penelitian Mukti Asih (2007) dan Astri Marlia (2011) 

menjelaskan bahwa tingkat suku bunga ialah besarnya bunga yang dibebankan 

kepada mitra binaan, besarnya tingkat suku bunga ditentukan oleh pihak perusahaan 

akan tetapi besarnya pokok bunga yang dibayarkan oleh mitra binaan tergantung pada 

besarnya jumlah pinjaman. Astri Marlia (2011) juga menekankan bahwa jangka 

waktu ialah jangka waktu yang diberikan oleh pihak perusahaan kepada mitra binaan 

untuk membayar keseluruhan hutang yang dibayarkan. Kesimpulan penelitian Mukti 

Asih (2007) maupun Astri Marlia (2011) menunjukkan bahwa tingkat suku bunga 

dan jangka waktu pinjaman mempengaruhi tingkat pengembalian kredit. Sedangkan 

besarnya angsuran perbulan ialah besarnya uang yang dibayarkan oleh mitra binaan, 

besarnya angsuran yang dibayarkan tiap bulannya dihitung berdasarkan jumlah 

pinjaman dan jangka waktu yang diberikan (Hidayati, 2003). Hidayati menjelaskan 



pula bahwa besarnya angsuran perbulan mampu mempengaruhi tingkat pengembalian 

kredit. 

Penelitian yang dilakukan oleh Eka Nur Muhammah (2008) Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui tingkat pengembalian yang diukur dengan jumlah 

pinjaman, jangka waktu yang diberikan, tingkat suku bunga, usia, jumlah tertanggung 

keluarga, penghasilan bersih usaha dan tingkat pendidikan. Hasil penelitian ini 

mengemukakan bahwa variabel yang paling berpengaruh terhadap tingkat 

pengembalian ialah besarnya jumlah pinjaman, penghasilan bersih usaha dan tingkat 

suku bunga.  

Berdasarkan penelitian terdahulu maka dirumuskan hipotesis penelitian yang 

akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

H1 :  Pengaruh secara simultan  dan parsial jumlah pinjaman, waktu jatuh tempo, 

tingkat suku bunga dan angsuran perbulan terhadap tingkat pengembalian 

kredit. 

2.10.2 Jumlah pinjaman merupakan variabel dominan. 

Jumlah pinjaman ialah besarnya uang yang diberikan oleh perusahaan kepada 

mitra binaan yang bertujuan sebagai dana bergulir bantuan usaha yang dijalankan 

mitra binaan (Sinaga, 2007). Pinjaman berupa kredit dana bergulir ini diberikan untuk 

membantu permodalan bagi pengusaha kecil. Besarnya jumlah pinjaman yang 

diberikan kepada pengusaha kecil akan meningkatkan produktivitas usaha yang 

dijalankan. Dengan meningkatnya produktivitas mitra binaan akan meningkatkan 

pengembalian kredit. Dengan demikian jumlah pinjaman diduga positif terhadap 

pengembalian kredit. 



Menurut Arif Sritua (1993:12) untuk menentukan variabel bebas yang paling 

menentukan (dominan) dalam mempengaruhi nilai dependen variabel dalam suatu 

model regresi linier, maka digunakan koefisien beta. Nilai beta yang paling besar 

dalam standardized coefficent menunjukkan variabel tersebut memiliki pengaruh 

yang dominan dibanding variabel yang lainnya. 

Berdasarkan penelitian terdahulu maka dirumuskan hipotesis penelitian yang 

akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

H2 :  Jumlah pinjaman merupakan variabel dominan yang mempengaruhi tingkat 

pengembalian kredit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian eksplanatory (explanative research) 

dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Supardi (2005:29), penilitian 

eksplanatory adalah penilitian yang berusaha menggambarkan dan menerangkan 

suatu gejala dan keadaan yang diteliti seperti apa adanya dan sekaligus 

menerangkan latar belakang yang menimbulkan gejala dan keadaan tersebut. 

Sifat penelitian ini adalah replikasi dan pengembangan, yaitu suatu penelitian 

pengulangan dari penelitian-penelitian terdahulu yang serupa namun dengan 

sampel, variabel dan periode yang berbeda. perbedaan penelitian ini dengan 

sebelumnya terletak pada perusahaan yang diteliti, periode waktu dalam 

melakukan analisis dan juga variabel-variabel yang diteliti. 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

Dalam penelitian ini populasinya adalah usaha kecil dan menengah yang 

dibina oleh PT Pelabuhan Indonesia III Surabaya yakni sebanyak 121 usaha. 

Sedangkan menurut Sugiyono (2009) sampel ialah sebagian dari jumlah 

karakteristik yang dimiliki populasi. Pengumpulan data menggunakan Kriteria 

Populasi dengan menentukan sampel yang memenuhi kriteria sebagai berikut : 



1. Merupakan usaha kecil dan menengah yang dibina oleh PT Pelabuhan 

Indonesia III. 

2. Memiliki pinjaman lebih dari atau sama dengan 25 juta rupiah kepada 

PT Pelabuhan Indonesia III dengan jangka waktu pinjaman 2 hingga 3 

tahun terhitung mulai   Mei 2009 hingga desember 2012 

Dengan menggunakan kriteria populasi, maka diperoleh 50 usaha kecil dan 

menengah yang memenuhi kriteria sebagai sampel penelitian. Dengan daftar 

sebagai berikut : 

Tabel 3.1 

Data Mitra Binaan yang Memenuhi Kriteria 

 

NAMA  AL
AM
AT 

JUM
LAH 
PINJ
AMA
N 
(Rp) 

TANGG
AL REAL 

JATUH 
TEMP
O 

Koperasi 
Distrubisi 
Indonesia 

Ma
lan
g 

25.0
00.0
00 

30 Juni 
2009 

30 Des 
2011 

KPRI Karya 
Raharja 

Pas
uru
an 

50.0
00.0
00 

30 Juni 
2009 

30 Des 
2011 

KPRI Segar  Sa
mp
ang 

30.0
00.0
00 

4 oct 
2009 

4 April 
2011 

KSU Lansia 
Karang 

Sa
mp

25.0
00.0

8 Des  8 Juni 



Wreda  ang  00  2009  2012 

CV Bima 
Sejati 

Gre
sik 

30.0
00.0
00 

4 Oct 
2009 

4 April 
2012 

Sri Lestari  Sur
aba
ya 

100.
000.
000 

29 Des 
2009 

29 
Juni 
2012 

Moh. Ghozali  Sa
mp
ang 

60.0
00.0
00 

18 Mei 
2009 

18 
Nop 
2011 

Munirah  Ba
ngk
ala
n 

25.0
00.0
00 

18 Mei 
2009 

18 
Nop 
2011 

Andar 
Arianto 

La
mo
nga
n 

30.0
00.0
00 

18 Mei 
2009 

18 
Nop 
2011 

Sundari 
Wilujeng 

Mo
jok
ert
o 

30.0
00.0
00 

18 Mei 
2009 

18 
Nop 
2011 

Sri Wahyuni  Mo
jok
ert
o 

50.0
00.0
00 

18 Mei 
2009 

18 
Nop 
2011 

Ekawati  Mo
jok
ert
o 

25.0
00.0
00 

18 Mei 
2009 

18 
Nop 
2011 

Mustain  Bo
nd
ow

60.0
00.0
00 

18 Mei 
2009 

18 
Nop 
2011 



oso 

Maesaroh  Bo
nd
ow
oso 

60.0
00.0
00 

18 Mei 
2009 

18 
Nop 
2011 

Kustari H  Bo
nd
ow
oso 

30.0
00.0
00 

18 Mei 
2009 

18 
Nop 
2011 

Achmad 
Yalya 

Su
me
ne
p 

25.0
00.0
00 

30 Juni 
2009 

30 Des 
2011 

Fathorahma
n Ahdah 

Su
me
ne
p 

25.0
00.0
00 

30 Juni 
2009 

30 Des 
2011 

Budi 
Haryanto 

Boj
on
ego
ro 

30.0
00.0
00 

30 Juni 
2009 

30 Des 
2011 

Isnadi Eldo  Jo
mb
ang 

25.0
00.0
00 

30 Juni 
2009 

30 Des 
2011 

Wiwik 
Nurhayati 

Ma
lan
g 

25.0
00.0
00 

30 Juni 
2009 

30 Des 
2011 

Aziz Pamuji  Blit
ar 

50.0
00.0
00 

30 Juni 
2009 

30 Des 
2012 

Muhammad 
Firdaus 

Ba
nyu
wa

40.0
00.0
00 

30 Juni 
2009 

30 Des 
2012 



ngi 

Nikmah 
Bahmid 

Sid
oar
jo 

40.0
00.0
00 

4 oct 
2009 

4 April 
2012 

Suliastiani  Sid
oar
jo 

40.0
00.0
00 

4 oct 
2009 

4 April 
2012 

Juma’ani 
Juber 

Sid
oar
jo 

27.0
00.0
00 

4 oct 
2009 

4 April 
2012 

Hasan  Sid
oar
jo 

25.0
00.0
00 

4 oct 
2009 

4 April 
2012 

M. Sofyan  Ma
lan
g 

25.0
00.0
00 

4 oct 
2009 

4 April 
2012 

Harsono  Ma
lan
g 

30.0
00.0
00 

4 oct 
2009 

4 April 
2012 

Abd. Basid 
Haqi 

Je
mb
er 

30.0
00.0
00 

4 oct 
2009 

4 April 
2012 

Nanik Sufiah  Mo
jok
ert
o 

25.0
00.0
00 

4 oct 
2009 

4 April 
2012 

Risman 
Jonhendri 

Mo
jok
ert
o 

50.0
00.0
00 

4 oct 
2009 

4 April 
2012 

Eko 
Purwanto 

Jo
mb

25.0
00.0

4 oct 
2009 

4 April 
2012 



ang  00 

Erry Susanto  Ked
iri 

27.0
00.0
00 

4 oct 
2009 

4 April 
2012 

Matsurah  Ba
ngk
ala
n 

30.0
00.0
00 

4 oct 
2009 

4 April 
2012 

Lukman 
Hakim 

Ba
ngk
ala
n 

29.0
00.0
00 

4 oct 
2009 

4 April 
2012 

Juhariyah  Ba
ngk
ala
n 

90.0
00.0
00 

4 oct 
2009 

4 April 
2012 

Soegito  Sur
aba
ya 

25.0
00.0
00 

4 oct 
2009 

4 April 
2012 

Yatiningsih  Boj
on
ego
ro 

25.0
00.0
00 

4 oct 
2009 

4 April 
2012 

Rizal Adrian  Pa
me
kas
an 

50.0
00.0
00 

8 Dec 
2009 

8 Juni 
2012 

Bambang 
Kurniadi 

Tul
ung
agu
ng 

50.0
00.0
00 

8 Dec 
2009 

8 Juni 
2012 

Heny Isworo  Tre
ngg
ale

50.0
00.0

8 Dec 
2009 

8 Juni 
2012 



k  00 

Dian 
Handoko 

Tre
ngg
ale
k 

25.0
00.0
00 

8 Dec 
2009 

8 Juni 
2012 

Tri Edy 
Sujarwo 

Ma
diu
n 

25.0
00.0
00 

8 Dec 
2009 

8 Juni 
2012 

Endang Sri 
Erwin 

Kar
nd
ega
n 

25.0
00.0
00 

8 Dec 
2009 

8 Juni 
2012 

NurInsiah  Ba
nyu
wa
ngi 

25.0
00.0
00 

8 Dec 
2009 

8 Juni 
2012 

Djoemariant
o 

Sid
oar
jo 

50.0
00.0
00 

8 Dec 
2009 

8 Juni 
2012 

Sukarno  Sid
oar
jo 

60.0
00.0
00 

8 Dec 
2009 

8 Juni 
2012 

Siamah  Sid
oar
jo 

35.0
00.0
00 

8 Dec 
2009 

8 Juni 
2012 

Sukardi  Ma
diu
n 

75.0
00.0
00 

8 Dec 
2009 

8 Juni 
2012 

Rika 
Indriaswati 

Ma
diu
n 

40.0
00.0
00 

8 Dec 
2009 

29 
Juni 
2012 

Sumber : Tim PKBL Pelindo III 



3.3 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penilitian ini menggunakan data kuantitatif. 

Menurut Dajan (2000:120), data kuantitatif adalah data yang berupa kumpulan 

angka-angka hasil observasi atau pengukuran yang dapat dinyatakan dalam 

angka-angka. Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

merupakan data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari nara sumber dan 

data sekunder, yaitu data yang telah diolah oleh objek atau yang tidak 

memerlukan pengolahan lebih lanjut. Data primer didapat dengan wawancara 

langsung sedangkan data sekunder umumnya berupa bukti pencatatan, atau 

laporan historis yang telah tersusun dalam arsip. Adapun data sekunder yang 

digunakan dalam penilitian ini berupa data laporan keuangan PT Pelabuhan 

Indonesia III. Sedangkan data primer didapatkan dari wawancara langsung oleh 

penanggung jawab program PKBL PT Pelabuhan Indonesia III Surabaya serta 

beberapa mitra binaan. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penilitian ini adalah studi dokumentasi dan 

wawancara. Studi dokumentasi yaitu cara pengumpulan data dari catatan-catatan 

atau dokumen yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Data tersebut 

berasal dari jurnal, internet dan buku yang dijadikan sebagai referensi yang 

berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Sedangkan wawancara dilakukan 

dengan melakukan interview secara langsung terhadap nara sumber. 



3.5 Teknik Analisa Data 

Metode analisis yang digunakan dalam  penelitian ini adalah model analisis 

regresi linier. Software yang digunakan untuk analisis regresi linier berganda 

adalah SPSS 16 

 

 

3.6 Identifikasi dan Definisi Operasional Variabel 

3.6.1 Indetifikasi Variabel 

1. Variabel Dependen (Y) 

 Variabel dependen yang digunakan adalah tingkat pengembalian usaha kecil 

dan menengah yang dibina oleh PT Pelabuhan Indonesia III 

2. Variabel Independen (X) 

 a. X1 = jumlah pinjaman 

 b. X2 = Jangka Waktu 

 c. X3 = tingkat suku bunga 

 d. X4 = besarnya angsuran perbulan 

3.6.2 Definisi Operasional Variabel 



Berdasarkan perumusan masalah dan tinjauan pustaka maka definisi 

operasional dari masing-masing variabel adalah : 

1. Variabel Dependen (Y) 

Y = Tingkat Pengembalian 

 Menurut Priarni (2005) tingkat pengembalian kredit 

merupakan kemampuan mitra binaan dalam membayar kembali kreditnya. 

Tingkat pengembalian kredit yang telah dikembalikan oleh mitra binaan 

dilihat dari pokok pinjaman kredit beserta bunganya serta waktu 

pengembalian kredit. Mitra binaan yang diambil adalah mitra binaan PT. 

Pelindo III Surabaya yang masih akses terhadap kredit. Tingkat 

pengembalian kredit dalam penelitian ini dilihat berdasarkan lancar dan 

tidak lancarnya pengembalian kredit yang dilakukan oleh mitra binaan. 

Kriteria kelancaran pengembalian yakni para mitra binaan mampu secara 

teratur membayarkan kewajibannya sesuai dengan besarnya angsuran 

yang telah ditentukan tiap bulannya. PT Pelabuhan Indonesi III tidak 

memberikan patokan tanggal maksimal untuk pembayaran tiap bulannya 

sehingga hal ini tentunya memudahkan para mitra binaannya. Berdasarkan 

ketentuan Peraturan Bank Indonesia No 98 tentang Bank Perkreditan 

Rakyat untuk menghitung tingkat pengembalian kredit dapat 

menggunakan rumus sebagai berikut :  

 

 
Tingkat pengembalian kredit    x 100%



Adapun tingkat pengembalian kredit program PKBL pada PT 

Pelabuhan Indonesia III pada tahun 2012 berdasarkan rumus PBI tersebut 

ialah 50,41% . Tingkat Pengembalian tersebut masih dikatakan rendah 

karena masih berada dibawah 70% (PBI no 98 tahun 2006). Artinya dari 

keseluruhan jumlah kredit yang diberikan kepada mitra binaan hanya 

50,41% dana yang berhasil kembali ke kas PKBL PT Pelabuhan Indonesia 

atau hanya setengah dari total kredit yang dikeluarkan.  

 

 

 

2. Variabel Independen (X) 

Variabel Independen dalam penilitian ini meliputi : 

a. Jumlah pinjaman (X1) 

Jumlah Pinjaman menurut Sinaga (2007) yakni besarnya kredit yang 

diberikan oleh pihak perusahaan  kepada pengusaha kecil yang menjadi 

mitra binaan perusahaan. Pinjaman yang diberikan oleh PT Pelabuhan 

Indonesia III pada program PKBL ini merupakan dana bergulir dalam 

rangka membantu permodalan bagi pengusaha kecil dengan satuan 

nominal rupiah. Besarnya jumlah pinjaman yang diberikan kepada 

pengusaha kecil yang menjadi mitra binaan bertujuan untuk meningkatkan 

produktivitas usaha yang dijalankannya. Dengan peningkatan 

produktivitas mitra binaan maka akan meningkatkan pengembalian kredit.  

b. Jangka Waktu Pinjaman (X2) 



Jangka Waktu pinjaman ialah jangka waktu yang diberikan kepada 

kreditur untuk membayarkan jumlah hutang dan bunga yang dibebankan 

hingga jatuh tempo. Menurut Eka Nur (2008), Penentuan jangka waktu 

pengembalian/pelunasan kredit ditentukan  berdasarkan kesepakatan 

antara pihak perusahaan dengan debitur. Kesepakatan tersebut 

berdasarkan permintaan debitur yang disesuaikan dengan 

pertimbanganpertimbangan lain oleh pihak perusahaan. Bagi pihak 

perusahaan, semakin lama jangka waktu pengembalian ini akan 

meringankan beban angsuran yang harus dibayar debitur per bulannya 

sehingga memperkecil resiko penunggakan kredit. Di sisi lain, semakin 

lama jangka waktu  pengembalian kredit ini akan menurunkan tingkat 

perputaran dana dan likuiditas  perusahaan sehingga pihak perusahaan 

benar-benar penuh pertimbangan dalam menentukan  jangka waktu 

pengembalian kredit tersebut. Lamanya waktu pinjaman di dalam program 

PKBL ini yakni dua hingga tiga tahun 

c. Tingkat suku bunga (X3) 

Tingkat suku bunga menurut Hidayati (2003) mempengaruhi 

pengembalian kredit, semakin besar tingkat suku bunga maka kemampuan 

pengembalian kredit semakin rendah. Satuan tingkat suku bunga adalah 

persen. Di dalam program PKBL yang dijalankan oleh PT Pelabuhan 

Indonesia III ini, bunga yang dibebankan kepada kreditur yakni sebesar 

6% pertahunnya.   



 

d. Besarnya angsuran perbulan (X4) 

Besarnya angsuran perbulan ialah jumlah yang dibebankan kepada 

kreditur untuk dibayarkan kepada pihak PT Pelabuhan Indonesia 

perbulannya dihitung dari jumlah pinjaman, bunga dan waktu tenggat 

yang diberikan. PT Pelindo III tidak menetapkan tanggal maksimal 

pembayaran angsuran di tiap bulannya, sehingga memberikan lebih 

banyak kelonggaran untuk para mitra binaannya.  

 

 

 

 

3.7 Analisa data 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 

linier berganda. Model ini digunakan untuk melihat besarnya pengaruh anatar 

variabel-variabel independen terhadap variabel dependen baik secara simultan 

maupun secara parsial. Secara umum bentuk regresi yang diperoleh dengan 

menggunakan analisis regresi linier berganda adalah : 

Y =  

(Sumber : Imam Ghozali, Ekonometrika, 2009:13) 



Bentuk rumusan persamaan matematis dari analisis regresi linier berganda 

dalam penilitian adalah : 

Y =  

Keterangan : 

Y = Risiko Kredit 

  

 = jumlah pinjaman 

= jangka waktu yang diberikan 

 = tingkat suku bunga 

 = angsuran perbulan 

 

3.8 Pengujian Hipotesis 

A. Uji Hipotesis Pertama 

 Uji hipotesis pertama adalah uji F. Uji ini dilakukan untuk mengetahui 

pengaruh faktor-faktor (variabel independen) secara bersama-sama terhadap risiko 

pengembalian kredit. 



= Ada pengaruh signifikan antara variabel jumlah pinjaman, tingkat suku 

bunga,angsuran perbulan dan tenggat waktu terhadap tingkat pengembalian. 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen 

yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara simultan atau bersama-

sama terhadap variabel dependen (Imam Ghozali, 2009:16) 

Langkah uji F  

1) Formulasi hipotesis 

: = = 0 

Artinya variabel independen ( ) secara simultan tidak berpengaruh 

terhadap variabel dependen (Y) 

:   0 

Artinya variabel independen ( ) secara simultan berpengaruh 

terhadap variabel dependen (Y) 

2) Menentukan tingkat signifikansi dan derajat kebebasan 

Untuk menentukan nilai F statistik tabel menggunakan tingkat signifikan  = 

0,05 dengan derajat kebebbasan df = (k-1) dan (n-k), n= jumlah observasi; k= 

jumlah variabel termasuk intersep 

3) Kriteria pengujian 

Kriteria pengambilan keputusan dengan taraf signifikan  = 0,05 adalah 

sebagai berikut : 

Bila F hitung atau statistik F  F ( ,k-1,N-k), maka  diterima 



Bila F hitung atau statistik F > F ( ,k-1,N-k), maka  ditolak 

(Sumber : Yuni Prihadi Utomo, Eksplorasi Data dan Analisis Regresi dengan 

SPSS,2009:153) 

Dimana k adalah banyaknya meter atau koefisien model statistik termasuk 

konstanta, N adalah banyaknya observasi atau pengamatan 

Atau berdasarkan signifikansi F : 

Bila signifikansi statistik F  maka  ditolak 

Bila signifikansi statistik F>  maka  diterima 

(Sumber : Yuni Prihadi Utomo, Eksplorasi Data dan Analisis Regresi dengan 

SPSS,2009:155) 

4) Menghitung nilai atau statistik F  

5) Kesimpulan 

B. Uji Hipotesis Kedua 

  Uji hipotesis ini untuk menentukan variabel bebas yang memiliki pengaruh 

dominan terhadap variabel dependen dengan menggunakan beta standarized (beta 

koefisien). Variabel yang memiliki koefisien beta standarized terbesar adalah 

variabel yang memiliki pengaruh dominan. 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1 Sejarah Berdirinya Perusahaan 

   PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) pada awal berdirinya adalah 

sebuah Perusahaan Negara yang pendiriannya dituangkan dalam PP No. 19 

Tahun 1960. Selanjutnya pada kurun waktu 1969 s/d 1983 bentuk Perusahaan 

Negara telah diubah dengan nama Badan Pengusahaan Pelabuhan(BPP) 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1969. Dan selanjutnya pada 

kurun waktu tahun 1983 s/d 1992 untuk membedakan pengelolaan Pelabuhan 

Umum yang diusahakan dan yang tidak diusahakan diubah menjadi Perusahaan 

Umum(Perum) Pelabuhan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 

1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1985. Kemudian sejak tahun 

1992 seiring dengan pesatnya Perkembangan dunia usaha maka status Perum 

diubah menjadi Perseroan hingga saat ini dan tertuang dalam Akta Notaris Imas 

Fatimah, SH Nomor 5 Tanggal 1 Desember 1992 dan telah diubah terakhir 

dengan Akta Perubahan Nomor 128 tanggal 25 Juni 1998 yang dibuat di 

hadapan Notaris Rachmat Santoso, SH. 

PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) mengelola sebanyak 40 

pelabuhan yang dikelompokkan menjadi 19 cabang dan 21 kawasan yang 



tersebar di 7 Propinsi yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, 

Kalimantan Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. 

Sedangkan Kantor Pusat PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) terletak di 

Surabaya 

4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan 

 Visi : ” Menjadi pelaku penyediaan jasa kepelabuhanan yang 

prima,berkomitmen memacu integrasi logistik nasional” 

Untuk mencapai visi tersebut, PT Pelabuhan Indonesia III menerapkan misi 

sebagai berikut : 

1. Menjamin penyediaan jasa pelayanan prima melampaui standar yang 

berlaku secara konsisten 

2. Memacu kesinambungan daya saing industri nasional melalui biaya logistik 

yang kompetitif 

3. Memenuhi harapan semua stakeholders melalui prinsip kesetaraan dan tata 

kelola perusahaan yang baik (GCG) 

4. Mendukung perolehan devisa negara dengan memperlancar arus 

perdagangan 

4.1.3 Perubahan Kebijakan PKBL yang akan Dilaksanakan oleh PT Pelabuhan 

Indonesia III Awal Tahun 2014 

  Di dalam pelaksanaan program PKBL, PT Pelabuhan Indonesia III 

mencanangkan kebijakan sebagai berikut : 



1. Di dalam PT Pelabuhan Indonesua III, nama program PKBL atau kemitraan dan 

bina lingkungan akan diganti dengan Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan 

(TJSL) BUMN. 

2. Hubungan dengan CSR yang mulanya berdiri sendiri, kini diubah. Walau secara 

subtansi sama, namun wajib dilaksanakan BUMN sesuai kemampuan 

perusahaan. 

3. Dalam penetapannya yang dulunya telah disebutkan RUPS sebagai pembagian 

laba senesar max 4% laba tahun sebelumnya kini dianggarkan dan dibiayakan 

setiap tahun pada masing-masing BUMN sebesar maksimal 4% laba bersih 2 

tahun buku sebelumnya. 

4. Pengelolaan yang dulunya dilakukan oleh unit PKBL BUMN, akan dikelola 

langsung oleh BUMN dan didonasikan kepada BUMN untuk pembinaan. 

5. Pelaporan yang dulunya dilaporkan secara ekstrakomptabel di unit PKBL 

nantinya akan dilaporkan sebagai salah satu bab tersendiri dalam laporan tahunan 

BUMN (intrakomptabel) 

6. Ruang lingkup yang dulunya dengan peminjaman modal 80% dan capacity 

bulding 20% untuk kemitraan serta tujuan pelestraian alam, diklat, kesehatan, 

bencana alam, sarana&prasarana untuk program bina lingkungan akan diubah 

dengan pinjaman modal dan pembinaan usaha untuk program kemitraan serta 

tujuan pelestraian alam, diklat, kesehatan, bencana alam, sarana&prasarana, 

pengentasan kemiskinan untuk program bina lingkungan. 



7. Bunga pinjaman sebesar 6% pertahun, akan berubah menjadi sebesar biaya 

ditambah margin (akan terus menurun karena sumber dana tidak terbebani 

bunga) 

4.2 Tingkat Pengembalian Tahun 2012 

Tingkat pengembalian kredit bisa diketahui dari jumlah pokok yang sudah 

dibayarkan oleh tiap mitra binaan kepada PT Pelabuhan Indonesia III. Jumlah 

pokok yang dibayarkan tersebut sudah termasuk pokok pinjaman maupun pokok 

bunga yang dibebankan. Seperti yang sudah dijelaskan di tinjauan teori, tingkat 

pengembalian dihitung dengan rumus sebagai berikut :  

 

 

Data yang diterima dari PT Pelabuhan Indonesia telah mencatat pengembalian 

yang sudah dilakukan oleh tiap mitra binaannya. Pokok yang sudah dikembalikan 

ini merupakan pokok pinjaman dan pokok bunga yang seharusnya dibayarkan tiap 

bulannya hingga waktu jatuh tempo yang ditetapkan. Berikut tabel pengembalian 

kredit mitra binaan PT Pelabuhan Indonesia. 

Tabel 4.1 

Tabel Pengembalian Kredit tahun 2012 

NO  NAMA  JUMLAH 
PINJAMAN 

KREDIT 
LANCAR=POKOK 

PROSENTASE
(%) 

Tingkat pengembalian kredit    x 100% 



(RP)  YANG SUDAH 
DIKEMBALIKAN 

(RP) 

1  Koperasi 
Distrubisi 
Indonesia 

25.000.000 

12.761.000 

45,57% 

2  KPRI Karya 
Raharja 

50.000.000 
40.021.000 

71,46% 

3  KPRI Segar  30.000.000  22.318.000  63,04% 

4  KSU Lansia 
Karang 
Wreda 

25.000.000 

22.509.000 

76,30% 

5  CV Bima 
Sejati 

30.000.000 
25.541.000 

72,14% 

6  Sri Lestari  100.000.000  111.800.000  94,74% 

7  Moh. Ghozali  60.000.000  30.375.000  45,20% 

8  Munirah  25.000.000  20.406.500  72,87% 

9  Andar 
Arianto 

30.000.000 
12.413.000 

36,94% 

10  Sundari 
Wilujeng 

30.000.000 
6.756.000 

20,10% 

11  Sri Wahyuni  50.000.000  15.082.000  26,93% 

12  Ekawati  25.000.000  9.327.500  33,31% 

13  Mustain  60.000.000  35.800.000  53,27% 

14  Maesaroh  60.000.000  1.500.000  2,23% 

15  Kustari H  30.000.000  8.700.000  25,89% 

16  Achmad 
Yalya 

25.000.000 
6.120.000 

21,85% 



17  Fathorahman 
Ahdah 

25.000.000 
13.267.000 

47,38% 

18  Budi 
Haryanto 

30.000.000 
29.891.000 

88,96% 

19  Isnadi Eldo  25.000.000  9.035.000  32,26% 

20  Wiwik 
Nurhayati 

25.000.000 
1.167.000 

4,16% 

21  Aziz Pamuji  50.000.000  53.917.000  91,38% 

22  Muhammad 
Firdaus 

40.000.000 
1.624.000 

3,44% 

23  Nikmah 
Bahmid 

40.000.000 
17.468.000 

37,00% 

24  Suliastiani  40.000.000  9.184.000  19,45% 

25  Juma’ani 
Juber 

27.000.000 
19.350.000 

60,73% 

26  Hasan  25.000.000  15.460.000  52,40% 

27  M. Sofyan  25.000.000  17.184.000  58,25% 

28  Harsono  30.000.000  4.602.000  13,00% 

29  Abd. Basid 
Haqi 

30.000.000 
11.320.000 

31,97% 

30  Nanik Sufiah  25.000.000  11.320.000  38,37% 

31  Risman 
Jonhendri 

50.000.000 
11.463.000 

19,42% 

32  Eko 
Purwanto 

25.000.000 
7.652.000 

25,93% 

33  Erry Susanto  27.000.000  17.511.000  54,96% 

34  Matsurah  30.000.000  21.118.000  59,65% 



Sumber : Tim PKBL Pelindo III 

35  Lukman 
Hakim 

29.000.000 
31.042.000 

90,71% 

36  Juhariyah  90.000.000  1.350.000  1,27% 

37  Soegito  25.000.000  13.662.000  46,31% 

38  Yatiningsih  25.000.000  10.098.000  34,23% 

39  Rizal Adrian  50.000.000  9.303.000  15,77% 

40  Bambang 
Kurniadi 

50.000.000 
28.368.000 

48,08% 

41  Heny Isworo  50.000.000  13.983.000  23,7% 

42  Dian 
Handoko 

25.000.000 
1.638.800 

5,55% 

43  Tri Edy 
Sujarwo 

25.000.000 
2.458.200 

8,33% 

44  Endang Sri 
Erwin 

25.000.000 
13.128.000 

44,50% 

45  NurInsiah  25.000.000  1.638.800  5,55% 

46  Djoemarianto 50.000.000  55.785.000  94,55% 

47  Sukarno  60.000.000  5.175.000  7,30% 

48  Siamah  35.000.000  29.162.000  70,61% 

49  Sukardi  75.000.000  50.343.750  56,88% 

50  Rika 
Indriaswati 

40.000.000 
38.367.000 

81,28% 

TOTAL  1.903.000.000    



 Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa total pokok yang dibayarkan 

mitra binaan tersebut merupakan kredit lancar. Maka, tingkat pengembalian kredit 

pada tahun ini dirumuskan dengan perhitungan sebagai berikut : 

Tingkat pengembalian kredit   = x 100% 

          x 100% 

         50,41% 

  Tingkat pengembalian tahun ini yang bernilai 50,41% tidak jauh berbeda 

dengan tingkat pengembalian kredit pada 4 tahun sebelumnya yang rata-rata 

bernilai 51,32% . Tingkat pengembalian ini masih dinilai rendah karena hanya 

setengah dari total dana yang digunakan untuk kredit kembali masuk di PT 

Pelabuhan Indonesia.  Dana yang dikeluarkan untuk kredit menjadi dana beku 

yang tidak bisa masuk kembali kepada PT Pelabuhan Indonesia III secara 

optimal.  

4.3 Hasil Analisis Regresi Linier  

Proses pengolahan data dengan menggunakan analisis regresi linier berganda 

dilakukan beberapa tahapan untuk mencari pengaruh antara variabel independen 

dengan dependen. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan 

software SPSS didapatkan ringkasan seperti pada tabel 4.2 berikut.  

 

 



Tabel 4.2 

Ringkasan Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Variabel Koefisien   signifikansi keterangan 

Konstanta 62.560 2.343 0.024 Signifikan 

Jumlah Pinjaman (  2.255 3.854 0.000 Signifikan 

Jangka waktu ( ) -0.550 -2.417 0.020 Signifikan 

Bunga ( ) -0.283 -1.578 0.122 Tidak 

signifikan 

Angsuran Perbulan ( ) -1.681 -2.841 0.007 Signifikan 

R square = 0,416 

Adjusted R Square = 0.364 

F-Hitung = 8.018 

F-tabel = 2,57 

Sumber : Data diolah, 2013 

 

4.3.1 Menentukan Model Persamaan 

Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah tingkat pengembalian yang 

akan berpengaruh kepada risiko kredit, sedangkan variabel bebas yang 



digunakan adalah jumlah pinjaman (X1), jangka waktu pinjaman (X2) , bunga 

pinjaman (X3) dan angsuran perbulan (X4). 

Berdasarkan hasil regresi pada tabel diatas, maka model persamaan regresinya 

adalah : 

Y =  

Interpretasi dari persamaan tersebut ialah : 

1. konstanta 62,560 

Nilai konstanta dari persamaan regresi ini adalah positif. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel dependen Y akan bertambah secara konstan 

jika variabel lainnya X1,X2,X3 dan X4 bernilai nol. Sedangkan nilai  

sebesar 62,560 menunjukkan bahwa variabel jumlah pinjaman (X1), jangka 

waktu pinjaman (X2) , bunga pinjaman (X3) dan angsuran perbulan (X4) 

diabaikan atau tidak ada, maka tingkat pengembalian akan mengalami 

kenaikan sebesar 62,560% 

2. = 2.255 

Nilai koefisien dari variabel X1 adalah positif. Hal ini menunjukkan 

bahwa setiap peningkatan jumlah pinjaman sebesar 1% akan diikuti oleh 

peningkatan tingkat pengembalian sebesar 2.255%. atau lebih singkatnya 

semakin besar jumlah pinjaman semakin besar pula tingkat 

pengembaliannya. 

3. = -0.550 



Nilai koefisien dari variabel X2 adalah negative. Hal ini menunjukkan 

bahwa semakin lama jangka waktu yang diberikan kepada kreditur sebesar 

1% akan diikuti oleh penurunan tingkat pengembalian sebesar 0.550% 

4. = -0.283 

Nilai koefisien dari variabel X3 adalah negative atau berbanding 

terbalik dengan variabel Y, bahwa semakin tinggi bunga yang dibebankan 

sebesar 1% maka akan diikuti oleh rendahnya tingkat pengembalian sebesar 

0,283% 

5. =-1.681 

Nilai koefisien dari variabel X4 adalah negative atau berbanding 

terbalik dengan variabel Y, bahwa semakin tinggi tingkat angsuran perbulan 

yang dibayarkan selama 1% maka akan diikuti oleh turunnya tingkat 

pengembalian sebesar 1.681% 

4.3.2 Koefisien Determinasi (Adjusted ) 

Berdasarkan uji F simultan dapat diketahui bahwa, secara bersama-sama 

variabel jumlah pinjaman (X1), jangka waktu pinjaman (X2) , bunga pinjaman 

(X3) dan angsuran perbulan (X4) mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

tingkat pengembalian. Untuk mengetahui sejauh mana keseluruhan variabel 

independent dapat menjelaskan variabel dependen, dapat kita lihat dari 

besarnya koefisien determinasi (Adjusted ) dari hasil perhitungan yang 

dilakukan dengan menggunakan regresi liniear berganda pada tingkat 

signifikansi. 



 

Tabel 4.3 

Koefisien Determinasi 

Model Summary

.645a .416 .364 15.22306
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), CICILAN PERBULAN,
TENGGAT WAKTU, BUNGA, JUMLAH PINJAMAN

a. 

 

 

Dari tabel 4.2 diatas, diketahui bahwa nilai Adjusted R Square adalah sebesar 

0.416. nilai menunjukkan bahwa 36.4% tingkat pengembalian dipengaruhi oleh 

keempat variabel bebas secara bersama-sama. Sedangkan sisanya 

63.6%dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam model 

regresi. 

 

4.4 Hasil Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda 

lebih dari dua variabel bebas, pada  = 5%. Pengujian ini bertujuan untuk 

membuktikan adanya pengaruh nyata (baik secara simultan maupun parsial) 

dari variabel jumlah pinjaman (X1), jangka waktu pinjaman (X2) , bunga 

pinjaman (X3) dan angsuran perbulan (X4) terhadap tingkat pengembalian pada 

program PKBL PT Pelabuhan Indonesia III. Selain itu pengujia hipotesis ini 

juga bertujuan untuk mengetahui variabel mana yang paling berpengaruh 



terhadap tingkat pengembalian kredit. Model regresi yang telah didapat 

diujikan terlebih dahulu baik secara simultan maupun parsial. Pengujian model 

regresi secara simultan dilakukan dengan menggunakan uji F atau ANOVA dan 

pengujian model regresi secara parsial dilakukan dengan uji t. 

 

4.4.1 Hasil uji F 

Pengujian model regresi secara simultan dilakukan untuk menunjukkan 

apakah semua variabel yang digunakan dalam model regresi memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap tingkat pengembalian. Semua variabel tersebut diuji 

secara simultan dengan menggunakan uji F atau ANOVA. Dengan 

menggunakan batuan aplikasi software SPSS. Didapatakan uji F sebagai berikut 

: 

Tabel 4.4 
Uji Model Regresi secara Simultan 

 

ANOVAb

7431.985 4 1857.996 8.018 .000a

10428.372 45 231.742
17860.357 49

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), CICILAN PERBULAN, TENGGAT WAKTU, BUNGA, JUMLAH
PINJAMAN

a. 

Dependent Variable: TINGKAT PENGEMBALIANb. 
 

Hipotesis yang digunakan dalam pengujian keofisien odel regresi secara 

simultan adalah : 



= Variabel jumlah pinjaman, jangka waktu, bunga dan angsuran perbulan 

secara simultan  berpengaruh terhadap tingkat pengembalian. 

Di dalam tabel didapatkan nilai signifikan sebesar 0,000. Jika signifikan 

dibandingkan dengan = 0,05 maka signifikan lebih kecil dari = 0,05. Maka 

dapat diambi keputusan  diterima pada taraf = 0,05. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang simultan antara variabel jumlah 

pinjaman, jangka waktu, bunga dan angsuran perbulan terhadap tingkat 

pengembalian. 

4.4.2 Uji t 

Pengujian model regresi secara parsial digunakan untuk menegtahui apakah 

masing-masing variabel independen pembentuk model regresi secara individu 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y atau tidak. Untuk 

menguji hubungan tersebut maka digunakan uji t,yakni dengan 

membandingkan nilai t-hitung dengan t-tabel. Variabel independen 

pembentuk model regresi dikatakan berpengaruh signifikan jika t-hitung > t-

tabel atau signifikan < α = 0,05 

 Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, mengenai pengaruh 

variabel jumlah pinjaman (X1), jangka waktu pinjaman (X2), suku bunga 

(X3) serta besarnya cicilan perbulan (X4) secara parsial terhadap tingkat 

pengembalian kredit dapat dilihat pada tabel 4.5  

Tabel 4.5 
Hasil Uji t Parsial 



 
Variabel t-hitung Prob Interpretasi 

Jumlah pinjaman 3,854 0,000 Signifikan 

Jangka waktu pinjaman -2,417 0,020 Signifikan 

Suku bunga -1,578 0,122 Tidak Signifikan 

Besar cicilan perbulan -2,841 0,007 Signifikan 

Sumber : Data primer diolah,2013 

Dari hasil pengujian yang tampak pada tabel diatas menunjukkan bahwa 

hanya tiga variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat 

pengembalian kredit. Variabel tersebut yakni jumalh pinjaman, jangka waktu 

pinjaman dan besarnya cicilan perbulan. 

Interpretasi hasil uji t untuk masing-masing variabel independen adalah 

sebagai berikut : 

 

 

a. Variabel Jumlah Pinjaman 

Variabel jumlah pinjaman memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap tingkat pengembalian kredit. Hal ini dapat dilihat dari nilai 

probabilitas yang menunjukkan angka lebih kecil dari α=0,05 dan 

nilai statistik uji t-hitung lebih besar dari t-tabel (3,854 > 2,776). 

Apabila dilihat dari persamaan regresinya, menunjukkan bahwa 



variabel jumlah pinjaman mempunyai koefisien positif. Sehingga 

dapat disimpulakn bahwa peningkatan jumlah pinjaman akan 

mengakibatkan kenaikan pembayaran kredit. 

b. Variabel Jangka Waktu Pinjaman 

Variabel Jangka waktu pinjaman memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap tingkat pengembalian kredit. Hal ini dapat 

dilihat dari nilai probabilitasnya yang menunjukkan angka lebih 

kecil dari α=0,05 dan nilai statistik uji t-hitung lebih besar dari t-

tabel ( 2,417 > 2,776 ). Apabila dilihat dari persamaan regresinya, 

menunjukkan bahwa variabel jangka waktu pinjaman mempunyai 

koefisien regresi negative. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

jangka waktu punjaman yang lama akan menurunkan tingkat 

pengembalian kredit. 

c. Variabel Tingkat Suku Bunga 

Variabel tingkat suku bunga memiliki pengaruh yang tidak 

signifikan terhadap tingkat pengembalian kredit. Hal ini dapat 

dilihat dari nilai probabilitasnya yang menunjukkan angka lebih 

besar dari α=0,05 dan nilai statistik uji t-hitung lebih kecil dari t-

tabel ( 1,578 < 2,571). Apabila dilihat dari regresinya, menunjukkan 

bahwa variabel tingkat suku bunga mempunyai koefisien negative, 

sehingga dapat disimpulakn bahwa peningkatan suku bunga akan 

mengakibatkan penurunan tingkat pengembalian kredit 



d. Variabel Besarnya Cicilan Perbulan 

Variabel besarnya cicilan perbulan memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap tingkat pengembalian kredit. Hal ini dapat dilihat 

dari nilai probabilitasnya yang menunjukkan angka lebih kecil dari 

α=0,05 dan nilai statistik uji t-hitung lebih besar dari t-tabel ( 2,841 

> 2,776 ). Apabila dilihat dari persamaan regresinya, menunjukkan 

bahwa variabel besarnya cicilan perbulan mempunyai koefisien 

regresi negative. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar 

cicilan perbulan akan menurunkan tingkat pengembalian kredit. 

 

4.4.3 Variabel yang paling dominan 

Uji koefisien regresi variabel independen merupakan suatu pengujian 

dari masing-masing nilai koefisien regresi yang dilakukan untuk mengetahui 

variabel independen yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap variabel 

dependennya. Pada uji koefisien ini akan diuji hipotesis sebagai berikut : 

= diduga bahwa variabel jumlah pinjaman berpengaruh paling dominan 

terhadap tingkat pengembalian. 

Untuk menentukan variabel independent yang paling berpengaruh 

terhadap variabel Y, dapat dilakukan dengan membandingkan koefisien regresi 

( ) antar variabel yang satu dengan yang lain. Variabel independen yang paling 

dominan pengaruhnya terhadap variabel Y adalah variabel yang memiliki 



koefisien regresi paling besar. Untuk membandingkan koefisien regresi masing-

masing variabel independen, disajikan tabel peringkat sebagai berikut : 

Tabel 4.6 
Ringkasan Hasil Analisis Regresi 

 
Variabel Koefisien Beta Pengaruh 

Jumlah Pinjaman 2.255 Signifikan 

Jangka Waktu -0,550 Signifikan 

Tingkat bunga -0,283 Tidak signifikan 

Angsuran Perbulan -1,681 Signifikan 

Sumber : Data primer diolah, 2013 

Dari tabel tersebut pada kolom koefisien beta menunjukkan besarnya 

pengaruh masing-masing variabel independet terhadap variabel dependen. 

Berdasarkan pada tabel tersebut, variabel Jumlah Pinjaman adalah variabel 

yang memiliki koefisien regresi paling besar. Artinya, variabel Jumlah 

Pinjaman lebih banyak memiliki pengaruh terhadap tingkat pengembalian 

kredit dibandingkan variabel jangka waktu, bunga dan angsuran perbulan. 

Koefisien yang dimiliki oleh variabel jumlah pinjaman bertanda positif 

bertanda semakin besar jumlah pinjaman maka semakin tinggi tingkat 

pengembalian. 

4.5 Pembahasan Hasil Penelitian 



Apabila ditinjau dari masing-masing variabel independen 

menunjukkan bahwa  jumlah pinjaman, jangka waktu dan angsuran perbulan 

yang memiliki pengaruh terhadap tingkat pengembalian. Sedangkan bunga 

tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat pengembalian. 

4.5.1 Pengaruh Jumlah Pinjaman Terhadap Tingkat Pengembalian 

Jumlah pinjaman merupakan besarnya kredit yang diberikan oleh PT 

Pelabuhan Indonesia III terhadap para pengusaha kecil binaannya. Sesuai 

dengan tujuannya jumlah kredit yang diterima akan mempengaruhi 

intensifikasi dalam faktor-faktor produksi, sehingga akan berpengaruh pada 

pendapatan atau balas jasa yang diterima dari usaha yang dilakukan. Namun 

perlu diperhatikan bahwa jumlah pinjaman yang besar maka akan 

memberikan beban yang lebih besar pula terhadap para pengusahaa binaan 

berupa bunga yang dibayarkan (Siamat, 2004) 

Bagi pengusaha binaan program kemitraan PT Pelabuhan Indonesia III 

menunjukkan bahwa semakin besar jumlah pinjaman maka  pokok yang 

dibayarkan semakin tinggi. Dari data pada tahun 2008 hingga tahun 2011 

tingkat pengembalian terkesan rentan adanya risiko karena masih berada 

dibawah angka 70% yang bisa disimpulkan sebagai kredit macet. Menurut 

hasil wawancara dengan nara sumber yakni staff tim PKBL Bpk Tjatur dapat 

disimpulkan bahwa secara dominan para pengusaha kecil binaan PT Pelindo 

ini memang memiliki pengetahuan yang cukup mengenai program PKBL 



yang diadakan akan tetapi tingkat kesadaran dari masing-masing pengusaha 

mitra binaan untuk membayarkan kewajibannya masih sangatlah rendah.  

4.5.2 Pengaruh Jangka Waktu yang diberikan terhadap Tingkat Pengembalian 

Penentuan jangka waktu pengembalian/pelunasan kredit ditentukan  

berdasarkan kesepakatan antara pihak perusahaan PT Pelabuhan Indonesia III 

yang diambil alih oleh tim PKBL dengan para mitra binaan. Kesepakatan 

tersebut berdasarkan permintaan para mitra binaan yang disesuaikan dengan 

pertimbangan-pertimbangan lain oleh pihak PT Pelabuhan Indonesia. Bagi 

pihak perusahaan, semakin lama jangka waktu pengembalian ini akan 

meringankan beban angsuran yang harus dibayar mitra binaan per bulannya 

sehingga memperkecil resiko penunggakan kredit. Di sisi lain, semakin lama 

jangka waktu  pengembalian kredit ini akan menurunkan tingkat perputaran 

dana dan likuiditas  perusahaan sehingga pihak perusahaan benar-benar penuh 

pertimbangan dalam menentukan  jangka waktu pengembalian kredit tersebut. 

Sesuai dengan hasil penelitian bahwa terdapat perbedaan jangka waktu 

pengembalian kredit sebagian besar para binaan. Sebagian besar para binaan 

dari kedua kategori tersebut mengakses kredit dengan jangka waktu 

pengembalian 24 hingga 36 bulan.  Berikut tabel 4.6 menjelaskan pola tingkat 

pengembalian berdasarkan jangka waktu pinjaman kredit 

Tabel 4.7 
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Berdasarkan tabel 4.6 diatas, bisa diambil kesimpulan bahwa semakin 

lama jangka waktu pengembalian kredit yang diberikan oleh PT Pelabuhan 

Indonesia III kepada mitra binaannya akan semakin tinggi tingkat 

pengembalian kreditnya. Dari total 50 mitra binaan yang diteliti, 20 orang 

diantaranya dikategorikan lancar dan 30 orang diantaranya dikategorikan 

tidak lancar. Dari 20 orang dengan tingkat pengembalian kredit lancar, hanya 

4 orang yang memiliki jangka waktu pengembalian 3 tahun dan 16 orang 

lainnya memiliki jangka waktu pengembalian 4 tahun. Sedangkan bila dilihat 

dari tabel tidak lancar, terdapat total 30 orang, 13 diantaranya memiliki jangka 

waktu pengembalian 3 tahun sedangkan 17 orang lainnya memiliki jangka 

waktu pengembalian 4 tahun. 

4.5.3 Pengaruh Bunga terhadap Tingkat Pengembalian 

Pada program PKBL PT Pelabuhan Indonesia sudah ditetapkan bahwa 

bunga yang diberikan adalah 6% pertahun dari jumlah pinjaman. Didalam 

hasil penelitian telah dipaparkan bahwa semakin tinggi bunga maka semakin 

rendah pula tingkat pengembaliannya. Akan tetapi bunga tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengembaliannya karena 

berapapun jumlah pinjaman, bunga dibebankan besarnya sama yakni 6% 

pertahunnya yang membedakan hanyalah pokok bunga yang dibayarkan 

karena diperhitungkan berdasarkan besarnya jumlah pinjaman.  



Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan nara sumber 

yakni salah satu binaan PT Pelabuhan Indonesia III Ibu Wiwik Nurhayati 

(Malang) dan Ibu Sri Lestari  (Surabaya) bahwa sebetulnya bunga yang 

dibebankan oleh PT Pelabuhan Indonesia III tidaklah memberatkan. Mereka 

mengatakan bahwa bunga 6% pertahun dari jumlah pinjaman yang ditawarkan 

masihlah rendah dibandingkan bunga bank yang ditawarkan yakni berkisar 

8% ditambah dengan biaya admisnistrasi lain, disamping itu proses yang 

wajib dilalui sangatlah rumit.  Akan tetapi tingkat pengembalian kredit yang 

rendah disebabkan oleh rendahnya tingkat kesadaran para mitra binaan untuk 

membayarkan kewajibannya pada PT Pelabuhan Indonesia III. 

Berbeda dengan apa yang ditetapkan oleh PT Pelabuhan Indonesia III 

dalam program kemitraan ini bahwa Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) 

merupakan hasil perhitungan tiga komponen yaitu Pokok Dana untuk Kredit 

atau PDK, biaya overhead yang dikeluarkan Bank dalam proses pemberian 

kredit, dan marjin keuntungan (profit margin) yang ditetapkan untuk aktivitas 

perkreditan. Perhitungan SBDK tersebut belum memperhitungkan komponen 

premi resiko individual nasabah Bank yang besarnya tergantung dari penilaian 

bank terhadap resiko masing-masing debitur. Dengan demikian, besarnya 

suku bunga kredit yang dikenakan kepada debitur belum tentu sama dengan 

SBDK (Aldiasa Pratama,2011). Sedangkan besarnya bunga yang ditetapkan 

kepada mitra binaan PT Pelabuhan Indonesia adalah sama setiap tahunnya, 



disamping itu program kemitraan ini tidak bertujuan sebagai program profit 

orriented tidak memperhitungkan margin keuntungan. 

4.5.4 Pengaruh Angsuran perbulan terhadap Tingkat Pengembalian 

Angsuran perbulan yang dibayarkan ditentukan oleh jumlah pinjaman 

ditambah bunga dibagikan jangka waktu yang diberikan. Dalam penelitian ini 

Angsuran perbulan berpengaruh terhadap tingkat pengembalian. semakin 

besar angsuran maka semakin tinggi tingkat pengembalian. Pada prakteknya 

para pengusaha binaan PT Pelabuhan Indonesia III membayar kewajibannya 

perbulan secara teratur sehingga tingkat pengebambaliannya pun tinggi.  

Ibu Sri Lestari yang meminjam uang senilai 100 juta rupiah mengakui 

bahwa pokok yang wajib dibayarkan tiap bulannya tidaklah membebani 

karena diakui bahwa pendapatan bersih yang  Ia dapatkan dikurangi dengan 

pengualaran kebutuhan seluruh anggota keluarga masih mampu membayarkan 

kewajiban itu dengan tertib. Saat ini Ibu Sri Lestari telah dinyatakan bebas 

tanggungan atau lunas membayarkan kreditnya pada PT Pelabuhan Indonesia 

III. 

Sedangkan dengan Ibu Wiwik Nurhayati yang meminjam uang senilai 

25 juta juga menyatakan hal sama bahwa pokok yang wajib dibayarkan tiap 

bulan juga tidak membebani namun pada kenyataannya hingga saat ini pokok 

yang dibayarkan hanya berkisar 1 juta rupiah padahal sudah melewati jatuh 

tempo. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran diri pada Ibu Wiwik untuk 



memenuhi kewajibannya. Pernyataan ini diperkuat oleh salah satu tim PKBL 

yakni Bapak Djatur bahwa pihak perusahaan tidak memiliki hak untuk 

menagih uang yang diberikan kepada para mitra binaannya. Pihak perusahaan 

pun tidak memberikan punishmen kepada mitra binaannya yang tidak 

membayarkan kewajibannya. Hal ini menyebabkan beberapa mitra binaanya 

yang memiliki tingkat kesadaran rendah menjadi tidak teratur membayar 

kewajiban mereka karena kurangnya dorongan dari pihak perusahaan sendiri. 

4.6 Implikasi Hasil Penelitian 

Hasil penelitian telah menunjukkan bahwa secara simultan baik variabel 

jumlah pinjaman, tingkat bunga, cicilan perbulan serta jangka waktu 

pengembalian kredit berpengaruh terhadap tingkat pengembalian.Namun, variabel 

yang paling berpengaruh secara dominan adalah variabel jumlah pinjaman. Pada 

prakteknya, banyak hal yang dikesampingkan oleh pihak PT Pelabuhan Indonesia 

III dalam melaksanakan program kemitraan ini. Ssehingga  informasi mengenai 

kondisi mitra binaan sangatlah terbatas contohnya penghasilan bersih usaha, usia 

serta jmlah tanggungan dalam keluarga. Dengan adanya informasi tersebut 

setidaknya tim PKBL PT Pelabuhan Indonesia III mampu memprediksi 

kapabilitas mitra binaan serta produktivitas usahanya sehingga bisa meminimalis 

kemungkinan kredit macet. 

Analisis kredit yang telah disusun oleh PT Pelabuhan Indonesia III belum 

dapat menyimpulkan dengan jelas mengenai kelayakan kredit yang diberikan 

kepada mitra binaannya. Hendaknya pihak perusahaan menerapkan metode 



analisis 5C dan 7P  untuk mengetahui layak atau tidaknya suatu kredit. Dari 

konsep metode 5C dan 7P, tim PKBL PT Pelabuhan Indonesia dapat menarik 

kesimpulan dari tiap-tiap mitra binaannya yakni : 

1) Kemauan 

Kemauan adalah niat seseorang untuk melakukan atau menjalankan 

sesuatu, yang tercermin pada tingkah laku, kepribadian atau integritas, serta 

usaha-usaha yang serius dalam mewujudkan keinginan. Dengan demikian 

aspek kemauan merupakan bagian dari character dalam aspek 5 C. Aspek ini 

merupakan faktor yang paling penting yang sangat mempengaruhi tingkat 

pengembalian kredit. Jadi semakin besar kemauan seorang mitra binaan, 

maka semakin rendah tingkat risikonya.  

2) Kemampuan 

Kemampuan adalah kapasitas atau kapabilitas, kesanggupan seseorang 

dalam melakukan/menjalankan   sesuatu,   yang   dinilai   dari   potensi   yang 

dimilikinya (skill, pengalaman, pengetahuan, materi). Dengan demikian 

aspek kemampuan masuk dalam wilayah Capacity dan Capital serta 

Condition Of Economi dalam prinsip 5C. Bagi calon mitra binaan yang 

merupakan sebuah perusahaan atau unit usaha, maka yang termasuk 

kemampuan adalah modal, manajemen, dan kelayakan usaha. Sedangkan  

jika calon mitra binaan adalah perseorangan maka yang termasuk 

kemampuannya adalah sumber dan jumlah penghasilannya. Semakin besar 

kemampuan debitur/calon debitur, maka semakin tinggi tingkat 

pengembalian kreditnya. 



3) Keandalan Agunan 

Keandalan agunan adalah ukuran nilai  dari  sebuah jaminan,  yang 

dipastikan atau diperkirakan dapat menutupi risiko kerugian. Dalam analisis 

risiko kredit keandalan agunan adalah sejauh mana jaminan yang diserahkan  

atau  ditawarkan  oleh  calon  debitur  dapat     menutupi kerugian bilamana 

terjadi ketidak mampuan debitur menyelesaikan kreditnya. Dengan demikian 

aspek keandalan agunan termasuk dalam wilayah Collateral dan Condition 

Of Economi dalam prinsip 5C. Suatu agunan  harus bisa diperjual belikan,  

atau dapat  dimiliki  oleh  seluruh  masyarakat, sebaiknya memiliki standar 

harga, serta tidak mengalami penurunan harga. Maka semakin   handal   

agunannya   maka semakin rendah tingkat risikonya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis data dan pembahsannya yang telah dilakukan pada 

bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya : 

1. Jumlah pinjaman, lamanya waktu, besarnya angsuran perbulan serta bunga 

yang dibebankan secara simultan berpengaruh terhadap tingkat pengembalian. 

Akan tetapi secara parsial hasil penelitian juga menunjukkan bahwa hanya 

variabel bunga yang dibebankan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

tingkat pengembalian kredit. 

2. Besarnya jumlah pinjaman memiliki pengaruh paling dominan terhadap 

tingkat pengembalian kredit. Jumlah pinjaman memiliki pengaruh atas 

kemampuan mitra binaan dalam membayar angsuran perbulan. Sedangkan 

jumlah pinjaman diharapkan mampu meningkat produktivitas usaha yang 

dijalankan mitra binaan. Sehingga apabila usaha yang dijalankan tidaklah 

optimal akan mempengaruhi kelancaran angsuran perbulan dan berdampak 

langsung pada tingkat pengembalian kredit. 

Ditinjau dari tingkat pengembalian yang rendah, program Kemitraan dan Bina 

Lingkungan yang dilaksanankan oleh PT Pelabuhan Indonesia III ini perlu 

ditingkatkan pengembalian kreditnya. Dana yang seharusnya diharapkan menjadi 

dana bergulir menjadi dana beku. Selain itu, para mitra binaan PT Pelabuhan 



Indonesia III masih memiliki tingkat kesadaran yang rendah untuk membayarkan 

kewajibannya tiap bulannya. 

5.2 Saran 

 Adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagi pihak manajemen program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT 

Pelabuhan Indonesia III lebih memperhatikan jumlah pinjaman yang 

diberikaan kepada seluruh mitra binaann apabila dikaitkan dengan tingkat 

pengembalian serta resiko kredit yang mungkin terjadi sehingga tidak 

merugikan pihak manapun baik PT Pelabuhan Indonesia III atau para 

binaannya. Selain itu hendaknya tim PKBL juga memberikan penyuluhan 

yang lebih dalam mengenai program ini sehingga mitra binaannya memiliki 

kesadaran untuk membayarkan kewajibannya. Disamping itu, sebaiknya pihak 

manajemen lebih tegas dengan memberikan punishmen kepada mitra binaan 

yang terlambat maupun yang tidak membayarkan kewajibannya. 

2. Untuk penelitian lebih lanjut, objek penelitian yang diteliti lebih luas, tidak 

hanya pada kriteria yang sudah dipaparkan tapi mencakup hampir seluruh 

binaan PT Pelabuhan Indonesia III sebagai pertimbangan perusahaan dalam 

mengambil keputusan pemberian kredit untuk binaannya. 

3. Minimnya informasi yang didapat dari perusahaan membuat data yang diolah 

sangat terbatas. Untuk pengembangan penelitian selanjutnya dapat dengan 



menggali informasi lebih dalam kepada pihak mitra binaannya hingga 

mencakup segala aspek penelitian 
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