
1 
 

ANALISIS PENGARUH TINGKAT SEWA MODAL, JUMLAH NASABAH, 

HARGA EMAS DAN TINGKAT INFLASI TERHADAP  

PENYALURAN KREDIT GADAI GOLONGAN C 

(STUDI PADA PT PEGADAIAN CABANG PROBOLINGGO) 

 

 

SKRIPSI 

 

 

Oleh : 

MUKHLISH ARIFIN AZIZ 

NIM. 0710213046 

 

Skripsi ini diajukan sebagai persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata 1 

 

 

 

 

 

 

JURUSAN ILMU EKONOMI 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA  

MALANG 

2013 



2 
 

ANALYSIS EFFECT OF CAPITAL LEASE, THE NUMBER OF 

CUSTOMERS, AND GOLD PRICE LEVEL OF INFLATION 

Mortgage loans DISTRIBUTION GROUP C 

(STUDY IN PT PEGADAIAN BRANCH PROBOLINGGO) 

 

 

THESIS 

 

by : 

MUKHLISH ARIFIN AZIZ 

NIM. 0710213046 

 

 

This Thesis Is Submitted As A Requirement To Obtain A Bachelor's 

Degree  

 

 

 

 

 

DEPARTMENT OF ECONOMIC DEVELOPMENT 

FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS 

UNIVERSITY OF BRAWIJAYA  

MALANG 

2013 



3 
 

HALAMAN PENGESAHAN 

 

Skripsi dengan judul : 

 “Analisis Pengaruh Tingkat Sewa Modal, Jumlah Nasabah, Harga 

Emas dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Kredit Gadai Golongan C 

(Studi Pada PT Pegadaian Cabang Probolinggo)”. 

Yang disusun oleh : 

  Nama  : Mukhlish Arifin Aziz 

  NIM  : 0710213046 

  Fakultas : Ekonomi 

  Jurusan : Ilmu Ekonomi 

  Konsentrasi : Keuangan dan Perbankan 

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal……. 

 

1. Penguji I : 

 

2. Penguji II : 

 

3. Pembimbing : 

 

 

Malang,  Juni 2013 

Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi  

 

 

       Dr. Ghozali Maski, SE., MS. 

       NIP. 19580927 198601 1 002 



4 
 

SURAT PERNYATAAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : 

Nama : Mukhlish Arifin Aziz 

Tempat, tanggal lahir : Probolinggo, 05 Juli 1988 

NIM : 0710213046 

Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi  

Konsentrasi : Keuangan dan Perbankan  

Alamat  : Jalan Mertojoyo Blok E no. 3 

 

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa SKRIPSI yang berjudul : 

Analisis Pengaruh Tingkat Sewa Modal, Jumlah Nasabah, Harga Emas 

dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Kredit Gadai Golongan C. 

(Studi Pada PT Pegadaian Cabang Probolinggo). 

yang saya tulis adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan 

merupakan plagiat atau saduran dari Skripsi orang lain. 

 

Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya 

bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabutnya predikat kelulusan 

dan gelar kesarjanaannya) 

 



5 
 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat 

dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Malang,  

Mengetahui, 

Dosen Pembimbing, Yang membuat pernyataan, 

 

 

 

 

 

Tyas Danarti Hascaryani, SE.,ME  Mukhlish Arifin Aziz 

NIP. 19750514 199903 2 001 NIM. 0710213046 

 

 

Mengetahui, 

Ketua 

Jurusan Ilmu Ekonomi, 

 

 

 

 

Dr. Ghozali Maski, SE., MS. 

NIP. 19580927 198601 1 002 

MATERAI 

Rp. 6.000,- 



6 
 

SURAT PERNYATAAN 

 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : 

Nama : Mukhlish Arifin Aziz 

Tempat, tanggal lahir : Probolinggo, 05 Juli 1988 

NIM : 0710213046 

Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi  

Konsentrasi : Keuangan dan Perbankan 

Alamat  : Jalan Mertojoyo Blok E no. 3 

 

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa SKRIPSI yang berjudul : 

Analisis Pengaruh Tingkat Sewa Modal, Jumlah Nasabah, Harga Emas 

dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Kredit Gadai Golongan C. 

(Studi Pada PT Pegadaian Cabang Probolinggo). 

yang saya tulis adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan 

merupakan plagiat atau saduran dari Skripsi orang lain. 

 

Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya 

bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabutnya predikat kelulusan 

dan gelar kesarjanaannya) 

 



7 
 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat 

dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

 

Malang, 

Mengetahui, 

Dosen Pembimbing, Yang membuat pernyataan, 

 

 

 

 

 

Tyas Danarti Hascaryani, SE.,ME Mukhlish Arifin Aziz 

NIP. 19750514 199903 2 001 NIM. 0710213046 

 

 

Mengetahui, 

Sekretaris 

Jurusan Ilmu Ekonomi, 

 

 

 

 

Putu Mahardika Adi S., SE, M.Si, MA, Ph.D. 

NIP. 19760910 200212 1 003 

 

 

 

MATERAI 

Rp. 6.000,- 



8 
 

KATA PENGANTAR 

 

 

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas 

Rahmat dan Karunia-NYA, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : 

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

Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Kredit Gadai Golongan C (Studi Pada 

PT Pegadaian Cabang Probolinggo)”. 

Dalam skripsi ini, pokok bahasan yang disajikan meliputi variabel–variabel 

apa saja yang mempengaruhi penyaluran kredit PT. Pegadaian. Dimana kredit 

gadai itu sendiri merupakan usaha yang utama PT. Pegadaian. Dan alternatif 

pembiayaan bagi masyarakat menengah kebawah yang kurang mendapatkan 

fasilitas kredit dari perbankan. 

 Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis menyampaikan 

ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada : 

1. Ibu Tyas Danarti Hascaryani, SE., ME selaku Dosen Pembimbing Skripsi 

2. Bapak Dr.Ghozali Maski, SE., MS selaku Ketua Jurusan Ekonomi 

Pembangunan 

3. Bapak Gugus Irianto, SE, MSA, Ak., Ph.D., selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya 

4. Bapak Lukman Hakim selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian kota 

Probolinggo. 

5. Bapak dan Ibu serta kakak untuk doa dan dukungannya yang selalu 

diberikan selama ini kepada penulis. 

Penulis sadar bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak sekali 

kekurangan. Untuk itu penulis berharap bisa mendapatkan saran-saran ataupun 

kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan hasil skripsi ini. Ahirnya 

dengan segala kerendahan hati, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan 

manfaat bagi penulis maupun pembaca. 

 

Malang, Juni 2013 

 

 

    Penulis 

DAFTAR ISI 



9 
 

 

HALAMAN SAMPUL 

HALAMAN JUDUL 

HALAMAN PENGESAHAN …………………………………………………………….i 

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN………………………………………………...ii 

PERUNTUKAN………………………………………………………………………….iv 

KATA PENGANTAR ……………………………………………………………………v 

DAFTAR ISI...………..……………………………………….………………..………vii 

DAFTAR TABEL………………………………………………………………………..xi 

DAFTAR GAMBAR ……………………………………………………………………xii 

DAFTAR LAMPIRAN …………………………………………………………………xiii 

ABSTRAKSI……………………………………………………………………………xiv 

BAB I PENDAHULUAN…….……………..…………………………………………...1 

1.1 Latar Belakang….…………..………………………………………………….......1 

1.2 Rumusan masalah……...……………..…………………………………………...7 

1.3 Tujuan penelitian………..………………………..………………………………...7 

1.4 Manfaat penelitian …………………………………………..……………………...7 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.…………………………………..……………………..8 

2.1  Pengertian Umum Pegadaian…………………………..…………………….8 

 2.1.1  Pengertian Usaha Gadai..…...…………………………..……………9 

 2.1.2. Peranan Pegadaian ..……………………..…………………………11 

2.2  Teori Umum Kredit.…………………..……………………………………….11 

 2.2.1  Unsur-unsur Kredit Secara Umum………………..……………….13 

 2.2.2 Klasifikasi Kredit Secara Umum…….………………..…………….14 

 2.2.3 Tujuan Perkreditan…………………..………………………………15 

2.3  Kredit Pegadaian…...………………………..……………………………….16 

2.4  Modal Pegadaian …..…………………………………..…………………….17 



10 
 

2.5  Tingkat Sewa Modal .………………………..……………………………….18 

 2.5.1 Pengaruh Tingkat Sewa Modal Terhadap Kredit Pegadaian…...20 

2.6  Teori dan Definisi Tingkat Inflasi ………………….....……………………..21 

 2.6.1 Penggolongan Inflasi………………………..…………..…………….22 

 2.6.2 Pengaruh Inflasi Terhadap Permintaan Kredit Pegadaian.............26 

2.7  Harga Emas ..…………………………………………………..……………..28 

2.7.1 Pengaruh Harga Emas Terhadap Permintaan Kredit  

PT Pegadaian.…………………………………….……………………28 

2.8  Penelitian Terdahulu.……………………………………..………………….29 

2.9 Kerangka Pikir……….………………………………………..……………….31 

2.10  Hipotesis …………………………………..……………………………..33 

BAB III METODE PENELITIAN ……………………………..…………………34 

3.1 Jenis Penelitian …………………………………..……………………………..34 

3.2 Ruang Lingkup Penelitian  ………………………..………………………34 

3.2.1 Lokasi Penelitian ……………………..…………………………34 

3.2.2. Lingkup Penelitian …………………………..……………………34 

3.3 Jenis dan Sumber Data ………………………………………..……………….34 

3.4 Metode Pengumpulan Data ……………………………………..…………35 

3.5 Identifikasi Variabel ……………………………..………………………….35 

3.6 Definisi Operasional …………………………………..………….…………36 

3.7 Metode Analisis Data ……………………………………………..………….37 

3.7.1 Uji Regresi Linier Berganda…...……………………………..………..37 

3.7.1.1 Uji Statistik …………………..……………………………38 

3.7.1.2 Uji Asumsi Klasik ………………..……………………..40 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ……………………………………………..…43 

4.1  Hasil Penelitian.……………………………………………………………….43 



11 
 

4.1.1  Gambaran Penyaluran Kredit Gadai Golongan C Cabang 

Probolinggo.…………………………………………………………..43 

4.1.2  Gambaran Tingkat Sewa Modal…...……………………………….45 

4.1.3  Gambaran Jumlah Nasabah PT Pegadaian Kota Probolinggo...46 

4.1.4  Perkembangan Harga Emas.……………………………………….47 

4.1.5  Perkembangan Laju Inflasi di Kota Probolinggo ………………...48 

4.1.6 Analisis Deskriptif Hasil Penelitian...………………………………49 

4.1.6.1 Uji Asumsi Klasik Analisis Regresi………………………..50 

4.1.6.1.1 Pengujian Asumsi Normalitas Residual...…….50 

4.1.6.1.2 Pengujian Asumsi Multikolinieritas……………51 

4.1.6.1.3 Pengujian Asumsi Autokorelasi...……………...52 

4.1.6.1.4 Pengujian Heteroskedastisitas…………………53 

4.1.7 Analisis Regresi Linier Berganda………………………………….54 

4.1.7.1 Uji F (pengujian secara simultan  

/ bersama-sama) ……………………………………………55 

4.1.7.2 Uji t (pengujian secara parsial / individu)………..56 

4.1.7.3 Koefisien Determinasi (R2)………………………..57 

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian………………………………………………58 

4.2.1 Tingkat Sewa Modal (X1) Tidak Berpengaruh Terhadap 

Penyaluran Kredit Gadai Golongan C (Y)……………………….. 58 

4.2.2 Jumlah Nasabah (X2) Berpengaruh Terhadap Penyaluran Kredit 

Gadai Golongan C (Y) ………………………………………………59 

4.2.3 Harga Emas (X3) Berpengaruh Terhadap Penyaluran Kredit Gadai 

Golongan C (Y) ………………………………………………………60 

4.2.4 Tingkat Inflasi (X4) Tidak Berpengaruh Terhadap Penyaluran 

Kredit Gadai Golongan C (Y) ……………………………………….61 

BAB V PENUTUP ……………………………………………………………………..62 



12 
 

5.1 Kesimpulan ………………………………………………………………………..62 

5.2 Saran ……………………………………………………………………………….64 

DAFTAR PUSTAKA 

DAFTAR LAMPIRAN  

 



13 
 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 1.1 Ketentuan Kredit Gadai…..…………………………..……………………..2 

Table 1.2 Perkembangan Jumlah Nasabah Kredit Gadai PT Pegadaian...………6 

Tabel 4.1 Penyaluran Kredit Gadai Golongan C PT Pegadaian Cabang  

Probolinggo (dalam Rupiah) ……………………………………………..44 

Tabel 4.2 Tingkat Sewa Modal PT Pegadaian Cabang Probolinggo……………45 

Tabel 4.3 Jumlah Nasabah PT Pegadaian Cabang Probolinggo ………………..47 

Tabel 4.4 Perkembangan Harga Emas Tahun 2009-2011 ……………………….48 

Tabel 4.5 Laju Inflasi Kota Probolinggo …………………………………………….49 

Tabel 4.6 Analisis Deskriptif Data Penelitian ………………………………………49 

Tabel 4.7  Uji Asumsi Multikolinieritas Model Regresi …………………………….52 

Tabel 4.8 Pengujian Autokorelasi …………………………………………………...52 

Tabel 4.9  Ringkasan Hasil Analisis Regresi……………………………………….55 

Tabel 4.10 Uji Hipotesis Koefisien Model Regresi Secara Parsial.………………57 



14 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 1.1 Perkembangan Penyaluran Kredit Gadai (dalam 

persentase)…………………………………………………...………...3 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian …………….....................................33 

Gambar 4.1  Normal P-P Plot ……………………………………………………...51 

Gambar 4.2  Scatter Plot Pengujian Asumsi Heteroskedastisitas  

Model Regresi ………………………………………………………..53 



15 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Data Mentah Penelitian 

Lampiran 2. Data Pengolahan SPSS 

Lampiran3. Surat ijin Penelitian 

 

 

 

 



16 
 

RINGKASAN 

 

Aziz, Mukhlish Arifin. 2013. (Judul Skripsi). Laporan Skripsi. Jurusan Ekonomi 

Pembangunan Universitas Brawijaya Malang. Pembimbing : Tyas Danarti 

Hascaryani, SE.,ME. 

 

PT Pegadaian merupakan salah satu badan usaha milik Pemerintah yang 

turut serta membantu masyarakat dalam hal menyediakan atau memberikan 

pendanaan untuk di jadikan sebagai modal usaha yaitu melalui unit gadai. Dalam 

menentukan jumlah penyaluran kredit gadai, PT Pegadaian akan dipengaruhi 

oleh kondisi internal dan kondisi eksternal. Kondisi internal yang mempengaruhi 

penyaluran kredit gadai adalah tingkat sewa modal dan jumlah nasabah 

sedangkan untuk kondisi eksternal yaitu tingkat inflasi dan harga emas. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh variabel 

tingkat sewa modal, jumlah nasabah, harga emas dan tingkat inflasi terhadap 

penyaluran kredit gadai golongan C pada PT Pegadaian cabang Probolinggo. 

Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda dan pengujian 

asumsi klasik. 

Hasil penelitian ini adalah tingkat sewa modal tidak mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap penyaluran kredit gadai golongan C. Jumlah nasabah 

mempengaruhi jumlah penyaluran kredit di PT Pegadaian Cabang Probolinggo. 

Harga emas mempengaruhi penyaluran kredit pada PT Pegadaian Cabang 

Probolinggo khususnya kredit gadai golongan C. Tingkat Inflasi yang terjadi di 

kota Probolinggo tidak memberikan pengaruh terhadap pergerakan usaha 

penyaluran kredit gadai khususnya kredit gadai golongan C pada PT Pegadaian 

Cabang Probolinggo. Dari keempat variabel bebas diketahui bahwa yang paling 

dominan pengaruhnya terhadap jumlah kredit gadai yang disalurkan adalah 

variabel harga emas karena memiliki nilai koefisien beta dan t hitung yang paling 

besar.  

 

Kata kunci : Tingkat sewa modal, jumlah nasabah, harga emas, tingkat inflasi, 

penyaluran kredit gadai golongan C. 
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ABSTRACT 

 

Aziz, Mukhlish Arifin. 2013. (Judul Skripsi). Laporan Skripsi. Jurusan Ekonomi 

Pembangunan Universitas Brawijaya Malang. Pembimbing : Tyas Danarti 

Hascaryani, SE.,ME. 

 

 PT Pegadaian is one of the state-owned companies that help 

people participate in or provide funding to be made as the business capital 

through mortgage unit. In determining the amount of mortgage lending, PT 

Pegadaian will be influenced by the internal and external conditions. Internal 

conditions affecting mortgage lending is the rental rate of capital and the number 

of clients while the external conditions that the rate of inflation and the gold price. 

 This study aims to determine whether there is influence of variable 

rental rate of capital, the number of customers, the standard price of gold and the 

inflation rate for mortgage loans on a class C PT Pegadaian branch Probolinggo. 

Hypothesis testing using multiple linear regression analysis and testing of 

classical assumptions. 

 Results of this study was the level of capital lease does not have a 

significant effect on mortgage lending group C. Number of customers affects the 

amount of lending in PT Pegadaian Branch Probolinggo. The price of gold affect 

lending in PT Pegadaian Branch in particular mortgage loans Probolinggo class 

C. The level of inflation that occurred in the city of Probolinggo no effect on the 

movement of mortgage lending businesses in particular mortgage loans in group 

C PT Pegadaian Branch Probolinggo. Of the four independent variables is known 

that the most dominant influence on the amount of mortgage loans disbursed is 

variable because the price of gold has a beta coefficient and t the greatest. 

 

Keyword : rental rate of capital, the number of customers, the standard price of 

gold and the inflation rate for mortgage loans on a class C 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.5 Latar Belakang 

Kredit merupakan istilah yang sangat dikenal oleh semua kalangan 

masyarakat. Kredit terjadi ketika masyarakat tidak dapat memenuhi semua 

kebutuhannya dan tidak dapat secara langsung menukar barang atau jasa yang 

di butuhkannya dengan barang, jasa atau alat penukar yang dimilikinya. 

Kegiatan perkreditan dapat terjadi pada individu dengan individu, badan 

usaha dengan badan usaha dan badan usaha dengan individu untuk memenuhi 

kegiatan perkreditan tersebut masyarakat dapat memanfaatkan jasa kredit pada 

sektor perbankan atau lembaga keuangan non bank. Meningkatnya permintaan 

dana tunai oleh masyarakat dapat meningkatkan penyaluran kredit oleh 

perbankan dari waktu ke waktu. 

Meningkatnya kredit perbankan tidak dapat di rasakan oleh masyarakat 

menengah ke bawah, dimana umumnya mereka tidak dapat memenuhi syarat 

kredit pada perbankan yang rumit dan prosedurnya lama. Kemudian untuk 

mengatasi permasalahan kredit tersebut salah satunya adalah dengan 

mengajukan kredit pada lembaga keuangan bukan bank maupun pada pihak 

perorangan.meningkatnya jumlah kredit oleh masyarakat memberi peluang bagi 

PT Pegadaian sebagai alternatif untuk menyalurkan kredit pada masyarakat 

golongan menengah ke bawah yang kurang mendapatkan fasilitas kredit dari 

perbankan. 

Pada PP no. 10 Tahun 1990, PT Pegadaian adalah badan usaha tunggal 

(monopoli) yang diberi wewenang untuk melakukan pinjaman atas dasar hukum 

gadai. Adapun ketentuan kredit gadai yang berdasarkan surat keputusan direksi 

No. 56/UI.1.00211/2008 tanggal 30 Januari 2008 dapat dilihat pada tabel 1.1. 
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Tabel 1.1 Ketentuan Kredit Gadai 

Golongan Pagu Kredit (Rp) Tarif sewa modal per 

15 hari 

Masa kredit 

A 20.000 – 150.000 0,75% 120 hari 

B 151.000 – 1.000.000 1,20% 120 hari 

C 1.010.000 – 20.000.000 1,30% 120 hari 

D 20.000.000 – 500.000.000 1.00% 120 hari 

Sumber : laporan keuangan PT Pegadaian, kantor pusat PT Pegadaian, 2011 

  

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

bentuk perusahaan dari perusahaan jawatan (PERJAN), menjadi Perusahaan 

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

pelayan kepada masyarakat, sedangkan PERUM adalah melayani kepentingan 

umum dan sekaligus untuk memupuk keuntungan. Kemudian pada tahun 2011, 

perubahan status kembali terjadi yakni dari (PERUM) menjadi (Perseroan atau 

PT.) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2011 yang 

ditandatangani pada 13 Desember 2011. Namun demikin perubahan tersebut 

efektif setelah tanggal 1 April 2012. Dengan perubahan status hukum, tetapi misi 

pegadaian tetap memberikan kredit gadai kepada masyarakat ekonomi 

menengah kebawah. Setelah berubah status hukum dan dengan motto 

“Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”, PT Pegadaian telah benar-benar 

memasyarakat di tengah-tengah ketatnya persaingan ekonomi. Di samping motto 

tersebut, tujuan dasar Pegadaian adalah memberikan pelayanan yang baik, yaitu 

usaha untuk memuaskan nasabah (customer utility). Dengan kepuasan nasabah, 

diharapkan akan tercipta nasabah yang loyal, sehingga dapat mendorong 
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meningkatnya omzet perusahaan yang pada akhirnya akan memungkinakan bagi 

perusahaan untuk berkembang atau melakukan ekspansi usaha.  

PT Pegadaian memiliki visi untuk membantu masyarakat dibidang 

keuangan. Pegadaian adalah suatu lembaga keuangan non perbankan yang 

memberikan jasa kredit kepada masyarakat, dimana jasa Pegadaian ini 

berorientasi pada jaminan. Untuk mengatasi agar masyarakat yang 

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

atau tukang rentenir yang bunganya relatif tinggi, maka PT Pegadaian 

menyediakan pinjaman uang dengan jaminan barang – barang berharga.  

PT Pegadaian merupakan salah satu badan usaha milik Pemerintah yang 

turut serta membantu masyarakat dalam hal menyediakan atau memberikan 

pendanaan untuk di jadikan sebagai modal usaha yaitu melalui unit gadai. 

Hal ini di buktikan dengan semakin meningkatnya kredit yang di salurkan 

oleh PT Pegadaian, dimana PT Pegadaian merupakan satu-satunya lembaga 

keuangan yang mampu menyalurkan kredit yang cepat dan mudah dengan 

menggunakan hukum gadai. 

Gambar 1.1 : Perkembangan Penyaluran Kredit Gadai (dalam persentase) 

 

Sumber : Laporan keuangan PT Pegadaian, Kantor Pusat PT Pegadaian, 2011 
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 Perkembangan jumlah penyaluran kredit gadai oleh PT Pegadaian dari 

tahun ke tahun terus mengalami perkembangan dari setiap golongan kredit. 

Pada kredit gadai golongan C juga terus mengalami perkembangan dan jumlah 

kredit gadai yang di salurkan paling besar adalah pada golongan C. 

 Bagi PT Pegadaian yang kegiatan utamanya menyalurkan kredit 

berdasarkan hukum gadai sangat dibutuhkan suatu kebijaksanaan operasional 

agar kredit yang disalurkan tersebut tepat pada sasarannya dan memberikan 

jaminan kelangsungan usaha PT Pegadaian. Untuk menjaga kelangsungan 

usaha PT Pegadaian maka pihak PT Pegadaian terus menjaga kestabilan omzet 

kredit yang merupakan tumpuan pemasukan PT Pegadaian dari sector kredit 

melalui bunga kredit gadai oleh nasabah yang telah menyetujui perjanjian gadai 

yang telah ditetapkan. 

 Dalam menentukan jumlah penyaluran kredit gadai, PT Pegadaian akan 

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

yang berkaitan dengan variabel – variabel yang berada di dalam kontrol PT 

Pegadaian dan variabel eksternal yang tentunya berada di luar kontrol PT 

Pegadaian. Namun, keberadaan variabel eksternal secara tidak langsung dapat 

mempengaruhi perilaku PT Pegadaian dalam menentukan jumlah penyaluran 

kredit. Faktor internal yang dimaksud yaitu bagaimana perusahaan dapat 

mengelola dengan baik seperti manajemen asset perusahaan, faktor 5C 

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

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

dari tingkat suku bunga kredit gadai. 

 Berdasarkan tingkat suku bunga berpengaruh terhadap penyaluran kredit, 

semakin tinggi tingkat suku bunga kredit maka jumlah kredit yang disalurkan 

semakin turun begitu juga sebaliknya. Pada PT Pegadaian yang kegiatan 

utamanya adalah menyalurkan kredit jangka pendek atas dasar hukum besarnya 
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tingkat suku bunga dengan kata lain yaitu tingkat sewa moda juga menjadi 

pertimbangan dalam proses penyaluran kredit gadai itu sendiri, yang mana 

tingkat sewa modal atau tingkat suku bunga pada PT Pegadaian cenderung 

tetap. Tingkat sewa modal PT Pegadaian relatif lebih tinggi dari tingkat suku 

bunga kredit bank umum. 

 Faktor eksternal yaitu perusahaan juga memperhatikan kondisi 

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

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

pegadaian diharapkan lebih selektif di dalam memberikan aliran dana kreditnya 

untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dana tunai secara cepat, 

syarat yang mudah dan prosedur tidak berbelit – belit. 

 Perubahan harga dan perubahan tingkat inflasi yang relatif meningkat 

mempengaruhi tingkat suku bunga SBI. Tingginya tingkat suku bunga SBI 

mempengaruhi kenaikan tingkat suku bunga kredit bank umum. Tingginya tingkat 

sewa modal PT Pegadaian ditetapkan berdasarkan tingkat suku bunga bank 

kredit umum, hal ini akan berpengaruh terhadap peran PT Pegadaian dalam 

upaya melakukan penyaluran kredit gadai. 

 Perkembangan penyaluran kredit gadai tidak terlepas dari perkembangan 

jumlah nasabah yang dapat dilihat sebagai berikut : 
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Tabel 1.2 Perkembangan Jumlah Nasabah Kredit Gadai PT Pegadaian 

Deskripsi 2008 2009 2010 2011 

Petani 1.228.034 1.280.773 1.482.777 1.537.963 

Nelayan 119.131 116.377 120.190 111.148 

Industri Kecil 432.499 761.789 1.266.709 1.693.053 

Pedagang 1.363.120 1.861.209 1.549.117 1.427.921 

Lain - lain 13.466.264 15.830.239 17.035.052 18.601.375 

Sumber : Laporan Tahunan PT Pegadaian 2011 

 

Perkembangan penyaluran kredit PT Pegadaian juga bergantung pada 

fluktuasi harga emas. Harga emas yang terus mengalami kenaikan berdampak 

pada peningkatan omzet pegadaian. Kenaikan harga emas membuat nilai 

taksiran terhadap barang jaminan ikut naik. Akibatnya, jumlah pinjaman pada 

setiap golongan bisa lebih banyak khususnya golongan C dan tentunya 

mempengaruhi penyaluran kredit pada setiap golongan. Begitu pula sebaliknya 

apabila ada penurunan harga emas secara drastis maka jumlah pinjaman pada 

setiap golongan khususnya golongan C juga akan mengalami penurunan yang 

berakibat pada penyaluran kredit pada setiap golongan. 

Penulis tertarik meneliti jumlah penyaluran kredit gadai golongan C 

karena pada golongan C memberikan kontribusi paling besar terhadap 

perkembangan omzet PT Pegadaian dan hal ini penting untuk diteliti. 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengangkat judul 

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

Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Kredit Gadai Golongan C (Studi Pada 

PT Pegadaian Cabang Probolinggo)”. 

 



25 
 

1.6 Rumusan masalah 

1. Apakah varibel tingkat sewa modal, jumlah nasabah, standar harga emas 

dan tingkat inflasi berpengaruh terhadap penyaluran kredit gadai 

golongan C pada PT Pegadaian cabang Probolinggo? 

 

1.7 Tujuan penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh variabel tingkat sewa modal, jumlah 

nasabah, standar harga emas dan tingkat inflasi terhadap penyaluran 

kredit gadai golongan C pada PT Pegadaian cabang Probolinggo. 

 

1.8 Manfaat penelitian 

1. Bagi pihak PT Pegadaian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai gambaran untuk 

menetapkan strategi yang baik dan terarah dalam mencapai target 

penyaluran kredit gadai yang telah ditetapkan PT Pegadaian 

2. Bagi Penulis 

1. Untuk menerapkan ilmu yang selama ini diperoleh di bangku kuliah 

dan mempraktekkannya sesuai dengan kondisi yang ada. 

2. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis khususnya di bidang 

Pegadaian. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1  Pengertian Umum Pegadaian 

Pegadaian adalah lembaga keuangan yang bertugas menyalurkan 

pinjaman atau kredit dengan jaminan benda benda berharga. Kata kredit bukan 

hal yang asing dalam masyarakat, tetapi merupakan istilah yang sangat populer, 

baik dikalangan masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Terjadinya hubungan 

perkreditan pada hakekatnya timbul sejak manusia tidak dapat memenuhi semua 

kebutuhanya dan tidak dapat secara langsung menukar barang atau jasa yang 

dibutuhkannya dengan barang, jasa atau alat penukar yang dimilikinya. 

Kegiatan perkreditan dapat terjadi dalam segala aspek kehidupan 

manusia. Dengan semakin majunya perekonomian di masyarakat, maka kegiatan 

perkreditan semakin mendesak kegiatan perekonomian yang dilaksanakan 

secara tunai. Dengan demikian, kegiatan perkreditan dapat dilakukan antar 

individu, individu dengan badan usaha atau antar badan usaha. Kemudian 

berkembang pula dengan badan usaha yang bersifat formal dan secara khusus 

bergerak di bidang perkreditan dan pembiayaan, yaitu bank dan lembaga 

keuangan lainya, seperti PT Pegadaian. Perusahaan pegadaian di Indonesia 

yang telah bergerak sejak tahun 1901, pada saat ini berstatus perseroan terbatas 

atau PT.  

Menurut Sigit Triandaru & Totok (2006), PT Pegadaian adalah satu-

satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk 

melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk 

penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai. 
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Kepercayaan yang ditanamkan masyarakat dalam dirinya terhadap 

prosedur yang diterimanya dari pegadaian dapat mempererat hubungan 

masyarakat untuk mengambil pinjaman dana (kredit) pada PT Pegadaian. 

Adapun barang-barang yang dijadikan jaminan dapat berupa emas, perhiasan, 

elektonik dan lain sebagainya sesuai dengan yang disepakati oleh PT 

pegadaian. 

 

2.1.1  Pengertian Usaha Gadai 

Dalam kegiatan sehari-hari, uang selalu saja dibutuhkan untuk membeli 

atau membayar berbagai keperluan. Dan yang menjadi masalah terkadang 

kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimilikinya. 

Kalau sudah demikian maka mau tidak mau kita mengurangi untuk membeli 

berbagai keperluan yang dianggap tidak penting, namun untuk keperluan yang 

sangat penting terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam 

dari berbagai sumber dana yang ada. 

  Jika kebutuhan dana yang jumlahnya besar, maka dalam jangka pendek 

sulit untuk dipenuhi, apalagi jika harus dipenuhi lewat lembaga perbankan. 

Namun jika dana yang dibutuhkan relatif kecil tidak jadi masalah, karena banyak 

tersedia sumber dana yang murah dan cepat, mulai dari pinjaman ke tetangga, 

tukang ijon, sampai ke pinjaman dari berbagai lembaga keuangan lainnya. 

  Bagi mereka yang memiliki barang-barang berharga kesulitan dana dapat 

segera dipenuhi dengan cara menjual barang berharga tersebut, sehingga 

sejumlah uang yang diinginkan dapat terpenuhi. Namun resikonya barang yang 

telah dijual akan hilang dan sulit untuk kembali. Kemudian jumlah uang yang 

diperoleh terkadang lebih besar dari yang diinginkan sehingga dapat 

mengakibatkan pemborosan. 
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  Untuk mengatasi kesulitan diatas dimana kebutuhan dana dapat dipenuhi 

tanpa kehilangan barang-barang berharga, maka masyarakat dapat 

menjaminkan barang-barangnya ke lembaga tertentu. Barang yang dijaminkan 

tersebut pada waktu tertentu dapat ditebus kembali setelah masyarakat melunasi 

pinjamannya. Kegiatan menjaminkan barang-barang berharga untuk memperoleh 

sejumlah uang dan dapat ditebus kembali setelah jangka waktu tertentu kita 

sebut dengan nama usaha gadai. 

Pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai berarti mensyaratkan 

pemberian pinjaman atas dasar penyerahan barang berharga oleh penerima 

pinjaman. Konsekuensi pertamanya adalah jumlah atau nilai pinjaman yang 

diberikan kepada masing-masing peminjam sangat dipengaruhi oleh nilai barang 

yang akan digadaikan. Pinjaman ini pada dasarnya adalah kredit jangka pendek 

dengan memeberikan pinjaman uang tunai dari Rp 20.000 sampai Rp 

500.000.000 dengan jaminan barang berharga (perhiasan emas, kendaraan, 

barang elektronik dan sebagainya) dengan prosedur mudah dan layanan cepat. 

Sewa modal (bunga) pinjaman di pegadaian merupakan pinjaman dengan 

jangka waktu selama 4 bulan. Apabila telah melewati batas pinjaman, nasabah 

dapat memperpanjang dengan membayar sewa modal (bunga) atau dapat 

menebus barang jaminannya. Apabila kedua hal tersebut tidak dilaksanakan 

maka pegadaian berhak untuk melelang barang jaminan. 

  Secara umum pengertian usaha gadai adalah kegiatan untuk 

menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak-pihak tertentu, guna 

memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali 

sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan pihak pegadaian. 
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  Dan dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa usaha gadai 

memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Terdapat barang-barang berharga yang digadaikan, 

2. Nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan, dan 

3. Barang yang digadaikan dapat ditebus kembali. 

 

2.1.2. Peranan Pegadaian 

Selama ini PT Pegadaian lebih dekat dengan masyarakat dibandingkan 

dengan bank yang fungsinya sama-sama dapat membantu melepaskan beban 

keuangan. Masyarakat ekonomi lemah lebih banyak menggunakan jasa PT 

Pegadaian dalam memenuhi kebutuhan dananya yang bersifat mendadak atau 

keperluan khusus lainnya. Mereka masih menganggap bahwa untuk memakai 

jasa bank selalu dihadapkan pada persyaratan yang berbelit-belit.  

PT Pegadaian sebagai lembaga perkreditan yang memiliki tujuan khusus 

yaitu menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai yang ditujukan untuk 

mencegah praktek ijon, pegadaian gelap, riba, serta pinjaman tidak wajar 

lainnya. Perusahaan ini meningkatkan peranannya dalam menyalurkan pinjaman 

bagi masyarakat. Adapun nasabah PT Pegadaian terdiri dari masyarakat 

golongan ekonomi lemah yang kurang mendapat pelayanan dari lembaga 

keuangan atau perbankan, sehingga masyarakat menengah ke bawah 

memerlukan pinjaman secara mudah dan cepat. 

Berpijak dari kenyataan tersebut di atas, PT Pegadaian merupakan salah 

satu alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan kredit, baik skala kecil 

maupun skala besar, dengan pelayanan yang mudah, cepat dan aman. Dalam 

kenyataannya menunjukkan bahwa sistem pelayanan yang mudah, cepat dan 

aman memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat 
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ekonomi lemah. Kemudahan dan kesederhanaan dalam prosedur perolehan 

kredit merupakan modal dasar dalam mendekati pangsa pasar pegadaian. 

 

2.2  Teori Umum Kredit 

Pengertian kredit mempunyai dimensi yang beragam. Mulai dari arti kata 

kredit yang berasal dari bahasa Yunani “Credere” yang berarti “kepercayaan” 

atau dalam bahasa Latin ”Creditum” yang berarti kepercayaan akan kebenaran 

(Kasmir, 2003). 

Oleh karena itu, dasar pemikiran persetujuan pemberian kredit oleh suatu 

lembaga keuangan atau bank kepada seseorang atau badan usaha berdasarkan 

kepercayaan.Maksudnya, pemberi kredit percaya kepada orang yang menerima 

kredit bahwa kredit yang disalurkan pasti akan kembali pokok beserta bunganya 

sesuai dengan perjanjian. Sedangkan bagi orang yang menerima kredit 

merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk 

membayar sesuai dengan jangka waktu. Menurut Sinungan (1990) kredit adalah 

pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dan prestasi itu akan 

dikembalikan lagi pada waktu tertentu yang akan disertai dengan suatu 

kontraprestasi yang berupa bunga. Sedangkan kredit menurut Kotler 

(Pudjomulyono, 1990) kredit adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan 

pembelian atau mengadakan pinjaman dengan surat perjanjian, pembayaran 

akan dilakukan dan ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang telah 

disepakati. 

Kredit merupakan perkataan yang tidak asing lagi bagi masyarakat , tidak 

saja dikenal oleh masyarakat perkotaan tetapi juga masyarakat desa. Kata kredit 

tersebut sudah sangat populer dikalangan masyarakat disebabkan karena 

manusia adalah Homo Economicus dan setiap manusia selalu berusaha untuk 

memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan manusia beraneka ragam sesuai 
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dengan harkatnya selalu meningkat, sedangkan kemampuan untuk mencapai 

sesuatu yang diinginkannya terbatas. Hal ini menyebabkan manusia memerlukan 

bantuan untuk memenuhi hasrat dan cita-citanya. Dalam hal ini ia berusaha, 

maka untuk meningkatkan usahanya untuk meningkatkan daya guna suatu 

barang, ia memerlukan bantuan dalam bentuk permodalan. Bantuan dari bank 

maupun lembaga keuangan bukan bank dalam bentuk tambahan modal inilah 

yang sering disebut dengan kredit (Thomas Suyanto, 2003). 

 

2.2.1  Unsur-unsur Kredit Secara Umum 

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas 

kredit adalah sebagai berikut : 

1. Waktu yang menyatakan bahwa ada jarak antara saat persetujuan 

pemberian kredit dengan pelunasannya. 

2. Kepercayaan merupakan suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang 

diberikan baik berupa uang atau jasa akan benar-benar diterima kembali di 

masa tertentu di masa mendatang. 

3. Kesepakatan, yang mana dituangkan dalam suatu perjanjian dimana 

masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-

masing. 

4. Resiko, faktor resiko dapat disebabkan oleh faktor kerugian yang diakibatkan 

adanya unsur kesengajaan nasabah untuk tidak membayar kreditnya, 

misalnya akibat terjadi musibah bencana alam. 

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas 

kepercayaan dan barang jaminan bergerak (gadai) dari nasabah. Dengan ini 

suatu lembaga kredit baru dapat memberikan kredit kalau si penerima kredit 

akan menyerahkan barang jaminan dan bersedia mengembalikan pinjaman yang 

diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui 
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oleh kedua belah pihak. Tanpa keyakinan dan syarat perjanjian barang bergerak, 

suatu lembaga kredit (pegadaian) tidak akan meneruskan penyaluran kredit dan 

jasa gadai kepada masyarakat yang diterimanya. 

 

2.2.2 Klasifikasi Kredit Secara Umum 

Kredit yang disalurkan dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa 

kriteria. 

1. Kredit menurut tujuannya 

1) Kredit konsumtif, kredit yang diberikan dengan tujuan untuk 

memperlancar jalannya proses konsumtif.  

2) Kredit produktif, kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar 

jalannya produksi.  

3) Kredit perdagangan, kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membeli 

barang-barang untuk dijual lagi. 

2. Kredit menurut penggunaannya 

1) Kredit eksploitasi yaitu kredit berjangka waktu pendek yang diberikan oleh 

suatu bank kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal 

kerja perusahaan sehingga dapat berjalan dengan lancar. 

2) Kredit investasi yaitu kredit jangka menengah atau jangka panjang yang 

diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk melakukan 

investasi atau penanaman modal. 

3. Kredit menurut jangka waktu 

1) Kredit jangka pendek (Short Term Loan) yaitu kredit yang berjangka 

waktu paling lama selama satu tahun. 

2) Kredit jangka menengah (Medium Term Loan) yaitu kredit yang berjangka 

waktu satu hingga tiga tahun. 
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3) Kredit investasi atau jangka panjang yaitu kredit yang diberikan kepada 

para pengusaha untuk keperluan investasi atau penanaman modal, 

yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun. 

 

4. Kredit menurut jaminannya 

1) Kredit tanpa jaminan (Ensecured Loan) yaitu kredit yang diberikan debitur 

tanpa menyertakan jaminan. Dalam dunia perbankan bentuk ini tidak 

lazim digunakan, karena jika sewaktu-waktu debitur tidak melunasi 

hutangnya, pihak kreditur akan mengalami kerugian. 

2) Kredit dengan jaminan (Secured Loan). Jenis kredit inilah yang diginakan 

oleh seluruh lembaga keuangan untuk menyalurkan kreditnya. 

Jaminan yang dapat diberikan oleh suatu debitur dapat berupa jaminan 

barang, jaminan pribadi, dan jaminan efek saham atau sertifikat. 

 

2.2.3 Tujuan Perkreditan 

Menurut (Kasmir, 2003) dalam pemilihan pelanggan dapat dilakukan 

dengan lima C, dalam tujuan dan fungsi kredit yaitu penilaian dengan 5C adalah 

sebagai berikut: 

1. Character (watak/kepribadian) merupakan merupakan sifat atau watak 

seseorang. Sifat atau watak dari seseorang yang akan diberikan kredit 

benar-benar harus dipercaya. Untuk dapat membaca sifat atau watak dari 

calon debitur dapat dilihat sari latar belakang nasabah, baik yang bersifat 

latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup 

atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosial. 

2. Capacity (kemampuan) adalah analisis untuk mengetahui kemampuan 

nasabah dalam membayar kredit. Dari penilaian ini terlihat kemampuan 

nasabah dalam mengeloh bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan 
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latar belakang pendidikan dan pengalamanya selama ini dalam mengelola 

usahanya, sehingga akan terlihat kemampuannya dalam menbembalikan 

kredit yang disalurkan. 

3. Capital (modal). Azas capital atau modal ini menyangkut berapa banyak 

dan bagaimana struktur modal yang telah dimiliki oleh calon peminjam. 

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dapat dilihat dari laporan 

keuangan (neraca dan laporan rugi laba). 

4. Condition (kondisi). Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi 

ekonomi sosial dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai 

sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. 

Penilaian kondisi dan bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar 

memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut 

bermasalah relatif kecil. 

5. Collateral (Jaminan) merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah 

baik yang bersifat fisik maupun yang nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi 

jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, 

sehingga jika terjadi sesuatu, maka jaminan yang dititipkan akan dapat 

dipergunakan secepat mungkin.  

 

2.3  Kredit Pegadaian 

Pegadaian sebagai lembaga yang tugasnya memberi pinjaman uang 

kepada masyarakat dengan jaminan gadai. Pegadaian diharapkan akan lebih 

mampu mengelola usahanya meningkatkan efektivitas dan produktifitasnya 

dengan lebih profesional, business oriented tanpa meninggalkan ciri khusus dan 

misinya, yaitu penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai dengan pasar 

sasaran masyarakat golongan ekonomi lemah dan dengan cara mudah, cepat, 

aman, dan hemat, sesuai dengan mottonya ‘Mengatasi Masalah Tanpa Masalah’. 
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Masyarakat umumnya hanya mengetahui kalau pegadaian itu hanya 

melayani jasa gadai saja. Produk pegadaian cukup banyak, seperti jasa taksiran, 

jasa titipan, galeri 24 dan koin emas, usaha persewaan gudang, unit produksi 

perhiasan emas dan balai lelang (Kasmir, 2003). 

Tujuan PT pegadaian selain membantu masyarakat dalam pembiayaan 

dana juga bertujuan untuk memperoleh laba. Laba usaha PT pegadaian adalah 

selisih antara total pendapatan dengan total biaya. Pendapatan PT pegadaian 

sebagian besar berasal dari penghasilan bunga atas pinjaman uang yang 

diberikan serta penghasilan dari produk jasa lainnya. Biaya yang harus 

dikeluarkan adalah biaya operasional dan gaji pegawai. Sebagian besar biaya 

operasional adalah biaya dana yang berupa bunga pinjaman dan obligasi. 

Sebagian dari laba bersih disetorkan kepada pemerintah sebagai dana 

pembangunan sementara sesuai dengan peraturan pemerintah tentang PT 

pegadaian. Sebagian lagi digunakan PT pegadaian untuk pengembangan usaha, 

termasuk peningkatan sumber daya manusia. 

 

2.4  Modal Pegadaian 

Pegadaian sebagai lembaga keuangan tidak diperkenankan menghimpun 

dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, misalnya: giro, 

deposito dan tabungan sebagaimana perbankan. Untuk memenuhi kebutuhan 

dananya untuk melakukan kegiatan usahanya, maka Pegadaian memiliki 

sumber-sumber dana, sebagai berikut: 

(1) Modal sendiri, terdiri dari : 

a. Modal awal, yaitu kekayaan negara di luar APBN; 

b. Penyertaan modal pemerintah; 

c. Laba ditahan, laba ditahan ini merupakan akumulasi laba sejak 

perusahaan PT Pegadaian berdiri; 
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(2) Pinjaman jangka pendek dari perbankan 

a. Dana jangka pendek sebagian besar adalah dalam bentuk ini (sekitar 80 

% dari total dana jangka pendek yang dihimpun); 

b. Pinjaman jangka pendek dari pihak lainnya (utang kepada nasabah, dan 

lain-lain); 

(3) Bekerjasama dengan pihak ke-3 dalam memanfaatkan aset perusahaan 

dalam bidang bisnis properti, seperti dalam pembangunan gedung kantor 

dan pertokoan dengan sistem BOT, build, operate dan transfer; 

(4)  Dari masyarakat melalui penerbitan obligasi. 

(5)  Mengadakan kerjasama dengan lembaga keuangan lainnya, baik perbankan 

maupun non-perbankan. 

 

2.5  Tingkat Sewa Modal 

Di dalam PT Pegadaian terdapat istilah sewa modal yang merupakan 

jumlah uang yang menjadi kewajiban nasabah kepada pihak pengadaian sebagai 

akibat pinjaman yang di terima oleh nasabah, besarnya di hitung berdasarkan 

tarif tertentu dan jangka waktu tertentu. Meskipun tarif sewa modal sudah di 

tetapkan, terkadang banyak nasabah yang kurang paham menghitung tarif sewa 

modal jika akan melakukan pembayaran untuk memperpanjang barang jaminan 

yang telah di gadaikan. Sebenarnya pengertian bunga dan sewa modal sama 

tetapi jika di perbankan biasa menggunakan istilah bunga sedangkan di PT 

Pegadaian menggunakan istilah sewa modal. 

Jangka waktu Kredit Cepat Aman (KCA) maksimum 4 bulan atau 120 hari 

dan dapat diperpanjang dengan cara hanya membayar sewa modal dan biaya 

administrasinya. Pada saat jatuh tempo nasabah harus membayar uang 

pinjaman dan sewa modalnya dalam kredit biasa disebut bunga. Bunga 

merupakan sejumlah uang yang di bayar atau untuk penggunaan modal. Jika 
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nasabah tidak melakukan upaya pelunasan kredit sama sekali dan tidak pula 

memperpanjang umur kredit, PT Pegadaian akan melelang barang gadaian. 

Nasabah masih diberi hak mendapatkan uang lelang jika hasil lelang yang 

diterima melebihi nilai hutang pokok ditambah sewa modal dan biaya lelang. 

Sebaliknya, jika hasil lelang lebih kecil dibandingkan kewajiban nasabah, 

kekurangan itu menjadi risiko yang ditanggung PT Pegadaian. 

Tingkat sewa modal pada Kredit Cepat Aman (KCA) yang diberikan PT 

Pegadaian relatif kecil, sehingga masyarakat tidak merasa keberatan untuk 

mengembalikan pinjaman tersebut apabila tiba hari jatuh tempo, dan ini 

merupakan bukti sosial bahwa PT Pegadaian sebagai lembaga kredit yang dapat 

membantu kebutuhan masyarakat. Akan tetapi, kebijakan PT Pegadaian yang 

memberikan tambahan batas waktu tempo kepada nasabah yang belum mampu 

melunasi pada waktu yang telah di tentukan terkadang membuat nasabah tidak 

disiplin membayar tepat waktu, sehingga menyulitkan PT Pegadaian dalam 

mengendalikan perputaran arus kas perusahaan. Oleh karena itu PT Pegadaian 

menerapkan prosedur pemberian kredit kepada setiap nasabah dan memberikan 

sanksi kepada yang melanggarnya. (Pedoman Operasional Pegadaian : 2008) 

Namun dalam prakteknya di PT Pegadaian banyak nasabah yang kurang 

mengerti, mulai dari syarat-syarat yang harus dipenuhi, bagaimana perhitungan 

bunga, jangka waktu pengembalian pinjaman, serta perbedaan antara tanggal 

jatuh tempo dan tanggal pelelangan atas jaminan. Pemberian informasi yang 

kurang dari petugas, dapat mengakibatkan ketidakpahaman nasabah mengenai 

prosedur pemberian Kredit Cepat Aman (KCA). Kemudian masalah yang terjadi 

di PT Pegadaian pada produk Kredit Cepat Aman (KCA) sering kali adanya 

penaksir kredit yang keliru dalam menaksir barang jaminan. Maka dari itu 

perusahaan menuntut petugas penaksir harus memiliki kemampuan ahli yang 

tinggi serta teliti dalam menaksir barang jaminan. Di kegiatan operasinya PT 
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Pegadaian menyediakan fasilitas gadai dengan prosedur yang sederhana dan 

proses yang cepat sehingga nasabah lebih tertarik memilih PT Pegadaian 

sebagai tempat mendapatkan dana secara mudah dan cepat. 

 

2.5.1 Pengaruh Tingkat Sewa Modal Terhadap Kredit Pegadaian 

Suku bunga merupakan sejumlah rupiah yang dibayar akibat telah 

mempergunakan dana sebagai balas jasa. Suku bunga yang di maksud disini 

adalah tingkat sewa modal pada pegadaian. Perubahan suku bunga merupakan 

perubahan dalam permintaan uang (kredit). Kenaikan suku bunga 

mengakibatkan penurunan permintaan agregat/pengeluaran investasi. 

Sebaliknya, peningkatan suku bunga akan mengakibatkan peningkatan 

permintaan agregat. Menurut Keynes apabila tingkat bunga naik, berarti ongkos 

memegang uang (opportunity cost) makin kecil dan sebaliknya. 

Variabel suku bunga mempengaruhi dalam penyaluran kredit. Dimana 

dengan adanya perubahan suku bunga merupakan perubahan dalam permintaan 

uang (kredit). Kenaikan suku bunga mengakibatkan penurunan permintaan 

agregat/pengeluaran investasi. Sebaliknya, peningkatan suku bunga akan 

mengakibatkan peningkatan permintaan agregat. Dana yang di pinjam 

dipegadaian merupakan suatu beban atas peminjaman sejumlah uang tertentu 

dimasa datang dan akan menjadi kewajiban berupa bunga kepada masyarakat. 

Tingkat bunga akan berfluktuasi sehingga akan berpengaruh pada keinginan 

masyarakat untuk meminjam uang. Makin rendah suku bunga maka semakin 

tinggi keinginan masyarakat untuk meminjam uang. Artinya, pada tingkat suku 

bunga rendah maka masyarakat akan lebih terdorong untuk meminjam uang 

demi memenuhi kebutuhannya. 
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2.6  Teori dan DefinisiTingkat Inflasi 

Inflasi merupakan kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa 

secara umum yang berlangsung secara terus menerus akibat tidak seimbangnya 

arus barang dan arus uang. (Boediono, 2001). Dari hal tersebut dapat melihat 

kondisi suatu Negara yang sedang mengalami inflasi, yaitu: 

1. Harga barang pada umumnya akan naik terus menerus 

2. Jumlah uang yang beredar melebihi kebutuhan. 

3. Nilai uang mengalami penurunan 

Kenaikan harga pada beberapa komoditas dan dalam beberapa waktu 

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

merupakan gejala fluktuasi kenaikan harga biasa. 

Inflasi merupakan proses kenaikan harga-harga umum barang secara 

terus menerus. Ini tidak berarti bahwa harga-harga berbagai macam barang itu 

naik dengan persentase yang sama. Mungkin dapat terjadi kenaikan tersebut 

tidaklah bersamaan. Inflasi yang penting terdapat kenaikan harga umum barang 

secara terus menerus selama satu periode tertentu. Kenaikan yang terjadi hanya 

sekali saja (meskipun dengan persentase yang cukup besar) bukanlah 

merupakan inflasi (Nopirin, 1987). 

Manajemen perekonomian secara makro, biasanya pilihan kebijakan yang 

ditawarkan terbatas pada kebijakan ekonomi makro jangka pendek yang dapat 

menjadikan permintaan agregat. Hal ini terjadi kerena kebijakan ekonomi yang 

bersifat jangka pendek lebih menarik perhatian karena hasil yang diperoleh dapat 

dinikmati dengan lebih cepat. Atas pandangan tersebut, pendukung sasaran 

tunggal inflasi cenderung menyimpulkan bahwa trade off yang mungkin terjadi 

hanya bersifat jangka pendek. Dalam jangka panjang, pencapaian kestabilan 

harga justru akan mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi yang 

berkesinambungan. Sasaran inflasi yang sesuai, kebijakan moneter dapat 
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diarahkan untuk mempengaruhi agregat demand agar sejalan dengan kapasitas 

perekonomian dari sisi supply (Dumairy, 1996) 

 

2.6.1 Penggolongan Inflasi 

Ada berbagai cara untuk menggolongkan macam macam inflasi, 

Penggolongan pertama di dasarkan atas parah tidaknya inflasi tersebut. Berikut 

adalah Penggolongan Inflasi Menurut Parah Tidaknya Inflasi (Boediono, 2001) 

1. Inflasi ringan (dibawah 10% setahun) 

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

3. Inflasi berat (antara 30 – 100% setahun) 

4. Hiperinflasi (diatas 100% setahun) 

Jika inflasi dikategorikan pada inflasi ringan ini dapat mendorong 

perekonomian tumbuh berkembang dengan baik yaitu meningkatkan pendapatan 

nasional dan membuat produsen semangat meningkatkan produksinya  dengan 

adanya insentif menabung dan berinvestasi. Akan tetapi, jika inflasi dikategorikan 

parah maka perekonomian menjadi terpuruk, produksi turun karena produsen 

tidak mampu menanggung biaya produksi yang tinggi dan barang produksi 

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

lebih memilih untuk berspekulasi dengan menyimpan barang produksi dan 

mengeluarkannya pada tingkat harga yang tinggi. Hilangnya kepercayaan 

masyarakat terhadap uang tunai karena nilainya semakin menurun. 

 Penggolongan kedua yaitu atas dasar sebab musabab awal dari inflasi. 

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

1. Inflasi yang timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai barang 

tertentu kuat (Demand Inflation). Adalah inflasi yang timbul akibat adanya 

banyak permintaan akan barang – barang konsumsi oleh masyarakat, 

karena permintaan masyarakat (agregat demand) bertambah, permintaan 
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masyarakat terhadap barang dan jasa sangat tinggi melebihi barang yang 

ditawarkan sehingga terjadi kenaikan harga akibat adanya kelangkaan. 

2. Inflasi yang Timbul Karena Kenaikan Biaya Poduksi (Cost Push Inflation) 

Adalah inflasi yang timbul karena berkurangnya penawaran akibat 

kenaikan produksi. Inflasi ini timbul karena adanya desakan kenaikan 

biaya produksi yang tinggi, kenaikan biaya produksi ini diantaranya 

disebabkan oleh tuntutan kenaikan upah buruh. Jika kenaikan biaya 

produksi terjadi terus menerus maka akan mengakibatkan timbulnya 

inflasi. 

Inflasi memiliki dampak posistif dan dampak negatif tergantung parah atau 

tidaknya inflasi yang terjadi. Apabila inflasi itu ringan, justru mempunyai pengaruh 

yang posistif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu 

meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang bergairah untuk bekerja, 

menabung, dan melakukan investasi. Sebaliknya inflasi yang parah yaitu pada 

saat terjadi inflasi tak terkendali (hiperinflasi) keadaan perekonomian menjadi 

kacau dan perekonomian dirasakan lesu. Orang menjadi tidak bersemangat 

kerja, menabung atau melakukan investasi dan produksi karena harga meningkat 

dengan cepat. Para penerima pendapatan tetap seperti pegawai negri atau 

karyawan swasta serta kaum buruh juga akan kewalahan menanggung dan 

mengimbangi harga sehingga hidup mereka menjadi merosot dan terpuruk dari 

waktu ke waktu.Bagi masyarakat yang memiliki pendapatan tetap, inflasi sangat 

merugikan. Sebaliknya orang yang mengandalkan pendapatan berdasarkan 

keuntungan, seperti misalnya pengusaha, tidak dirugikan dengan adanya inflasi. 

Begitu juga halnya pegawai yang bekerja di perusahaan dengan gaji mengikuti 

tingkat inflasi. Inflasi juga menyebabkan orang enggan untuk menabung karena 

nilai mata uang semakin menurun. Memang tabungan menghasilkan bunga, 

namun jika tingkat inflasi di atas bunga, nilai uang tetap saja menurun. Bila orang 
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enggan menabung, dunia usaha dan investasi akan sulit berkembang karena 

untuk berkembang dunia usaha membutuhkan dana dari bank yang diperoleh 

dari tabungan masyarakat. 

Bagi orang yang meminjam uang dari bank (debitur), inflasi menguntungkan 

karena pada saat pembayaran utang kepada kreditur, nilai uang lebih rendah 

dibandingkan pada saat meminjam. Sebaliknya, kreditur atau pihak yang 

meminjamkan uang akan mengalami kerugian karena nilai uang pengembalian 

lebih rendah jika dibandingkan pada saat peminjaman. Bagi produsen, inflasi 

dapat menguntungkan bila pendapatan yang diperoleh lebih tinggi dari pada 

kenaikan biaya produksi. Bila hal ini terjadi, produsen terdorong untuk melipat 

gandakan produksinya (biasanya terjadi pada pengusaha besar). Namun, bila 

inflasi menyebabkan naiknya biaya produksi hingga pada akhirnya merugikan 

produsen maka produsen enggan untuk meneruskan produksinya. Produsen bisa 

menghentikan produksinya untuk sementara waktu. Bahkan, tidak sanggup 

mengikuti laju inflasi usaha produsen tersebut mungkin akan bangkrut (biasanya 

terjadi pada pengusaha kecil). Secara umum, inflasi dapat mengakibatkan 

berkurangnya investasi di suatu negara, mendorong kenaikan suku bunga, 

mendorong penanaman modal yang bersifat spekulatif, kegagalan pelaksanaan 

pembangunan, ketidakstabilan ekonomi, defisit neraca pembayaran, dan 

merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. 

Dampak Inflasi Terhadap Kegiatan Ekonomi Masyarakat : 

Dampak Positif 

1. Produksi barang-barang bertambah, karena keuntungan pengusaha 

bertambah. 

2. Kesempatan kerja bertambah, karena terjadi tambahan investasi. 

3. Pendapatan nominal bertambah, tetapi riil berkurang, karena kenaikan 

pendapatan kecil. 
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Dampak Negatif 

1. Harga barang-barang dan jasa naik. 

2. Nilai dan kepercayaan terhadap uang akan turun atau berkurang. 

3. Menimbulkan tindakan spekulasi. 

4. Banyak proyek pembangunan macet atau terlantar. 

5. Kesadaran menabung masyarakat berkurang. 

 

Pihak-pihak yang Mendapatkan Keuntungan dan yang Menderita Kerugian 

Akibat Terjadinya Inflasi 

Pihak-pihak yang diuntungkan : 

1. Para pengusaha, yang pada saat sebelum terjadinya inflasi, telah memiliki 

stock/persediaan produksi barang yang siap dijual dalam jumlah besar. 

2. Para pedagang, yang dengan terjadinya inflasi menggunakan kesempatan 

memainkan harga barang. Cara yang dipakai adalah dengan menaikkan 

harga, karena ingin mendapatkan laba/keuntungan yang besar. 

3. Para spekulan, yaitu orang-orang atau badan usaha yang mengadakan 

spekulasi, dengan cara menimbun barang sebanyak-banyaknya sebelum 

terjadinya inflasi dan menjualnya kembali pada saat inflasi terjadi, sehingga 

terjadinya kenaikan harga sangat menguntungkan mereka. 

4. Para peminjam, karena pinjaman telah diambil sebelum harga barang-

barang naik, sehingga nilai riil-nya lebih tinggi daripada sesudah inflasi 

terjadi, tetapi peminjam membayar kembali tetap sesuai dengan perjanjian 

yang dibuat sebelum terjadi inflasi 

 

 

Pihak-pihak yang dirugikan : 
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1. Para konsumen, karena harus membayar lebih mahal, sehingga barang 

yang diperoleh lebih sedikit jika dibandingkan dengan sebelum terjadinya 

inflasi. 

2. Mereka yang berpenghasilan tetap, karena dengan penghasilan tetap, 

naiknya harga barang-barang dan jasa, mengakibatkan jumlah barang-

barang dan jasa yang dapat dibeli menjadi lebih sedikit, sehingga 

pendapatan riil/nyata berkurang, sedangkan kenaikan penghasilan atau 

pendapatan pada saat terjadi inflasi sulit diharapkan. 

3. Para pemborong atau kontraktor, karena harus mengeluarkan tambahan 

biaya agar dapat menutup pengeluaran-pengeluaran yang diakibatkan 

terjadinya inflasi dan mengakibatkan berkurangnya keuntungan yang 

diperoleh dari proyek yang dikerjakan. 

4. Para pemberi pinjaman/kreditor, karena nilai riil dari pinjaman yang telah 

diberikan menjadi lebih kecil sebagai akibat terjadinya inflasi. Misalnya, 

sebelum inflasi, pinjaman Rp 500.000,00 = 25 gram emas, sesudah inflasi = 

20 gram emas. 

5. Para penabung, karena pada saat inflasi bunga yang diperoleh dari 

tabungan dirasakan lebih kecil jika dibandingkan dengan kenaikan harga 

yang terjadi. Di samping itu akibat naiknya harga barang-barang dan jasa, 

nilai uang yang ditabung menjadi lebih rendah/turun, jika dibandingkan 

dengan sebelum terjadi inflasi.  

 

2.6.2 Pengaruh Inflasi Terhadap Permintaan Kredit Pegadaian 

  Inflasi membawa dampak menurunkan kepercayaan masyarakat 

terhadap uang tunai. Masyarakat akan mengalihkan uang tunai ke dalam 

investasi yang tetap seperti tanah. Padahal, sumber dana potensial dari 
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masyarakat tidak memberikan sunbangan yang berarti bagi pembangunan 

jika tidak diinvestasikan secara langsung pada sektor produktif, atau 

disalurkan pada masyarakat peminjam dan melalui lembaga keuangan. 

   Inflasi mempengaruhi besarnya penyaluran kredit. Pengaruh inflasi ini 

melalui tingkat bunga nominal, dikarenakan tingkat bunga riil yang terbentuk 

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

tingkat bunga riil akan menurun, ini akan mengakibatkan naiknya jumlah 

penyaluran kredit yang diakibatkan turunnya tingkat bunga riil. Pengaruh 

perubahan inflasi pada penyaluran kredit terjadi tidak secara langsung akan 

tetapi melalui tingkat bunga riil terlebih dahulu 

   Inflasi sangat berpengaruh dengan permintaan kredit, dikarenakan inflasi 

berarti juga kenaikan harga. Semakin naiknya harga, maka seseorang akan 

berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan, dan dalam pemenuhan 

kebutuhan tersebut bisa dengan cara mengajukan permintaan kredit dengan 

menggunakan asumsi suku bunga rill. Oleh karena itu maka dengan adanya 

kenaikan inflasi maka permintaan akan kredit juga semakin meningkat, 

sebagaimana dikutip dari penelitian yang dilakukan oleh Mochamad Faza 

Rifai (2007). 

   Menurut Boediono (2001:156) dengan menggunakan asumsi suku          

bunga riil jika terjadi inflasi naik maka expected profit akan mengalami 

kenaikan dan permintaan kredit turut juga mengalami kenaikan, tetapi jika 

inflasi naik yang diakibatkan dengan kenaikan nominal interest rate, sehingga 

permintaan kredit juga akan naik. Dimana inflasi yang timbul karena kenaikan 

biaya produksi (Cost Push Inflation) adalah inflasi yang timbul karena 

berkurangnya penawaran akibat kenaikan produksi. 

2.7  Harga Emas 
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Banyak sekali orang yang memutuskan untuk memilih Investasi emas 

sebagai investasi jangka panjang untuk masa depan mereka. Emas adalah 

logam mulia yang sangat berharga. Nilainya cenderung naik dari tahun ke tahun. 

Banyak juga yang memutuskan untuk memilihnya sebagai komoditi berjangka. 

Investasi adalah salah satu metode yang tepat untuk menjamin kehidupan di 

masa depan. 

. Emas merupakan barang tambang yang bernilai tinggi.  harga emas 

dunia digunakan sebagai standar keuangan di banyak negara di dunia. 

Penggunaan emas dalam bidang moneter dan keuangan berdasarkan nilai 

absolut dari emas itu sendiri terhadap berbagai mata uang di seluruh dunia. 

 

2.7.1 Pengaruh Harga Emas Terhadap Permintaan Kredit PT Pegadaian 

 Kenaikan ataupun penurunan harga emas dapat berdampak pada 

penyaluran kredit PT Pegadaian. Menurut Humas Kanwil PT Pegadaain Medan, 

Lintong P. Panjaitan mengatakan bahwa  sejak turunnya harga emas pada awal 

2013, jumlah nasabah yang ingin membeli emas dengan sistim kredit di 

Pegadaian meningkat dan sebaliknya jumlah penyaluran kredit gadai menurun 

(www.topinformasi.com). 

 Hal yang sama di ungkapkan oleh Eka Sri Yuliani selaku Kepala 

Pegadaian Syariah Kusumanegara Yogyakarta yang mengatakan bahwa Harga 

emas dunia yang terus menurun, berpengaruh terhadap transaksi gadai emas di 

PT Pegadaian. Sejumlah pegadaian di Yogyakarta sepi dari transaksi gadai 

emas. (www.sindonews.com).  

 Sedangkan dari keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan 

Kepala PT Pegadaian Probolinggo Bapak Lukman Hakim mengatakan bahwa 

Harga emas yang terus mengalami kenaikan berdampak pada peningkatan 

omzet pegadaian. Kenaikan harga emas membuat nilai taksiran terhadap barang 
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jaminan ikut naik. Akibatnya, jumlah pinjaman pada setiap golongan bisa lebih 

banyak khususnya golongan C dan tentunya mempengaruhi penyaluran kredit 

pada setiap golongan. Hampir 90% barang digadaikan pada PT Pegadaian 

Probolinggo berupa emas. Akibatnya, fluktuasi harga emas sangat 

mempengaruhi omzet pegadaian. Pihak pegadaian menetapkan nilai taksiran 

emas sebesar 98% dari harga pokok pembelian. Hal sebaliknya akan signifikan 

apabila ada penurunan harga emas secara drastis maka jumlah pinjaman pada 

setiap golongan khususnya golongan C juga akan mengalami penurunan yang 

sangat drastis yang berakibat pada penyaluran kredit pada setiap golongan. 

 Dari beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa fluktuasi 

kenaikan ataupun penurunan Harga emas dapat mempengaruhi penyaluran 

kredit pada PT Pegadaian khususnya Kredit Gadai golongan C. Semakin tinggi 

harga emas maka semakin tinggi pula penyaluran kredit pada PT Pegadaian 

begitu pula sebaliknya. 

 

2.8  Penelitian Terdahulu 

Pada penelitian yang berjudul Analisis Pengaruh Indikator Ekonomi 

Makro Terhadap Kredit PT Pegadaian Kota Makassar (2010); mengemukakan 

bahwa variabel independen yaitu pendapatan perkapita, tingkat pengangguran, 

inflasi dan suku bunga rata-rata terhadap kredit PT Pegadaian Kota Makassar 

terbukti variabel independen yang signifikan terhadap variabel kredit PT 

Pegadaian adalah hanya variabel tingkat pengangguran. Penelitian ini 

menggunakan analisa regresi berganda, dari hasil pengolahan data diperoleh 

bahwa secara besama-sama variabel independen secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap variabel kredit. Sedangkan secara parsial menunjukkan 

bahwa variabel pendapatan perkapita berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap kredit yang di salurkan oleh PT Pegadaian yang berarti variabel 



48 
 

pendapatan perkapita dapat mempengaruhi besarnya kredit yang disalurkan oleh 

PT Pegadaian di Kota Makassar, variabel tingkat pengangguran berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kredit yang disalurkan oleh PT Pegadaian yang 

berarti variabel tingkat pengangguran mempengaruhi besarnya kredit yang di 

salurkan oleh PT Pegadaian, variabel inflasi berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap kredit yang disalurkan oleh PT Pegadaian Kota Makassar hal ini 

menunjukkan bahwa variabel inflasi di Kota Makassar tersebut dapat 

memberikan mempengaruh terhadap jumlah kredit yang disalurkan oleh PT 

Pegadaian di Kota Makassar, variabel suku bunga berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap penyaluran kredit oleh PT Pegadaian di Kota Makassar yang 

berarti  variabel suku bunga cukup mempengaruhi besarnya kredit yang 

disalurkan oleh PT Pegadaian di Kota Makassar.  

Penelitian yang dilakukan oleh Amen wahyudi yang berjudul “Analisis 

penyaluran kredit PT pegadaian di provinsi daerah Istimewa Yogyakarta periode 

2002-2006. Parameternya menggunakan metode OLS telah mengungkapkan 

pengaruh dari jumlah nasabah dan inflasi terhadap pendapatan PT Pegadaian. 

Amen Wahyudi Menyatakan bahwa jumlah nasabah dan inflasi memiliki 

pengaruh terhadap penyaluran kredit PT pegadaian. Hasil pengujian secara 

individual menunjukkan bahwa variabel inflasi dan variabel jumlah nasabah  

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit PT 

Pegadaian di Provinsi daerah Istimewa Yogyakarta. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ade Purnomo yang berjudul “ pengaruh 

pendapatan pegadaian, jumlah nasabah, dan tingkat inflasi terhadap penyaluran 

kredit pada PT pegadaian syariah cabang dewi sartika periode 2004-2008”. 

penelitian ini disimpulkan  bahwa pendapatan PT Pegadaian Syariah cabang 

Dewi Sartika dan jumlah nasabah mempunyai pengaruh positif dan signifikan 

terhadap penyaluran kredit pada PT Pegadaian  Syariah cabang Dewi Sartika, 
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sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit 

PT Pegadaian Syariah Cabang Dewi Sartika. 

Penelitian berjudul “analisis faktor-faktor yang mempengaruhi  permintaan 

kredit PT pegadaian Variabel jumlah kantor cabang PT Pegadaian, suku bunga 

SBI, dan standar taksiran logam emas berpengaruh secara signifikan terhadap  

permintaan kredit  PT  Pegadaian” yang dilakukan Yustiana Ratna Nuraini pada 

tahun 2008  Variabel inflasi, pendapatan nasional (PDB) dan jumlah uang 

beredar tidak mempunyai pengaruh yang nyata  terhadap  permintaan  kredit  PT  

Pegadaian.  Oleh  karena  itu  dapat disimpulkan  bahwa  faktor-faktor  yang  

mempengaruhi  permintaan  kredit  PT Pegadaian oleh masyarakat adalah 

jumlah kantor cabang PT Pegadaian, suku bunga  SBI,  dan  standar  taksiran  

logam  emas.  Dimana, faktor-faktor tersebut berpengaruh secara positif 

terhadap permintaan kredit PT Pegadaian. Artinya, setiap terjadi kenaikan pada 

faktor-faktor tersebut, akan meningkatkan permintaan kredit PT Pegadaian. 

Penelitian berbeda yang dilakukan oleh Ni Nyoman Aryaningsih berjudul 

“Pengaruh Suku Bunga, Inflasi Dan Jumlah Penghasilan Terhadap Permintaan 

Kredit Di PT BPD Cabang Pembantu Kediri” menunjukkan bahwa suku bunga, 

inflasi tidak berpengaruh secara parsial terhadap permintaan kredit, sedangkan 

jumlah penghasilan berpengaruh signifikan. Kontribusi suku bunga, inflasi dan 

jumlah penghasilan terhadap perubahan permintaan kredit sebesar 37,8%, 

sedangkan variabel lainnya berkontribusi 62,2%. 

 

2.9 Kerangka Pikir 

PT Pegadaian merupakan satu – satunya lembaga keuangan di 

Indonesia yang berdasarkan hukum gadai. Penyaluran kredit gadai merupakan 

aktifitas usaha PT Pegadaian yang utama. PT Pegadaian membuat kebijakan 

yang selalu berhati – hati dalam proses penyaluran kredit gadai, karena kredit 
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gadai merupakan tumpuan kelangsungan usahanya melalui penyaluran kredit 

gadai yang tepat akan dapat menghasilkan pendapatan yang besar dari 

penerimaan sewa modal. Penyaluran kredit gadai yang memberikan kontribusi 

paling besar terhadap omset PT Pegadaian adalah penyaluran kredit gadai 

golongan C. 

Dalam usaha penyaluran kredit gadai golongan C secara langsung 

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

Variabel tingkat sewa modal dan jumlah nasabah termasuk dalam faktor internal 

yaitu keberadaannya ada dalam kontrol PT Pegadaian. Selain itu, keputusan PT 

Pegadaian menyalurkan kredit dipengaruhi juga oleh faktor eksternal yang 

keberadaannya diluar kontrol PT Pegadaian. Variabel tersebut yaitu kondisi 

perekonomian atau disebut juga tingkat inflasi dan harga emas. 

Variabel tingkat sewa modal dimasukkan ke dalam variabel yang 

mempengaruhi penyaluran kredit gadai golongan C karena dalam proses 

penyaluran kredit harga dari sebuah dana masih menjadi pertimbangan dan 

karena tingkat sewa modal merupakan penerimaan terbesar perusahaan dari 

hasil penyaluran kredit. Jumlah nasabah juga demikian, tingginya jumlah 

nasabah terhadap PT Pegadaian akan semakin meningkatkan laju usaha 

perusahaan. 

Sedangkan untuk variabel tingkat inflasi juga menjadi variabel yang 

mempengaruhi penyaluran kredit karena kontribusi besarnya tingkat inflasi 

berpengaruh terhadap penyaluran kredit melalui tingkat bunga riil yang 

selanjutnya akan berpengaruh terhadap penyaluran kredit. Variabel harga emas 

menentukan besar kecilnya jumlah pinjaman nasabah sehingga berpengaruh 

pada penyaluran kredit. 
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Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian 

 

2.10  Hipotesis 

 Berdasarkan uraian latar belakang dan tinjauan pustaka, maka penulis 

menarik hipotesis sebagai berikut : 

2. Variabel jumlah nasabah, variabel tingkat sewa modal, harga emas dan 

tingkat inflasi diduga berpengaruh terhadap penyaluran kredit gadai 

golongan c pada PT Pegadaian cabang Probolinggo. 

PT Pegadaian atas dasar hukum gadai 

Penyaluran kredit gadai 

Kredit gadai golongan C 

Variabel – variabel yang 

mempengaruhi penyaluran kredit 

gadai golongan C 

Tingkat Sewa Modal 

(X1) 

Jumlah Nasabah 

(X2) 

Tingkat Inflasi 

(X3) 

Harga Emas 

(X4) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Dengan melihat tujuan penelitian yang berkaitan dengan masalah yang di 

teliti, sehingga jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif 

dengan pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini peneliti menjelaskan 

hubungan kausal antara variabel – variabel melalui pengujian hipotesa. 

 

3.2 Ruang Lingkup Penelitian 

3.2.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di PT Pegadaian kota Probolinggo yang 

berlokasi di jalan Panglima sudirman No.75 Probolinggo 

3.2.2. Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dibatasi pada variabel – variabel yang mempengaruhi 

penyaluran kredit gadai pada golongan C pada kurun waktu Januari 2009 sampai 

Desember 2011. 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Pada penelitian ini menggunakan data sekunder dimana data tersebut 

berupa angka – angka yang dibutuhkan untuk pengujian penelitian yang 

kemudian akan diolah untuk mengetahui hubungan antar variabel serta untuk 

menguji hipotesa pada penelitian ini.  Menurut Moleong (2000:22), data sekunder 

merupakan data – data yang berasal bukan langsung dari pihak yang 

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

tersebut diperoleh dari dokumentasi PT Pegadaian kota Probolinggo, Badan 

Pusat Statistik Probolinggo dan dokumentasi dari institusi yang terkait dengan 
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penelitian ini. Data penelitian ini diambil pada periode tahun Januari 2009 sampai 

Desember 2011. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumenter 

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

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

Metode dokumenter ini dilakukan dengan cara membaca laporan – laporan 

rekapitulasi perkembangan usaha PT Pegadaian Kota Probolinggo dan penelitian 

– penelitian lain serta artikel – artikel yang diakses dari internet. Sedangkan 

metode wawancara dilakukan dengan cara melakukan wawancara langsung 

dengan Kepala Cabang PT Pegadaian Kota Probolinggo. 

 

3.5 Identifikasi Variabel 

Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan dibagi menjadi dua macam 

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

mempengaruhi atau menjadi sebab utama timbulnya variabel terikat. Pada 

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

(X2), harga emas (X3), dan tingkat inflasi (X4). Semua variabel merupakan data 

time series. 

Sedangkan variabel terikat merupakan variabel yang terpengaruh dimana 

nilainya dipengaruhi oleh variabel bebas. Pada penelitian ini variabel terikatnya 

adalah penyaluran kredit gadai golongan C oleh PT Pegadaian dilambangkan 

dengan Y. 

 

3.6 Definisi Operasional 

1.   Variabel Dependen 
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Kredit  perum pegadaian (Y) merupakan jumlah kredit yang disalurkan 

kepada masyarakat oleh PT Pegadaian Cabang Kota Probolinggo dalam kurun 

waktu tahun 2009 s.d 2011 

2.   Variabel Independen 

1. Tingkat sewa modal (X1) 

Variabel tingkat sewa modal pada penelitian ini merupakan tingkat suku 

bunga bulanan yang dikenakan pada kredit gadai untuk golongan C sesuai 

kebijakan PT Pegadaian dalam satuan persen pada kurun waktu Januari 2009 

sampai Desember 2011. 

2.  Jumlah Nasabah (X2) 

Variabel jumlah nasabah ini merupakan total jumlah nasabah bulanan PT 

Pegadaian kota Probolinggo yang melakukan aktivitas gadai hanya pada 

golongan C pada kurun waktu Januari 2009 sampai Desember 2011.  

3.  Harga Emas (X3) 

Variabel harga emas merupakan rata – rata harga emas bulanan per 

gram yang menggunakan standar internasional dalam satuan dollar kemudian di 

hitung sesuai kurs dollar yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia selaku bank 

sentral di Indonesia pada kurun waktu Januari 2009 sampai Desember 2011. 

 

 

 

4. Tingkat Inflasi (X4) 

Variabel ini merupakan jumlah inflasi bulanan Kota Probolinggo pada 

kurun waktu Januari 2009 sampai Desember 2011 yang diperoleh dari Badan 

Pusat Statistik (BPS) kota Probolinggo. 

 

3.7 Metode Analisis Data 
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3.7.1 Uji Regresi Linier Berganda 

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah model 

regresi linier berganda, karena model ini merupakan pengembangan dari analisis 

regresi sederhana di mana terdapat lebih dari satu variabel independen X, pada 

penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah lebih dari satu yang 

disusun berdasarkan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini (Stanislaus, 

2009 : 243) : 

  443322110 XXXXY  

Dimana : 

Y : Jumlah penyaluran kredit gadai golongan C 

X1 : Tingkat sewa modal 

X2 : Jumlah nasabah 

X3 :  Harga emas 

X4 :  Tingkat inflasi 

43210 ,,,,   : Koefisien regresi 

  : eror  

Dari model persamaan yang telah dibentuk, akan dapat digunakan untuk 

memprediksi pengaruh antara beberapa variabel independen (X) terhadap 

variabel (Y) dengan melihat besarnya koefisien regresi (β) masing – masing 

variabel independen. Selanjutnya untuk mengetahui apakah pengaruh tersebut 

signifikan atau tidak, maka akan digunakan pengujian secara statistik. 

 

3.7.1.1 Uji Statistik 

Metode selanjutnya adalah melakukan uji statistik untuk mengetahui sejauh 

mana model yang digunakan dapat menjelaskan fenomena atau permasalahan 
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yang ingin dilihat melalui penelitian ini. Uji statistik yang dilakukan adalah sebagai 

berikut : 

1. Uji F (pengujian secara simultan / bersama – sama) 

Uji F digunakan untuk menguji koefisien regresi secara simultan/bersama – 

sama dari variabel bebas terhadap variabel dependennya. Untuk menghitung 

nilai Fhitung , digunakan rumus sebagai berikut : 

  1/1

/
2

2




knR

kR
F  

Dimana : 

R2 = ESS/TSS (koefisien determinasi) 

k-1 = Derajat bebas pembilang 

n-k = derajat bebas penyebut 

k = Variabel bebas 

n = jumlah sampel 

Selanjutnya uji F dilakukan dengan menggunakan hipotesis sebagai berikut : 

H0 : β1= β2= β3= β4 = 0, hal ini berarti bahwa variabel – variabel 

independen secara serentak tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependen. 

H1 : minimal ada satu β yang ≠ 0, yang berarti bahwa variabel – variabel 

independen secara serentak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel dependen. 

Untuk menentukan Ftabel, taraf nyata yang digunakan sebesar 5%, H0 

diterima dan H1 ditolak apabila Fhitung ≤ Ftabel dan sebaliknya. 

2. Uji T (pengujian secara persial / individu) 

Uji t digunakan untuk menguji koefisien regresi secara parsial atau individu 

dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai thitung diperoleh dengan rumus 

sebagai berikut : 
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Dimana : 

b : pemerkira regresi hasil observasi 

β : parameter yang dinyatakan dalam H0 

Sb : standar deviasi observasi 

Selanjutnya uji t dilakukan dengan menggunakan hipotesa sebagai 

berikut : 

H0 : β1 = 0, ini berarti bahwa variabel independen ke – i tidak berpengaruh 

signifikan secara parsial terhadap variabel dependen 

H0 : β1 ≠ 0, ini berarti bahwa variabel independen ke – i berpengaruh 

signifikan secara parsial terhadap variabel dependen. 

Untuk menentukan t tabel, taraf nyata yang di gunakan sebesar 5% dengan 

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

Untuk mengetahui nilai t hitung dapat dilihat pada hasil regresi. H0 ditolak H1 

diterima, apabila t hitung > t tabel, sedangkan apabila t hitung ≤ t tabel maka H0 

diterima atau H1 ditolak. 

3. Koefisien Determinasi (R²) 

Koefisien determinasi berganda (R²) berguna untuk mengukur besarnya 

sumbangan variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel 

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

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

bahwa keseluruhan variabel bebas secara bersama-sama mampu menerangkan 

variabel dependennya. 

 

3.7.1.2  Uji Asumsi Klasik 

Sb

b
thitung






58 
 

Dalam menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Dalam pengujian dengan 

menggunakan metode kuadrat terkecil biasa (ordinary least square / OLS). 

Dibutuhkan sifat tidak bias linier terbaik (best linier unbiased estimator (BLUE)) 

dari penaksir (Ghozali, 2007:82). Serangkaian uji dapat dilakukan agar 

persamaan regresi yang terbentuk dapat memenuhi persyaratan BLUE ini, yaitu 

uji normalitas data, uji gejala multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji gejala 

heteroskedastisitas.  

1. Uji Normalitas 

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model 

regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai 

distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data 

normal atau mendekati normal. Untuk menguji normalitas data dapat dilakukan 

dengan pembuatan normal probability plot. Cara mendeteksinya adalah dengan 

melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik dengan dasar 

pengambilan keputusan: 

a. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis 

diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

2. Uji Multikolinearitas 

Uji gejala multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah terdapat 

korelasi antara variabel independen dalam model regresi. Metode yang 

digunakan untuk mendeteksi adanya gejala ini adalah dengan menggunakan 

nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF), nilai tolerance >0,05 dan VIF <5 

menunjukkan tidak dijumpainya gejala ini pada model regresi, jika tolerance 

<0,05 dan VIF >5, terjadi multikolinieritas. 
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3. Uji autokorelasi 

Autokorelasi adalah adanya hubungan antara kesalahan – kesalahan 

yang muncul pada data runtun waktu (time series). Apabila terjadi gejala 

autokorelasi, maka estimator least square menjadi tidak efisien, sehingga 

koefisien estimasi yang diperoleh menjadi tidak akurat. 

Ada tidaknya autokorelasi dapat dideteksi dengan menggunakan uji 

Durbin Watson (DW – Test). Uji Durbin Watson hanya digunakan untuk 

autokorelasi tingkat satu (first order autocorrekation) dan mensyaratkan adanya 

intercept (konstanta) dalam model regresi yang tidak ada variabel lagi diantara 

variabel independen. 

4. Uji heteroskedastisitas 

Metode ini digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi 

terjadi ketidaksamaan varians dari residual pada satu pengamatan ke 

pengamatan lainnya. Jika terdapat perbedaan varians, maka dijumpai gejala 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homokedastisitas atau tidak 

terjadi heteroskedastisitas. Cara yang digunakan untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik scatterplot antara nilai 

prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya ZRESID 

(Stanislaus, 2009 : 249). Dasar analisis : 

a. Jika ada pola tertentu, seperti titik – titik yang ada membentuk pola tertentu 

yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 

b.  Jika tidak ada pola yang jelas serta titik – titik menyebar diatas dan dibawah 

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Hasil Penelitian 

4.1.1  Gambaran Penyaluran Kredit Gadai Golongan C Cabang 

Probolinggo 

 Jumlah kredit gadai yang disalurkan pada golongan C oleh PT Pegadaian 

Cabang Probolinggo mulai periode Januari 2009 hingga Desember 2011 dapat 

dilihat pada tabel 4.2. Jumlah kredit yang yang disalurkan untuk golongan C dari 

bulan ke bulan selama tahun 2009-2011 rata-rata berfluktuasi naik turun dari 

bulan ke bulan. Naik turunnya jumlah peyaluran kredit gadai ini sebagian besar 

adalah dipengaruhi oleh kondisi musiman, seperti musim hari raya. Kondisi 

Musiman seperti hari raya tersebut akan sangat mempengaruhi permintaan kredit 

oleh nasabah. Ketika sebelum hari raya jumlah permintaan kredit oleh debitur 

akan meningkat. Hal ini dikarenakan debitur dari berbagai profesi yang 

membutuhkan tambahan dana untuk kepentingan usaha maupun untuk 

kepentingan pribadi atau rumah tangga guna untuk mempersiapkan hari raya 

tersebut. 

Sementara itu dari hasil wawancara penulis dengan pimpinan cabang PT 

Pegadaian Probolinggo, Bapak Lukman Hakim. Hal lain yang mempengaruhi 

permintaan kredit gadai golongan C  PT Pegadaian Cabang Kota Probolinggo 

adalah masalah cuaca. Berbeda dengan kebanyakan kota lain di Indonesia yang 

kebanyakan hanya mempunyai dua musim yaitu musim hujan dan kemarau. Hal 

tersebut tidak terjadi pada kota Probolinggo, selain musim hujan dan kemarau, di 

kota Probolinggo juga terdapat musim angin yang biasa disebut dengan angin 

gending. Hal ini sangat mempengaruhi pendapatan masyarakat kota probolinggo 

yang sebagian besar berprofesi sebagai petani dan nelayan. Apabila musim 
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angin sudah tiba maka hal ini akan menggangu hasil dari pertanian dan bagi para 

nelayan tentu hasil tangkapan ikan akan berkurang. Fenomena ini ternyata 

berpengaruh besar pada penyaluran kredit gadai khususnya golongan C. Pada 

saat musim-musim angin tersebut banyak dari masyarakat yang sebagian besar 

berprofesi sebagai petani dan nelayan yang meminjam dana pada PT Pegadaian 

Cabang Probolinggo. Trend naik turunnya jumlah kredit gadai golongan C yang 

disalurkan oleh PT Pegadaian Cabang Probolinggo selama periode tahun 2009-

2011 dapat dilihat seperti pada tabel 4.1 berikut ini : 

Tabel 4.1 Penyaluran Kredit Gadai Golongan C PT Pegadaian 

Cabang Probolinggo (dalam Rupiah) 

Bulan Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 

 Kredit Gadai Gol. C Kredit Gadai Gol. C Kredit Gadai Gol. C 

Jan 1.960.218.000 1.501.054.000 
 

1.817.664.000 

Feb 155.6702.000 1.281.437.000 1.959.150.000 

Mar 1.140.151.000 1.925.864.000 1.262.037.000 

Apr 1.471.453.000 1.443.085.000 1.613.331.000 

Mei 1.338.808.000 1.240.757.000 1.617.145.000 

Jun 1.290.031.000 1.861.107.000 1.421.417.000 

Jul 1.111.251.000 1.314.280.000 1.584.679.000 

Agu 1.549.277.000 1.384.211.000 1.709.783.000 

Sept 1.389.640.000 1.995.774.000 1.514.435.000 

Okt 1.610.889.000 1.915.071.000 1.218.024.000 

Nov 1.890.320.000 1.970.450.000 1.364.941.000 

Des 1.469.337.000 1.194.779.000 1.338.317.000 

Sumber: PT Pegadaian Cabang Probolinggo (Data diolah, 2013) 
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4.1.2  Gambaran Tingkat Sewa Modal  

Penentuan sewa modal pinjaman pada PT pegadaian berbeda dengan 

penentuan suku bunga yang terjadi pada lembaga perbankan, yang mana sewa 

modal pinjaman pada PT pegadaian bersifat statik (tetap). 

Sewa modal pinjaman pada PT pegadaian terbagi atas empat golongan 

peminjaman, penggolongan tersebut dibagi berdasarkan besaran pinjaman yang 

diterima. Adapun mengenai rincian besarnya bunga yang harus dibayarkan oleh 

nasabah adalah sebagi berikut. 

Tabel 4.2 Tingkat Sewa Modal PT Pegadaian Cabang Probolinggo (dalam 

satuan persen) 

Gol Pagu Kredit (Rp) Tarif Sewa Modal (%) 

per 15 hari per 30 hari Maksimal per 30 hari 

A 20.000 – 150.000 0,75% 1,50% 3,45% 

B 151.000 – 1.000.000 1,20% 2,40% 3,45% 

C 1.010.000 – 20.000.000 1,30% 2,60% 3,20% 

D 20.000.000 – 500.000.000 1.00% 2,0% 3,00% 

Sumber: PT Pegadaian Cabang Probolinggo (data diolah 2013) 

 

Berbeda dengan bank, sewa modal PT Pegadaian jarang berubah. Tidak 

diketahui dengan pasti mengapa tingkat Sewa Modal Pegadaian tidak mengikuti 

kondisi pasar uang. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Uli Sulistiawati 

(2011) dikemukakan tiga alasan mengapa PT Pegadaian menggunakan suku 

bunga yang bersifat tetap tersebut yaitu: 

a. PT Pegadaian lebih banyak menggunakan modal sendiri yang bersumber 

dari dana pemerintah (Departemen Keuangan) dengan target laba yang 

sudah dikalkulasi dengan patokan-patokan tertentu. 
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b. Tingkat bunga sebesar itu masih dinilai layak bagi konsumen. Konsumen 

PT Pegadaian adalah kelompok masyarakat yang menggunakan 

pinjamannya bukan hanya untuk tujuan produksi tetapi juga untuk tujuan 

konsumtif, sehingga jika ditetapkan tingkat bunga yang relatif rendah 

dikhawatirkan akan mendorong masyarakat untuk bersifat konsumtif. 

c. PT Pegadaian melayani konsumen dalam jumlah yang relatif banyak 

dengan pinjaman yang kecil-kecil sehingga biaya operasional yang 

dibutuhkan relatif lebih besar dari perbankan. 

4.1.3  Gambaran Jumlah Nasabah PT Pegadaian Kota Probolinggo 

 Nasabah merupakan bagian terpenting dari penyaluran kredit gadai oleh 

PT Pegadaian. Seperti halnya jumlah kredit gadai yang disalurkan, jumlah 

nasabah ini juga dipengaruhi oleh kondisi musiman. Kondisi musiman yang ada 

pada daerah PT Pegadaian Cabang Probolinggo ini misalnya adalah hari raya, 

musim masuk sekolah dan faktor cuaca di kota Probolinggo. Ketika menjelang 

hari raya dan musim masuk sekolah, nasabah akan cenderung menggunakan 

kredit dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Hal ini dapat menjadi salah 

satu penyebab naiknya jumlah nasabah pada PT Pegadaian Cabang 

Probolinggo seperti yang dapat di lihat pada tabel 4. 3 berikut: 
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Tabel 4.3 Jumlah Nasabah PT Pegadaian Cabang Probolinggo (dalam satuan 

jiwa) 

Bulan 2009 2010 2011 

Jan 2.278 1.662 2.152 

Feb 1.594 1.901 2.274 

Mar 2.172 2.154 1.964 

Apr 1.690 1.931 2.152 

Mei 2.017 1.712 1.677 

Jun 2.297 2.291 2.275 

Jul 1.518 1.610 1.519 

Agu 2.203 1.841 1.652 

Sept 2.091 2.297 1.676 

Okt 1.757 2.297 1.781 

Nov 2.028 2.297 2.135 

Des 1.644 1.600 1.945 

Sumber: PT Pegadaian Cabang Probolinggo (data diolah 2013) 

 

4.1.4  Perkembangan Harga Emas 

 Kenaikan ataupun penurunan harga emas dapat berdampak pada 

penyaluran kredit PT Pegadaian. Untuk penaksiran harga emas, PT Pegadaian 

mengikuti harga pasar yang berlaku saat ini. Fluktuasi harga emas akan 

mempengaruhi penaksiran emas pada PT Pegadaian, semakin tinggi harga 

emas, maka akan semakin tinggi pula nilai taksiran yang diberikan oleh PT 

Pegadaian dan begitu pula sebaliknya. Hal tersebut mempengaruhi besar 

kecilnya jumlah kredit yang diberikan kepada masyarakat, karena apabila harga 

emas mengalami kenaikan maka jumlah pinjaman dari kredit gadai emas kepada 

masyarakat akan mengalami kenaikan juga, jumlah nominal dari dana pinjaman 
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hasil gadai emas akan naik atau turun tergantung harga emas pada pasar saat 

ini. Untuk fluktuasi harga emas dari tahun 2009-2011 dapat dilihat dari tabel 4.4 

berikut ini: 

Tabel 4.4 Perkembangan Harga Emas Tahun 2009-2011 (Dalam satuan rupiah) 

Bulan 2009 2010 2011 

Jan 324.240,3 342.140,8 526.463,4 

Feb 364.406,1 381.110,4 402.857,4 

Mar 371.721,5 346.319,4 423.249,6 

Apr 342.295,5 343.936,7 417.306,1 

Mei 309.351,3 366.993,7 447.356,5 

Jun 338.329.7 573.165,9 446.855,2 

Jul 320.462,3 379.120,6 473.341,7 

Agu 323.757,8 361.821,3 504.888,8 

Sept 319.302,2 478.411,8 542.031,8 

Okt 322.442,1 540.218,9 499.821,3 

Nov 345.957,3 552.162 518.894,5 

Des 381.381,8 423.729,6 539.831,2 

Sumber: www.gold.org (data diolah 2013) 

 

4.1.5  Perkembangan Laju Inflasi di Kota Probolinggo 

Perkembangan inflasi di Kota Probolinggo selama tahun  2009 sampai 

dengan 2011 tidak begitu mengalami fluktuasi dan jumlahnya cenderung kecil 

dan bersifat stabil. yang dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut ini: 
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Tabel 4.5 Laju Inflasi Kota Probolinggo (dalam satuan persen) 

Bulan                                                     

2009 

                                

2010 

                                

2011 

jan 2.16 0.71 2.8 

feb 0.54 2.94 0.32 

mar -0.1 -0.45 -0.07 

apr -0.5 -0.02 -0.33 

mei 0.1 0.81 0.29 

jun 0.47 2.46 0.34 

jul 0.09 2.94 0.92 

agu 0.71 0.43 0.73 

sept 1.03 0.08 -0.03 

okt 0.35 0.02 -0.22 

nov 0.19 0.06 0.43 

des 0.46 0.46 0.4 

Sumber: BPS Kota Probolinggo (data diolah 2013) 

 Dari tabel 4.5 dapat dilihat bahwa Inflasi tertinggi terjadi pada bulan maret 

dan agustus tahun 2010. Sedangkan Inflasi terendah terjadi pada bulan mei 

tahun 2009. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Laju Inflasi yang terjadi di 

Kota Probolinggo terbilang kecil, hal ini menunjukkan keadaan ekonomi pada 

kota probolinggo yang cenderung stabil dari tahun 2009-2011.  

 

4.1.6 Analisis Deskriptif Hasil Penelitian 

Berikut adalah analisis deskriptif dari data penelitian yang didapatkan: 

Tabel 4.6 Analisis Deskriptif Data Penelitian 

Tahun 
Sewa 

Modal (%) 

Jumlah nasabah 

(orang) 

Harga Emas 

(Rp.) 

inflasi 

(%) 

Penyaluran gadai  

Gol. C (Rp.) 

2009 1,3 1.940,75 368.072,2274 0,4583 1.481.506.417 

2010 1,3 1.966,08 411.399,6683 0,87 1.585.655.750 
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2011 1,3 1.933,5 478.574,7828 0,465 1.535.076.917 

Sumber data: Diolah tahun 2013 

Pada tabel 4.6 ditunjukkan rata-rata tingkat sewa modal dalam 3 tahun 

tidak memiliki peningkatan, data yang digunakan untuk tingkat sewa modal yaitu 

1,3% adalah tarif sewa modal per 15 hari, kemudian 2,6% adalah tarif sewa 

modal per 30 hari, dan 3,2% adalah jumlah maksimal tarif sewa modal selama 30 

hari seperti yang telah dijelaskan pada tabel 4.2. kemudian dari rata-rata jumlah 

nasabah dalam 3 tahun cenderung tidak begitu mengalami peningkatan. Rata-

rata harga emas dalam 3 tahun (2009-2011) mengalami peningkatan, dengan 

rata-rata harga emas tertinggi pada tahun 2011 sebesar Rp. 478.574,00. 

Kemudian pada tingkat inflasi, dapat diketahui rata-rata tingkat inflasi paling 

tinggi adalah pada tahun 2010, sebesar 0.87%. Dan untuk rata-rata penyaluran 

gadai golongan C tertinggi pada tahun 2010, sebesar Rp 1.585.655.750 dan 

terendah pada tahun 2009 sebesar Rp 1.481.506.417. Langkah selanjutnya 

sebelum melakukan analisis regresi adalah melakukan uji asumsi klasik terhadap 

model regresi, untuk menentukan layak atau tidaknya model regresi ini 

digunakan untuk menjelaskan data penelitian yang didapatkan. 

 

4.1.6.1 Uji Asumsi Klasik Analisis Regresi 

 Pengujian uji asumsi klasik model regresi meliputi uji asumsi normalitas, 

multikolinieritas autokorelasi dan heteroskedastisitas. Uraian dari perhitungan 

pengujian asumsi klasik model regresi dapat dijelaskan sebagai berikut : 

 

4.1.6.1.1 Pengujian Asumsi Normalitas Residual 

Model regresi dapat dikatakan memenuhi asumsi normalitas jika residual 

yang disebabkan oleh model regresi berdistribusi normal. Untuk menguji asumsi 

ini, dapat digunakan Normal P-P Plot: 
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Gambar 4.1 Normal P-P Plot 
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Dependent Variable: Penyaluran kredit gadai Golongan C

 

Berdasarkan gambar 4.1 tersebut dapat diketahui bahwa secara 

keseluruhan titik-titik pada plot tersebut mengikuti garis diagonal, sehingga dapat 

dikatakan bahwa data berdistribusi normal, atau dengan kata lain asumsi 

normalitas telah terpenuhi.  

 

4.1.6.1.2 Pengujian Asumsi Multikolinieritas 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas dapat dilihat 

dari Variance Inflation Factor (VIF). Apabila nilai VIF > 5 dan tolerance < 

0,05 maka menunjukkan adanya multikolinieritas. Dan apabila sebaliknya 

VIF < 5 dan tolerance > 0,05 maka tidak terjadi multikolinieritas. 
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Tabel 4.7  Uji Asumsi Multikolinieritas Model Regresi 

Dependent 

Variable 
Independent Variables VIF Tolerance keterangan 

Penyaluran 

Kredit 

Golongan 

C 

Tingkat sewa modal 1.319 0.758 Non Multikol 

Jumlah nasabah 1.173 0.852 Non Multikol 

Harga emas 1.590 0.629 Non Multikol 

Tingkat inflasi 1.084 0.922 Non Multikol 

Sumber : Data primer diolah 2013 

Dari hasil perhitungan yang ada di Tabel 4.7 masing-masing 

variabel independen tersebut menunjukkan nilai VIF (1.319, 1.173, 1.590 

dan 1.084) yang tidak lebih 5 dan tolerance (0.758, 0.852, 0.629 dan 

0.992) lebih besar dari 0,05, maka asumsi tidak terjadi multikolinieritas 

pada model regresi telah terpenuhi.  

 

4.1.6.1.3 Pengujian Asumsi Autokorelasi 

Hasil pengujian asumsi autokorelasi untuk model regresi dapat 

dilihat pada tabel 4.8 : 

Tabel 4.8 Pengujian Autokorelasi 

Koefisien dw dU 4 – dU Keterangan 

1.794 1.725 2.275 
Tidak terdapat 

autokorelasi 

         Sumber data: Diolah tahun 2013 
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Berdasarkan hasil pengujian autokorelasi ragam residual 

menggunakan statistik Durbin Watson seperti pada tabel 4.8 tersebut, 

maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi pada galat 

model regresi, karena nilai koefisien dW terletak diantara dU dan 4-dU, 

apabila dituliskan menjadi (dU < 1.794 < 4 – dU), sehingga asumsi 

autokorelasi terpenuhi dan dapat dilakukan analisis regresi. 

 

4.1.6.1.4 Pengujian Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas 

dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Hasil pengujian 

heteroskedastisitas untuk model regresi adalah sebagai berikut: 

Regression Standardized Predicted Value
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Dependent Variable: Penyaluran kredit gadai Golongan C

 

Gambar 4.2 Scatter Plot Pengujian Asumsi Heteroskedastisitas Model 

Regresi 
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Dari grafik scatterplot (gambar 4.2) terlihat bahwa titik-titik 

menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 

0 pada sumbu Y. dapat dikatakan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas 

pada model regresi.  

4.1.7 Analisis Regresi Linier Berganda 

Model regresi antara variabel sewa modal, jumlah nasabah, harga emas 

dan inflasi terhadap penyaluran kredit gadai Golongan C apabila dituliskan 

adalah sebagai berikut: 

Y = 471.130.603,92 – 23.991.884,274X1 + 335.318,595X2 + 1.128,338X3 – 

1.041.979,226X4 

Keterangan : Y = penyaluran kredit gadai, X1 = sewa modal, X2 = jumlah 

nasabah, X3 = harga emas dan X4 = inflasi. 

Apabila model regresi tersebut diinterpretasikan: 

1. β0 =  471.130.603,92 

Konstanta regresi ini menunjukkan bahwa apabila variabel sewa 

modal, jumlah nasabah, harga emas dan inflasi dianggap tetap (konstan), 

maka akan terjadi peningkatan pada penyaluran kredit gadai golongan C 

sebesar Rp. 471.130.603,92. 

2. β1 =  – 23.991.884,274 

  Koefisien regresi ini menunjukkan bahwa apabila terdapat 

peningkatan pada sewa modal (X1) sebesar 1% dan variabel yang lain 

dianggap tetap, maka akan terjadi penurunan penyaluran kredit gadai 

golongan C sebesar Rp. 23.991.884,274.  

3. β2 = 335.318,595 

  Koefisien regresi ini menunjukkan bahwa apabila terdapat 

peningkatan pada jumlah nasabah sebanyak 1 orang dan variabel yang 
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lain dianggap tetap, maka akan terjadi peningkatan pada penyaluran 

kredit gadai golongan C sebesar Rp 335.318,595.  

4. β3 = 1.128,338 

  Koefisien regresi ini menunjukkan bahwa apabila terdapat 

peningkatan pada harga emas sebesar Rp 1 dan variabel yang lain 

dianggap tetap, maka akan terjadi peningkatan pada penyaluran kredit 

gadai golongan C sebesar Rp 1128,338. 

5. β4 = -1.041.979,226 

  Koefisien regresi ini menunjukkan bahwa apabila terdapat 

peningkatan pada tingkat inflasi sebesar 1% dan variabel yang lain 

dianggap tetap, maka akan terjadi penurunan pada penyaluran kredit 

gadai golongan C sebesar Rp 1.041.979,226. 

 

4.1.7.1 Uji F (pengujian secara simultan / bersama-sama) 

Pengujian secara simultan dilakukan untuk menunjukkan apakah 

semua variabel independen yang digunakan dalam model regresi 

memiliki pengaruh yang signifikan. Semua variabel tersebut diuji secara 

serentak dengan menggunakan uji F atau ANOVA, Hipotesis yang 

digunakan dalam pengujian koefisien model regresi secara simultan 

disajikan dalam tabel 4.9 berikut: 

Tabel 4.9  Ringkasan Hasil Analisis Regresi 

ANOVAb

854705508800701000 4 213676377200175300 4.046 .009a

1637006307962937000 31 52806655095578600

2491711816763639000 35

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Inflasi, Jumlah nasabah, Sewa modal, Harga emasa. 

Dependent Variable: Penyaluran kredit gadai Golongan Cb. 

          Sumber data: Diolah tahun 2013 
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 Berdasarkan tabel 4.9, pengujian hipotesis model regresi secara 

simultan atau secara serentak menggunakan uji F. Di dalam tabel 

distribusi F, didapatkan nilai Ftabel dengan degrees of freedom (df) n1 = 4 

dan n2 = 31 adalah sebesar 2.678. Jika nilai F hasil penghitungan pada 

tabel 4.9 dibandingkan dengan Ftabel tersebut, maka Fhitung hasil 

penghitungan lebih besar daripada Ftabel (4.046 > 2.678). Selain itu, pada 

tabel 4.9 juga didapatkan nilai signifikansi  (Sig.) sebesar 0.009. Jika 

signifikansi dibandingkan dengan α = 0,05 maka signifikansi  (Sig.) lebih 

kecil dari α = 0,05. Dari kedua perbandingan tersebut dapat diambil 

keputusan H0 ditolak pada taraf  α = 0,05. Sehingga dapat disimpulkan  

bahwa variabel Sewa Modal, Jumlah Nasabah, Harga Emas dan Inflasi 

memberikan pengaruh simultan yang signfikan terhadap variabel 

Penyaluran Gadai Golongan C. 

 

4.1.7.2 Uji t (pengujian secara parsial / individu) 

Pengujian model regresi secara parsial digunakan untuk 

mengetahui apakah masing-masing variabel independen pembentuk model 

regresi secara individu memiliki pengaruh yang signifikan atau tidak 

terhadap penyaluran gadai golongan C. Untuk menguji hubungan tersebut, 

digunakan uji t, yakni dengan membandingkan nilai thitung dengan ttabel. 

Variabel independen pembentuk model regresi dikatakan berpengaruh 

signifikan jika thitung > ttabel atau  signifikan < α = 0,05. Pengujian model 

regresi secara parsial adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4.10 Uji Hipotesis Koefisien Model Regresi Secara Parsial 

Coefficientsa

471130603.92 305444094 1.542 .133

-23991884.274 55457607.5 -.072 -.433 .668

335318.595 155140.910 .341 2.161 .039

1128.338 513.402 .403 2.198 .036

-10419179.226 43928791.1 -.036 -.237 .814

(Constant)

Sewa modal

Jumlah nasabah

Harga emas

Inflasi

Model
1

B Std. Error

Unstandardized Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Penyaluran kredit gadai Golongan Ca. 

Keterangan : * = signifikan, ts = tidak signifikan 

 

Model regresi menunjukkan bahwa jumlah nasabah dan harga 

emas memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penyaluran gadai, 

karena memiliki nilai thitung sebesar 2.161 dan 2.198 yang lebih besar 

daripada ttabel sebesar 2.039. Kemudian signifikansi (Sig.) untuk jumlah 

nasabah dan harga emas sebesar 0.039 dan 0.036 (p < 0.05), sehingga 

dapat disimpulkan jumlah nasabah dan harga emas memberikan 

pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap penyaluran gadai 

golongan C. Sedangkan untuk variabel sewa modal dan inflasi tidak 

memberikan pengaruh parsial yang signifikan terhadap penyaluran gadai 

golongan C karena memiliki nilai thitung sebesar 0.433 dan 0.237 yang 

lebih kecil daripada ttabel sebesar 2.039, selain itu signifikansi (Sig.) untuk 

sewa modal dan inflasi sebesar 0.668 dan 0.814 (p > 0.05).  

 

4.1.7.3 Koefisien Determinasi (R2) 

 Koefisien determinasi berganda (R²) berguna untuk mengukur 

besarnya sumbangan variabel independen secara keseluruhan terhadap 
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variabel dependennya. R² memiliki nilai antara 0 dan 1 (0 < R² < 1), dimana 

bila semakin tinggi nilai R² suatu regresi tersebut maka akan semakin baik. 

Hal ini berarti bahwa keseluruhan variabel bebas secara bersama-sama 

mampu menerangkan variabel dependennya. Berdasarkan hasil analisis 

dapat diketahui bahwa nilai R2 dari model regresi adalah sebesar 0.343, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan variabel bebas 

secara bersama-sama mampu menerangkan variabel dependennya 

sebesar 34.3%, sedangkan sisanya sebesar 65.7% dijelaskan oleh 

variabel di luar batasan penelitian. 

 

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian 

4.2.1 Tingkat Sewa Modal (X1) Tidak Berpengaruh Terhadap Penyaluran 

Kredit Gadai Golongan C (Y) 

Variabel tingkat sewa modal (X1) secara statistik negatif dan tidak 

signifikan terhadap penyaluran kredit golongan C pada PT Pegadaian 

Cabang Probolinggo, Hal ini lebih menunjukkan bahwa peningkatan sewa 

modal tidak memberikan pengaruh terhadap pergerakan usaha 

Penyaluran kredit PT Pegadaian Cabang Probolinggo. Untuk tingkat 

signifikansi dari variabel tingkat sewa modal adalah variabel tingkat sewa 

modal tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyaluran 

kredit gadai golongan C. Beberapa penyebab terjadinya hal ini adalah 

karena tingkat sewa modal tidak memberikan pengaruh akan pandangan 

kepercayaan masyarakat yang telah terbentuk untuk menggunakan jasa 

kredit dari unit usaha PT Pegadaian yang lebih dikenal dengan berbagai 

kemudahan dan proses yang praktis dan cepat, sehingga kecenderungan 

akan pengaruh tingkat sewa modal yang terjadi terhadap jumlah 

penyaluran kredit golongan C PT Pegadaian dikatakan sangat kecil. Hal 
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ini juga karena dalam kebanyakan orang yang meminjam dana pada PT 

Pegadaian terlebih karena kebutuhan dana yang mendesak, oleh karena 

itu dalam memenuhi kebutuhan akan dana yang mendesak tersebut 

kebanyakan dari masyarakat tidak lagi memperhatikan berapa besarnya 

tingkat sewa modal yang diberlakukan oleh PT Pegadaian. 

 

4.2.2 Jumlah Nasabah (X2) Berpengaruh Terhadap Penyaluran Kredit 

Gadai Golongan C (Y) 

Berdasarkan hasil uji statistik, variabel jumlah nasabah (X2) secara 

statistik positif dan signifikan terhadap Penyaluran kredit PT Pegadaian 

Cabang Probolinggo. Hal tersebut menunjukkan bahwa kenaikan jumlah 

nasabah PT Cabang Probolinggo mempengaruhi jumlah penyaluran 

kredit di PT Pegadaian Cabang Probolinggo. Indikasi tersebut 

mencerminkan bahwa dengan peningkatan jumlah nasabah, maka jumlah 

kredit gadai khususnya kredit gadai golongan C yang disalurkan PT 

Pegadaian Cabang Probolinggo kepada masyarakat juga semakin 

meningkat. Hal ini terjadi karena bukan besarnya nominal pinjaman yang 

menjadi tolak ukur terhadap peningkatan kredit gadai khususnya 

golongan C, tetapi lebih dipengaruhi oleh kuantitas dari nasabah yang 

meminjam dana pada PT Pegadaian Cabang Probolinggo. Dengan 

adanya peningkatan kuantitas nasabah, otomatis akan meningkatkan 

penyaluran kredit gadai khususnya kredit gadai golongan C pada PT 

Pegadaian Cabang Probolinggo. 

Selain hal yang telah disebutkan diatas, hal lain yang 

mempengaruhi penyaluran kredit gadai golongan C adalah disebabkan 

oleh faktor kepercayaan masyarakat atau nasabah terhadap usaha yang 

dilakukan oleh PT Pegadaian selaku usaha pemberi pinjaman kredit 
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terhadap masyarakat, sehingga masyarakat banyak yang antusias 

menjadi debitur pada PT Pegadaian karena prosedur pemberian 

pinjaman pada PT Pegadaian cenderung mudah dan cepat. Sehingga 

untuk memenuhi kebutuhan dana yang mudah dan cepat masyarakat 

akan memilih PT Pegadaian untuk meminjam dana kredit.  

 

4.2.3 Harga Emas (X3) Berpengaruh Terhadap Penyaluran Kredit Gadai 

Golongan C (Y). 

Berdasarkan uji statistik variabel harga emas (X3) secara statistik 

mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penyaluran 

kredit gadai golongan C PT Pegadaian cabang Probolinggo. Hal ini 

menunjukkan bahwa kenaikan harga emas mempengaruhi penyaluran 

kredit pada PT Pegadaian Cabang Probolinggo khususnya kredit gadai 

golongan C. Kenaikan harga emas turut mempengaruhi penyaluran kredit 

gadai golongan C karena semakin tinggi harga emas maka penyaluran 

kredit gadai juga semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa apabila 

harga emas mengalami kenaikan maka masyarakat akan cenderung 

untuk meminjam dana atau kredit kepada PT Pegadaian dengan 

ekspektasi bahwa jumlah pinjaman yang diperoleh akan semakin besar 

sesuai dengan harga emas saat ini dan taksiran harga emas di PT 

Pegadaian akan mengikuti harga pasar emas pada saat ini. 

Dari keempat variabel bebas diketahui bahwa yang paling 

dominan pengaruhnya terhadap jumlah kredit gadai yang disalurkan 

adalah variabel harga emas karena memiliki nilai koefisien beta dan t 

hitung yang paling besar. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh kenaikan 

atau penurunan harga emas sangat mempengaruhi penyaluran kredit 

gadai pada PT pegadaian, karena masyarakat akan berpikir bahwa 
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semakin tinggi harga emas maka akan semakin besar pula jumlah 

pinjaman yang diterima apabila meminjam dana kredit pada PT 

Pegadaian, begitu pula sebaliknya. 

  

4.2.4 Tingkat Inflasi (X4) Tidak Berpengaruh Terhadap Penyaluran Kredit 

Gadai Golongan C (Y) 

Berdasarkan uji statistik variabel tingkat inflasi (X4) secara statistik 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penyaluran kredit gadai 

khususnya kredit gadai golongan C pada PT Pegadaian Cabang 

Probolinggo. Hal ini menunjukkan bahwa Tingkat Inflasi yang terjadi di 

kota Probolinggo tidak memberikan pengaruh terhadap pergerakan usaha 

penyaluran kredit gadai khususnya kredit gadai golongan C pada PT 

Pegadaian Cabang Probolinggo 

Penyebab tingkat inflasi tidak berpengaruh terhadap jumlah 

penyaluran kredit gadai golongan C adalah karena dalam mengajukan 

kredit pada PT Pegadaian masyarakat tidak memperhitungkan berapa 

besarnya tingkat inflasi melainkan karena lebih kepada pemenuhan 

kebutuhan dana yang mendesak. Oleh karena itu masyarakat cenderung 

untuk melakukan pinjaman kepada PT Pegadaian karena dengan 

beberapa pertimbangan yaitu PT Pegadaian mampu menyediakan 

kebutuhan akan dana tunai yang cepat dan dengan prosedur yang sangat 

mudah. Selain kebutuhan dana yang mendesak yang menyebabkan 

masyarakat meminjam dana kredit kepada PT Pegadaian. Faktor lain 

yang mempengaruhi penyaluran kredit gadai adalah kondisi musiman 

seperti musim hari raya, musim masuk sekolah dan faktor cuaca seperti 

yang dijelaskan pada bagian sebelumnya. Pada musim-musim tersebut 
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masyarakat banyak yang meminjam dana kredit pada PT Pegadaian 

untuk memenuhi kebutuhan konsumsi.  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui variabel apa saja yang 

mempunyai pengaruh terhadap jumlah penyaluran kredit golongan C. Dalam 

penelitian ini, variabel bebas yang digunakan adalah variabel tingkat sewa 

modal, variabel jumlah nasabah, variabel harga emas dan variabel inflasi. 

Sedangkan variabel terikat, yang digunakan adalah jumlah penyaluran kredit 

gadai golongan C. 

 Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan dalam 

penelitian ini, diperoleh beberapa kesimpulan antara lain : 

1. Tingkat sewa modal dan inflasi tidak memberikan pengaruh terhadap 

pergerakan usaha Penyaluran kredit gadai PT Pegadaian Cabang 

Probolinggo khususnya kredit gadai golongan C, karena masyarakat 

melakukan pinjaman kepada PT Pegadaian dengan beberapa 

pertimbangan yaitu kebanyakan orang yang meminjam dana pada PT 

Pegadaian terlebih karena kebutuhan akan dana tunai yang mendesak dan 

kemudahan pada operasional PT Pegadaian. PT Pegadaian mampu 

menyediakan kebutuhan akan dana tunai yang cepat dan dengan prosedur 

yang sangat mudah. 

2. Variabel jumlah nasabah berpengaruh terhadap Penyaluran kredit 

golongan C PT Pegadaian Cabang Probolinggo. Kenaikan atau penurunan 

jumlah nasabah PT Pegadaian Cabang Probolinggo dapat mempengaruhi 

jumlah penyaluran kredit gadai pada PT Pegadaian Cabang Probolinggo, 

hal ini menunjukkan bahwa bukan besarnya nominal pinjaman nasabah 

yang memberikan pengaruh terhadap penyaluran kredit gadai, melainkan 
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yang menjadi patokan adalah lebih kepada jumlah kuantitas nasabah pada 

PT Pegadaian Cabang Probolinggo itu sendiri.. 

3. Dari keempat variabel bebas diketahui bahwa yang paling dominan 

pengaruhnya terhadap penyaluran jumlah kredit gadai golongan C pada PT 

Pegadaian Cabang Probolinggo adalah variabel harga emas. Artinya 

bahwa kredit gadai emas pada PT Pegadaian Cabang Probolinggo 

memberikan kontribusi yang paling besar dalam penyaluran kredit gadai 

khususnya kredit gadai golongan C. Harga emas mempunyai pengaruh 

terhadap penyaluran kredit gadai golongan C PT Pegadaian Cabang 

Probolinggo. Hal ini menunjukkan kenaikan harga emas berbanding lurus 

atau searah dengan penyaluran kredit gadai golongan C PT Pegadaian 

Cabang Probolinggo. Semakin tinggi harga emas maka penyaluran kredit 

gadai juga akan semakin meningkat. Apabila harga emas naik maka 

masyarakat mempunyai ekspektasi bahwa jumlah pinjaman yang diperoleh 

akan semakin besar sesuai dengan harga emas saat ini karena taksiran 

harga emas pada PT Pegadaian akan mengikuti harga pasar emas pada 

saat ini dan begitu pula sebaliknya. 

5.2 Saran 

Beberapa saran yang dapat di sampaikan oleh peneliti yang diharapkan 

dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan PT Pegadaian dalam menentukan 

kebijakan penyaluran kreditnya dan untuk pihak lainnya adalah sebagai berikut : 

1 Berkaitan dengan nasabah yang memberikan kontribusi yang besar pada 

penyaluran kredit gadai pada PT Pegadaian Cabang Probolinggo, 

diharapkan PT Pegadaian Cabang Probolinggo dapat lebih meningkatkan 

kualitas pelayanan terhadap nasabah, sehingga nasabah dapat terdorong 

untuk meminjam dana pada PT Pegadaian Cabang Probolinggo. Hal 

tersebut penting agar supaya  PT Pegadaian Cabang Probolinggo dapat 
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menarik nasabah dari semua golongan mulai dari golongan bawah hingga 

golongan atas. 

2 Diharapkan PT Pegadaian Cabang Probolinggo lebih meningkatkan 

penyaluran kredit gadai khususnya gadai emas dengan cara lebih gencar 

melakukan promosi atau membuat iklan pada sejumlah media massa seperti 

surat kabar atau televisi, karena harga emas merupakan faktor yang paling 

dominan atau bisa dikatakan memiliki kontribusi yang paling besar dalam 

penyaluran kredit gadai khususnya golongan C. 

3 Lebih meminimalisir tingkat resiko pada masa yang akan datang, PT 

Pegadaian Cabang Probolinggo hendaknya lebih jeli dan teliti dalam 

menaksir barang jaminan khususnya barang jaminan berupa emas agar 

kemungkinan salah taksir barang jaminan di kemudian hari dapat dihindari 

karena akan menghambat kelancaran usaha PT Pegadaian Cabang 

Probolinggo dalam menyalurkan kredit gadai, khususnya kredit gadai 

golongan C. 

4 Mengingat variabel bebas yang baik merupakan hal yang sangat penting 

dalam mempengaruhi penyaluran kredit gadai diharapkan hasil penelitian ini 

dapat dipakai sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya untuk 

mengembangkan penelitian ini dengan mempertimbangkan variabel – 

variabel lain diluar variabel bebas dalam penelitian ini. 



83 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

Uyanto, Stanislaus S. 2009. Pedoman analisis data dengan spss edisi 3. 

Yogyakarta : Graha ilmu 

Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2009. Metodologi Penelitian Bisnis untuk 

Akuntansi dan Manajemen cetakan ke 3. Yogyakarta : BPFE 

Sugiyono.2007.Statistika Untuk Penelitian. Bandung : CV Alfabeta 

Arifiani, Rahmawati, 2003, Analisa variabel – variabel yang mempengaruhi kredit 

perbankan (studi kasus pada bank umum di dati II Malang), Skripsi , 

Ekonomi Pembangunan , Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya Malang. 

Arthesa, Ade dkk. 2006. Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. PT Indeks. 

Ghozali,Imam.(2005).Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS. 

Semarang, Universitas Diponegoro. 

Gujarati, Damodar, 1988. Ekonometrika Dasar. Terjemahan oleh Sumarno 

Zain.Jakarta : Erlangga. 

Marala, D. T., C. T. Y. Ananda, et al. 1999. Dasar-dasar Perkreditan, Gramedia. 

Mishkin, Frederic S. 2008. The economy of Money, Banking dan Financial 

Markets Buku 1 Edisi 8. Salemba Empat. 

Nopirin. 1990. Ekonomi moneter, buku I. Yogyakarta : BPFE-UGM 

Silvanita, Ketut. 2009. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Erlangga. 

Suyatno, Thomas dkk. 2003. Dasar – dasar Perkreditan Edisi Keempat. Sekolah 

Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Dengan PT Gramedia Pustaka Utama 

Jakarta. 

Boediono. 1992. Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi N0.2 Ekonomi Makro 

Edisi 4, BPFE-Yogyakarta. 

PT.Pegadaian.2009,Laporan Keuangan (Hasil Audit) 2009, www.Pegadaian.co.id 



84 
 

PT.Pegadain .2010. Laporan Keuangan (Hasil Audit) 2010, www.Pegadaian.co.id 

PT.Pegadain .2011. Laporan Keuangan (Hasil Audit) 2011, www.Pegadaian.co.id 

Purnomo, Ade. 2009. Pengaruh Pendapatan Pegadaian, Jumlah Nasabah, Dan 

Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Kredit Pada Perum Pegadaian 

Syariah Cabang Dewi Sartika Periode 2004-2008. Jakarta : Fakultas 

Ekonomi Universitas Gunadarma. 

Yustiana Ratna Nuraini. 2008. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Permintaan Kredit Perum Pegadaian. Bogor :  Departemen Ilmu Ekonomi 

Fakultas Ekonomi Dan Manajemen Institut Pertanian Bogor. 

Ni Nyoman Aryaningsih. 2008. Pengaruh Suku Bunga, Inflasi Dan Jumlah 

Penghasilan Terhadap Permintaan Kredit Di PT BPD Cabang Pembantu 

Kediri. Vol. 2(1), 56-67. Kediri : Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains 

& Humaniora  Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ilmu Sosial Undiksha. 

Jumadevrizar Rachmad. 2011. Analisis Permintaan Gadai Di Perum Pegadaian   

Kota Dumai. Riau : Jurnal Ilmu Ekonomi Prodi Ekonomi Pembangunan  

Fakultas Ekonomi Universitas Riau 

Rahmadana, M. Fitri. 2002. Analisis Pemakaian Jasa Kredit Pada Perum 

Pegadaian Kantor Wilayah Medan. Vol. 02 No. 01. Medan : Jurnal Ilmiah 

Manajemen & Bisnis Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, 

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 

Perkembangan Inflasi Kota Probolinggo. http://probolinggokota.go.id. Diakses 

tahun 2013. 

Data kurs dollar terhadap rupiah. http://www.bi.go.id.  Diakses tahun 2013. 

Perkembangan harga emas.  http://www.gold.org. Diakses tahun 2013 

 

 

 


