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ABSTRAK 

 

 

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT 

PENGEMBALIAN KREDIT PENGUSAHA KECIL  

PADA PROGRAM KEMITRAAN 

(Studi Kasus: PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang) 

 

Disusun Oleh: 

Anggri Nastiti 

 

Dosen Pembimbing: 

Dr. Erwin Saraswati, Ak., CPMA 

 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi tingkat pengembalian kredit pengusaha kecil yang menjadi mitra 
binaan program kemitraan PT PLN (Persero) Malang. Variabel yang diteliti adalah 
jumlah pinjaman, penghasilan bersih usaha, pengalaman usaha, usia mitra binaan, 
jumlah tanggungan keluarga, pendidikan, dan penghasilan diluar usaha. 
Pengumpulan data menggunakan metode purposive sampling terhadap mitra 
binaan PT PLN (Persero) Malang. Sebanyak 40 mitra binaan digunakan sebagai 
sampel. Metode analisis dari penelitian ini menggunakan crosstabulation dan 
regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel yang 
mempengaruhi tingkat pengembalian kredit adalah penghasilan bersih usaha. 

 
 
Kata kunci: PKBL, Coporate Social Responsibility, Penghasilan bersih 

usaha. 
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ABSTRACT 
 
 

 
 

ANALYSIS FACTORS OF LOANS RETURN IN THE PARTNERSHIP 

PROGRAM 

 

Complied By: 

Anggri Nastiti 

 

Lecturer: 

Dr. Erwin Saraswati, Ak., CPMA 

 
 

 
This research is aimed to analyze the determinants of loan repayment rate 

on small medium enterprises that assisted by partnership program of PT. PLN 
(Persero) Malang. Loan amount, net income, business experience, debitur’s age, 
family members, education and other income are used as variables of research. 
This study selects 40 small medium enterprises by using nonprobability sampling 
(purposive sampling method). These research data were analyzed using 
crosstabulation and multiple linear regression. The result shows that net income 
has positive effect on loan repayment rate.  
 
Key Words: PKBL, Coporate Social Responsibility, Net Income 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Usaha Kecil dan Menengah (selanjutnya disingkat UKM) merupakan salah 

satu bentuk ekonomi rakyat kecil. UKM diartikan sebagai pelaku ekonomi yang 

memiliki modal kecil, dengan sumber daya manusia yang terbatas, serta 

pemahaman tentang ekonomi yang sedikit. Pemerintah yang memiliki peran untuk 

membina UKM berusaha untuk memenuhi kebutuhan UKM mengenai 

ketersediaan modal usaha, dengan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

membentuk Corporate Social Responsibility (CSR) dengan menyisihkan sebagian 

kecil labanya, melalui Per-05/MBU/2007 yang mengatur tentang Program 

Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan usaha kecil dan Program Bina 

Lingkungan. Namun, pada pelaksanaannya Penerapan Program Kemitraan dan 

Bina Lingkungan (PKBL), tentu tidak lepas dari kekurangan. Tingkat 

pengembalian kredit yang rendah menjadi kendala dalam pelaksanaan program 

tersebut (Riyanto, 2011). 

Ivana (BUMN Track, 2011) mencatat kredit macet atau non performing 

loan (NPL) menjadi sangat tinggi, karena tidak semua BUMN memiliki 

kemampuan seperti perbankan dalam menilai UKM yang layak untuk dibiayai. 

BUMN kesulitan dalam menangani PKBL, hal ini dikarenakan manajemen 

BUMN tidak disiapkan untuk membina pengusaha kecil dan mikro yang begitu 

rumit, apalagi massal. Tidak banyak informasi yang bisa dijadikan dasar dalam 

pengambilan keputusan pemberian kredit menjadi tantangan tersendiri bagi 

BUMN pembina.  
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Program Kemitraan memiliki kendala perputaran dana yang dikelola untuk 

memberikan kredit bergulir. Kredit yang telah dikembalikan oleh mitra binaan, 

disalurkan kembali kepada mitra binaan yang lain. Tidak semua dana yang 

diberikan pada mitra binaan, kembali pada BUMN pembina, yang bisa disebut 

kredit macet. Jumlahnya besar, namun tidak ada data yang pasti mengenai jumlah 

kredit macet UKM yang disalurkan BUMN (Riyanto, 2011). Tingkat 

pengembalian kredit dana Program Kemitraan yang kecil, berpengaruh pada 

pemberian kredit untuk calon mitra binaan selanjutnya yang akan terganggu atau 

dana pinjaman yang tidak sesuai dengan kebutuhan usaha.  

Dalam studi Armunanto (2010) bidang usaha menjadi salah satu faktor 

yang menyebabkan tingkat pengembalian kredit yang rendah.  UKM cenderung 

memiliki sumber daya manusia yang rendah, tidak memiliki daya analisis pasar 

yang tepat, seringkali bidang usaha yang telah dibangun kalah bersaing di pasar. 

Tidak mampu mengusai pasar menyebabkan keuntungan yang diterima oleh mitra 

binaan menjadi sedikit. Rendahnya keuntungan yang didapat berpengaruh pada 

kemampuan mitra binaan dalam menyisihkan dana untuk membayar tanggungan 

kredit.  

Selain bidang usaha, pengalaman usaha menjadi salah satu faktor yang 

menyebabkan tingkat pengembalian kredit yang rendah. Pengalaman usaha yang 

dimaksud adalah pengalaman mitra binaan dalam menjalankan usahanya 

(Priarnani, 2005). Semakin lama pengalaman usaha mitra binaan dalam 

menjalankan usaha, maka dapat meningkatkan kemungkinan keberhasilan dalam 

menjalankan usahanya. Keberhasilan ini pada akhirnya akan dapat meningkatkan 

tingkat pengembalian kreditnya.  

2 
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Tingkat pengembalian yang rendah tidak hanya dipengaruhi oleh keadaan 

usaha yang dibina. Penghasilan diluar usaha secara nyata mempengaruhi 

pengembalian kredit (Asih, 2007). Penghasilan lain di luar usaha merupakan 

penghasilan yang diperoleh mitra binaan diluar usaha yang dijalankan oleh mitra 

binaan. Penghasilan di luar usaha yang diperoleh mitra binaan dianggap dapat 

mempengaruhi tingkat pengembalian kredit, karena semakin banyaknya sumber 

pendapatan yang diperoleh mitra binaan maka akan semakin kecil kemungkinan 

untuk  menunggak. 

Dalam penelitian Hidayati (2003) dan studi Muhammamah (2008), 

pengalaman pengambilan kredit atau frekuensi peminjaman menjadi faktor yang 

positif mempengaruhi tingkat pengembalian kredit. Frekuensi peminjaman dalam 

hal ini adalah banyaknya mitra binaan dalam menerima pinjaman kredit. Mitra 

binaan yang sering menerima kredit memiliki pengalaman yang cukup dalam 

mengelola kredit yang telah diterima. Frekuensi peminjaman memiliki pengaruh 

dan keterkaitan yang positif dengan tingkat pengembalian kredit. Artinya, 

semakin banyak frekuensi peminjaman mitra binaan maka peluang dan 

kecenderungannya untuk dapat mengembalikan kredit dengan lancar semakin 

tinggi dan sebaliknya. 

Selain faktor internal dari mitra binaan, faktor eksternal ikut berpengaruh 

pada tingkat pengembalian kredit. Keterlambatan realisasi kredit menjadi faktor 

yang mempengaruhi tingkat pengembalian kredit (Priarnani, 2005). Realisasi 

kredit dalam hal ini adalah selang waktu antara kredit disetujui hingga pencairan 

dana. Keterlamabatan dana cair berpengaruh pada kesempatan usaha dalam 

berkembang dan bersaing. Semakin lama keterlamabatan yang terjadi, maka 

3 
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kesempatan usaha dalam berkembang dan bersaing di pasar ikut terhambat dan 

terlambat. Keterlambatan usaha dalam berkembang dan bersaing, berpengaruh 

pada keuntungan yang akan diperoleh. Semakin sedikit keuntungan yang 

diperoleh, semakin besar kemungkinan menunggak kredit. 

Sebagian besar faktor yang dipaparkan berasal dari sektor perbankan yang 

telah memiliki standar dan kesiapan dalam mengelola kredit dalam jumlah massal 

bagi pengusaha kecil dan menengah. Perbankan yang mampu menilai usaha yang 

layak dibantu masih mengalami masalah dengan tingkat pengemballian kredit. 

BUMN dengan manajemen yang tidak memiliki kesiapan dalam mengelola 

Program Kemitraan tentu mengalami permasalahan yang lebih rumit dan 

menghadapi tingkat pengembalian kredit yang lebih rendah dari sektor perbankan. 

Tidak banyak penelitian yang meneliti mengenai tingkat pengembalian kredit 

pada Program Kemitraan, menyebabkan sedikit yang menjadi acuan peneliti 

dalam mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengembalian kredit 

pada Program Kemitraan. 

Berdasarkan faktor-faktor yang dikemukakan dari penelitian sebelumnya 

menunjukan hasil yang berbeda-beda, serta masih sedikit penelitian yang 

mengacu pada faktor pengembalian kredit program kemitraan, maka peneliti ingin 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengembalian kredit 

program kemitraan, serta sejauh mana karakteristik usaha mempengaruhi tingkat 

pengembalian kredit.  

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan diatas maka permasalahan yang dibahas dalam 

penelitian ini, adalah sebagai berikut : 

4 

 



5 

 

1. Bagaimanakah karakteristik pengusaha dan usaha pada usaha kecil yang 

menjadi mitra binaan PT PLN (Persero) Malang ? 

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat pengembalian kredit 

program kemitraan PT PLN (Persero) Malang ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui karakteristik usaha dan pengusaha yang menjadi mitra binaan 

PT PLN (Persero) Malang. 

2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengembalian 

kredit pada program kemitraan PT PLN (Persero) Malang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi Ilmu Pengetahuan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan akuntansi 

pertanggungjawaban sosial khususnya pengungkapan CSR pada BUMN.  

2. Manfaat Praktis 

Bagi PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang, 

penelitian ini dapat memberikan motivasi untuk meningkatkan kinerja 

BUMN dalam melaksanakan program PKBL di masa yang akan datang. 

Lebih lanjut, perusahaan juga dapat menggunakan hasil penelitian ini 

sebagai bahan masukan dalam melakukan perbaikan-perbaikan, 

merumuskan kebijakan serta tindakan-tindakan selanjutnya sehubungan 

dengan aktivitas PKBL. 

5 
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Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan 

kesadaran stakeholder akan pentingnya hak mereka sebagai bagian yang 

terkait dengan perusahaan. 

Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan 

dalam pedoman penerapan PKBL bagi BUMN. 

3. Manfaat untuk Penelitian yang Akan Datang 

Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi 

untuk penelitian yang berkaitan dengan Corporate Social Responsibility. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Berikut ini adalah sistematika penulisan yang terbagi dalam : 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini meliputi latar belakang, motivasi penelitian, permasalahan 

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II: TELAAH PUSTAKA 

Bab ini menggambarkan berbagai konsep teoritis yang 

berhubungan dengan fokus penelitian yang diambil dari berbagai 

sumber sehingga nantinya dapat dipergunakan sebagai acuan dari 

pembahasan permasalahan   

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN   

Bab ini mengemukakan jenis penelitian, fokus dan lingkup 

penelitian, sumber data yang diperoleh, teknik pengumpulan data, 

teknik penulisan, dan metode analisis data.  

BAB IV: PEMBAHASAN 

6 
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Bab ini mengemukakan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

tingkat pengembalian kredit pada Program Kemitraan PT PLN 

(Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang. 

BAB V: PENUTUP 

Bab ini mengemukakan simpulan dari penelitian ini dan saran dari 

penulis terkait permasalahan yang dibahas. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep dan Definisi CSR 

Ada beberapa konsep dan definisi Corporate Social Responsibility (CSR). 

Menurut Hartman (2008: 149), Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan 

tanggung jawab yang dimiliki perusahaan terhadap komunitas yang berkaitan 

dengan operasional bisnis, sehingga perusahaan harus mengidentifikasikan 

kelompok-kelompok stakeholder dan menggabungkan kebutuhan, serta 

kepentingan mereka dalam proses pembuatan keputusan operasional dan strategis. 

Seiring perkembangannya, definisi CSR tidak lagi terlalu umum dan ambigu. 

Carrol (2007) dalam Visser (2007: 123) mengungkapkan bahwa saat ini, definisi 

CSR telah mencerminkan beberapa hal, antara lain: 

1. Pengaruh aktivitas perusahaan terhadap pihak lain menjadi pertimbangan 

serius perusahaan. 

2. Perlindungan dan peningkatan atas kesejahteraan masyarakat merupakan 

fokus utama dan kewajiban manajer. 

3. Tanggung jawab ekonomi dan hukum telah dipenuhi perusahaan 

Dalam perkembangannya, konsep CSR memang tidak memiliki definisi 

tunggal. Hal ini terkait implementasi dan penjabaran CSR yang berbeda-beda. 

Namun, beberapa definisi yang cukup berpengaruh, yaitu:  

Versi Bank Dunia:  

CSR is the commitment of business to contribute to sustainable 
economic development working with employees and their 
representatives, the local community and society at large to 
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improve quality of life, in ways that are both good for business and 
good for development. 
 

 Versi Uni Eropa:  

CSR is a concept whereby companies integrate social and 
environmental concerns in their business operations and in their 
interaction with their stakeholders on voluntary basis.  
 

Selain itu, ISO 26000 mengenai Guidance on Social Responsibility juga 

memberikan definisi CSR meskipun pedoman CSR standar internasional ini baru 

akan ditetapkan pada tahun 2010 tetapi draft  pedoman ini dapat dijadikan sebagai 

rujukan. Menurut ISO 26000, CSR adalah:  

Tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari 
keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatannya pada masyarakat 
dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan 
dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan 
kesejahteraan masyarakat; mempertimbangkan harapan pemangku 
kepentingan, sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-
norma perilaku internasional; serta terintegrasi dengan organisasi 
secara menyeluruh (draft 3.10, 2007). 
 

Berdasarkan pedoman tersebut, dapat dikatakan bahwa CSR bukan 

merupakan sesuatu yang sederhana. Dalam ISO 26000 CSR meliputi tujuh 

komponen utama, yaitu: the environment, social development, human rights, 

organizational governance, labor practices, fair operating practices, dan 

consumer issues.  

Menurut Suharto (2008) pendefinisian CSR yang relatif mudah dipahami dan 

dapat dioperasionalkan untuk kegiatan audit adalah dengan mengembangkan 

konsep Triple Bottom Lines dan menambahkannya dengan satu line tambahan, 

yakni procedure. Dengan demikian, CSR adalah kepedulian perusahaan yang 

menyisihkan sebagian keuntungannya (profit) bagi kepentingan pembangunan 
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manusia (people) dan lingkungan (planet) secara berkelanjutan berdasarkan 

prosedur (procedure) yang tepat dan profesional. Dalam aplikasinya, konsep 4P 

ini dapat dipadukan dengan komponen dalam ISO 26000. Konsep planet 

berkaitan dengan aspek environment. Konsep people berhubungan dengan konsep 

social development dan human rights yang tidak hanya menyangkut kesejahteraan 

ekonomi masyarakat (seperti: pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan 

kerja), tetapi juga kesejahteraan sosial (misalnya: pemberian jaminan sosial, 

kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan pendididikan, 

penguatan kapasitas lembaga-lembaga sosial lokal). Konsep procedure  mencakup 

konsep organizational governance, labor practices, fair operating practices, dan 

consumer issue. 

Apapun definisi yang digunakan, CSR merupakan seluruh aktivitas 

perusahaan dalam berbagai topik sosial dan lingkungan yang biasanya mencakup 

isu keberagaman, philanthropy, socially responsible investment (SRI), lingkungan, 

hak asasi manusia, tempat kerja, etika bisnis, sustainability, pengembangan 

masyarakat dan corporate governance. 

2.1.1 Perkembangan CSR di Indonesia 

 Perihal penerapan CSR di Indonesia telah diatur dalam beberapa peraturan 

perundang-undangan dan keputusan menteri, yaitu UU No. 25 Tahun 2007 

tentang penanaman modal LN No. 67 TLN No. 4274, UU No. 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas dan Keputusan Menteri BUMN Nomor: Per- 

05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dalam 

Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL). Mewajibkan CSR 
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merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menyeimbangkan pertumbuhan 

ekonomi dan pemerataan ekonomi. 

 Keterlibatan masyarakat sebagai obyek maupun subyek program CSR, 

menjadi sasaran utama perusahaan dalam menerapkan CSR. Masyarakat dianggap 

cukup berpengaruh dalam menjaga eksistensi perusahaan. Masyarakat adalah 

pihak yang merasakan dampak dari kegiatan produksi suatu perusahaan, baik itu 

dampak positif ataupun negatif. Dampak ini dapat terjadi dalam bidang sosial, 

ekonomi, politik maupun lingkungan. Adapun tujuan CSR adalah : 

1. Secara implisit, membuat asumsi bahwa perilaku perusahaan baik, dengan 

demikian meningkatkan dan mempertahankan citra perusahaan. 

2. Untuk membebaskan akuntabilitas organisasi atas dasar asumsi adanya 

kontrak sosial di antara organisasi dan masyarakat.  

3. Memberikan informasi kepada investor. 

Oleh karena itu, pertanggungjawaban sosial perusahaan (CSR) perlu 

diungkapkan dalam perusahaan sebagai wujud pelaporan tanggungjawab sosial 

kepada masyarakat. CSR perusahaan diungkapakan di dalam laporan yang disebut 

Sustainability Reporting.  

Perusahaan memperoleh beberapa keuntungan, karena menerapkan CSR 

antara lain: untuk mempertahankan dan mendongkrak reputasi dan brand image 

perusahaan; layak mendapatkan ijin untuk beroperasi (social license to operate); 

mereduksi risiko bisnis perusahaan; melebarkan akses ke sumber daya; 

membentangkan akses menuju market; mereduksi biaya; memperbaiki hubungan 

dengan stakeholders, memperbaiki hubungan dengan regulator; dan meningkatkan 

semangat dan produktifitas karyawan (Wibisono, 2007) 
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Penerapan CSR sangat dipengaruhi oleh pandangan perusahaan mengenai 

CSR. Wibisono (2007) menjelaskan beberapa cara pandang perusahaan terhadap 

CSR, yaitu: (1) Sekedar basa-basi atau keterpaksaan. Perusahaan mempraktekan 

CSR karena eksternal drive (faktor eksternal), environmental driven (karena 

terjadi masalah lingkungan dan reputation driven/karena ingin mendongkrak citra 

perusahaan); (2) Sebagai upaya memenuhi kewajiban (compliance); (3) CSR 

diimplentasikan karena adanya dorongan yang tulus dari dalam (internal driven). 

Saidi dan Abidin (2004) membagi CSR menjadi 4 model, yaitu 

keterlibatan langsung, melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan, bermitra 

dengan pihak lain, dan mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium. 

Sementara itu, Wibisono (2007) menjelaskan bahwa penerapan CSR yang 

dilakukan oleh perusahaan dapat dibagi menjadi empat tahapan, yaitu tahap 

perencanaan, implementasi, evaluasi dan pelaporan. 

Beberapa pendapat di atas mengandung pengertian bahwa CSR adalah 

sebuah tindakan yang diambil oleh perusahaan sebagai wujud tanggung jawab 

sosial perusahaan maupun lingkungan yang ditimbulkan oleh operasi perusahaan, 

juga sebagai wujud kendaraan perusahaan atas posisinya sebagai bagian dari suatu 

masyarakat yang juga turut bertanggung jawab atas kemajuan dan kelestarian 

lingkungan dan masyarakat beroperasi. 

2.1.2 Pendekatan Terkait dengan CSR 

 Ada beberapa pendekatan terkait dengan perubahan CSR : 

1. Pendekatan Ekonomi Klasik 
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Pendekatan ini berpandangan bahwa perusahaan berfokus pada 

memaksimalkan keuntungan. Kesejahteraan pemegang saham menjadi 

tujuan perusahaan. 

2. Pendekatan Manajerial 

Pendekatan ini berpeandangan bahwa manajer perusahaan harus membuat 

keputusan yang memelihara keseimbangan yang wajar antara klaim 

pemegang saham, karyawan, pelanggan, suplier dan masyarakat umum. 

Perusahaan berusaha menjembatani kepentingan dan membuat 

pertimbangan yang wajar tentang kepentingan yang beragam dari kondisi 

ini. Hal tersebut merupakan satu cara untuk memastikan tujuan 

memaksimumkan keuntungan jangka panjang. 

3. Pendekatan Lingkungan Sosial 

Pendekatan ini beranggapan bahwa laba adalah salah satu alat atau cara 

untuk mencapai tujuan dan bukan merupakan tujuan itu sendiri. 

Pendekatan ini, memandang bahwa laba bukan merupakan tujuan akhir, 

melainkan merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih luas, yaitu 

tercapainya sasaran-sasaran sosial. Konsekuensinya, perusahaan 

diharapkan untuk ikut berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan masalah-

masalah sosial yang ada di lingkungannya, seperti pengangguran, sistem 

pendidikan, pencemaran, perumahan, dan sebagainya. 

2.1.3 Ruang Lingkup CSR 

 Keterlibatan sosial yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan keadaan 

di negara Indonesia, yaitu : 
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1. Kemasyarakatan, keterlibatan sosial perusahaan yang mencakup aktivitas 

kemasyarakatan. Misalanya membangun klinik kesehatan, sekolah, rumah 

ibadah, sumbangan kegiatan sosial masyarakat, pendidikan, dan seni. 

2. Ketenagakerjaan, keterlibatan sosial perusahaan dalam aktivitas 

perusahaan terutama orang-orang dalam perusahaan tersebut. Aktivitas 

tersebut meliputi rekruitmen, program pelatihan, gaji dan tunjangan, , 

keamanan dan kesehatan karyawan, pendidikan karyawan, kebutuhan 

keluarga dan rekreasi karyawan, menambah dan memperluas hak-hak 

karyawan, usaha untuk mendorong partisipasi, pendirian sekolah, 

membantu pendidikan tinggi, riset dan pengembangan, mutasi dan 

promosi. 

3. Produk dan konsumen, tema ini melibatkan aspek kualitatif suatu produk 

atau jasa, antara lain kegunaan, durability, pelayanan, kepuasaan 

pelanggan, kejujuran dalam iklan, kejelasan atau kelengkapan isi pada 

kemasan, jaminan mutu dan mengontrol kualitas produk. 

4. Lingkungan hidup, tema ini meliputi aspek lingkungan dari proses 

produksi, yang meliputi pengendalian polusi dalam menjalankan operasi 

bisnis, pencegahan dan perbaikan kerusakan lingkungan akibat 

pemrosesan sumber daya alam, pengelolaan sampah dan limbah industri , 

penghematan energi dan konversi sumber daya alam. 

5. Pemerintahan, antara lain: menaati peraturan pemerintah, membatasi 

kegiatan lobbying, mengontrol kegiatan politik perusahaan, membantu 

lembaga pemerintah sesuai dengan kemampuan perusahaan, membantu 

secara umum peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, membantu 
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proyek dan kebijakan pemerintah, meningkatkan produktivitas sektor 

informal, pengembangan dan inovasi manajemen. 

Model atau pola CSR yang umum diterapkan oleh perusahaan-perusahaan 

di Indonesia (Saidi dan Abidin, 2004) sebagai berikut : 

1. Keterlibatan langsung, perusahaan menjalankan program CSR secara 

langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau 

menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara. Untuk 

menjelaskan tugas ini, perusahaan biasanya menugaskan salah satu pejabat 

seniornya, seperti corporate secretary atau public affair manager atau 

menjadi bagian dari tugas pejabat public relation. 

2. Melalui yayasan atau organisasi sosial milik perusahaan, perusahaan 

mendirikan yayasan sendiri di bawah perusahaan atau groupnya. Model ini 

merupakan adopsi yang lazim dilakukan di negara maju. Disini perusahaan 

menyediakan dana awal, dana rutin atau dana abadi yang dapat digunakan 

untuk operasional yayasan. 

3. Bermitra dengan pihak lain, perusahaan menyelenggarakan CSR melalui 

kerjasama dengan lembaga/organisasi non pemerintah, instansi 

pemerintah, universitas atau media massa, baik dalam mengelola dana 

maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya. 

4. Mendukung atau begabung dalam suatu konsorium, perusahan turut 

mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang 

didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Pihak konsorium yang dipercaya 

oleh perusahaan-perusahaan yang mendukungnya akan secara proaktif 
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mencari kerjasama dari berbagai kalangan dan kemudian mengembangkan 

program yang telah disepakati. 

Setiap pola CSR yang digunakan perusahaan, disesuaikan dengan jenis dan 

kemampuan perusahan dalam melaksanakan program CSR yang telah dibentuk. 

Perusahaan bekerjasama dengan pihak ketiga demi memudahkan pelaksanaan 

program. Pelaksanaan program CSR yang tepat memberikan keuntungan 

tersendiri bagi perusahaan. 

2.2 Konsep dan Definisi Perkreditan 

 Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 disebutkan bahwa kredit 

adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan 

pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah 

jangka waktu tertentu dengan pemberian kredit bunga.   

Kasmir (2008) membagi kredit menjadi beberapa jenis, diantaranya 

sebagai berikut : 

1. Jenis kredit berdasarkan segi kegunaan, terdiri dari : 

a. Kredit investasi, yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk 

keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/ pabrik dimana 

masa pemakaiannya untuk satu periode yang relatif lebih lama dan 

biasanya kredit ini digunakan untuk kegiatan utama suatu perusahaan. 

b. Kredit modal kerja yaitu kredit yang digunakan untuk keperluan 

meningkatkan produksi operasionalnya. Misalnya membeli bahan 

baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan 

denagn proses produksi. Atau dapat diartikan bahwa kredit modeal 
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kerja merupakan kredit untuk penggunaan dnaa selama satu siklus 

usaha muali dari perolehan uang tunai dari kredit bank, kemudian 

menggunakan untuk membeli barang dagangan atau bahan baku 

(selanjutnya diproses menjadi barang/jasa) dijual sampai memperoleh 

uang kembali. 

2. Jenis kredit berdasarkan segi tujuan, terdiri dari : 

a. Kredit produktif, yaitu kredit yang digunakan untuk peningkatan 

usaha atau produksi atau investasi yang berguna untuk menghasilkan 

barang atau jasa. 

b. Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan untuk memenuhi 

kebutuhan dana bagi debitur yang ingin membeli barang atau 

kebutuhan-kebutuhan konsumtif. 

c. Kredit perdagangan/komersial, yaitu kredit yang digunakan untuk 

kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan 

yang pembayarannya diharapkan dari ahsil penjualan barang 

dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau 

agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah 

besar. 

3. Jenis kredit berdasarkan segi jangka waktu, terdiri dari : 

a. Kredit jangka pendek, merupakan kredit yang memiliki jangka waktu 

kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun. 

b. Kredit jangka menengah, merupakan kredit yang memiliki jangka 

waktu berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun. 
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c. Kredit jangka panjang, merupakan kredit yang mana pengembaliannya 

diatas tiga tahun atau lima tahun. 

4. Jenis kredit berdasarkan segi jaminan, terdiri dari : 

a. Kredit dengan jaminan, merupakan kredit yang diberikan dengan 

suatu jaminan tertentu dan biasanya dapat bebrbentuk barang 

berwujud ataupun tidak berwujud. 

b. Kredit tanpa jaminan, merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan 

barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat 

prospek usaha, karakter serta loyalitas calon debitur selama 

berhubungan dengan bank yang bersangkutan. 

5. Jenis kredit berdasarkan segi sektor usaha, terdiri dari : 

a. Kredit pertanian, merupakan kredit yang diberikan untuk sektor 

perkebunan atau pertanian rakyat. 

b. Kredit peternakan, kredit jangka pendek diberikan untuk peternakan 

ayam dan jangka panjang untuk peternakan sapi. 

c. Kredit industri, yaitu untuk membiayai industri pengolahan baik untuk 

industri kecil, menengah dan besar. 

d. Kredit pertambangan, yaitu jenis kredit untuk usaha tambang yang 

dibiayainya dan biasanya dalam jangka panjang seperti tambang emas, 

minyak atau tambang timah. 

e. Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk 

membangun saran dan prasaran pendidikan atau dapat pula berupa 

kreadit untuk para mahasiswa yang sedang belajar. 
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f. Kredit profesi, diberikan pada kalangan para profesional seperti dosen, 

dokter atau pengacara. 

g. Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau 

pembelian perumahan untuk dijadikan usaha. 

Pembagian kredit tersebut memudahkan lembaga pemberi kredit 

dalam menganalisis kredit yang diberikan dan pengklasifikasian ketika 

mengadakan pembinaan bagi debitur. 

2.3 Konsep dan Definisi UKM 

 Di negara berkembang seperti Indonesia, masalah ekonomi dan sosial 

yang kerap muncul adalah kemiskinan, kesenjangan, pengangguran serta 

perbedaan yang signifikan mengenai distribusi pendapatan. Keberadaan dan 

perkembangan UKM menjadi arti penting dalam menangani permasalahan 

tersebut. Pengertian UKM berdasarkan kesepakatan bersama Menko Kesra 

Nomor 11/KEP/MENKO/KESRA/IV/2002- Nomor 4/2/KEP.GBI/2002 tanggal 

22 April 2002 dijelaskan bahwa UKM adalah kegiatan Ekonomi yang berskala 

kecil yang memenuhi kriteria sebagai berikut : 

1. Usaha Produktif miliki warga negara indonesia yang berbentuk badan usaha 

perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum. 

2. Memiliki kekeyaan bersih paling banyak Rp 200.000.000, tidak termasuk 

tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan 

paling banyak Rp 1.000.000.000.  

Pengertian Usaha Kecil berdasarkan Undang-Undang  Nomor 9 tahun 

1995 pada pasal 1 dijelaskan sebagai berikut : 
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 Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan 

memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagai berikut : 

a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000, tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha 

b. Memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 1.000.000.000 

c. Milik Warga Negara Indonesia 

d. Berdiri sendiri dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang 

yang dimiliki, dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung 

dengan usaha menengah atau usaha besar. 

Pengertian Usaha Mikro berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank 

Indonesia Nomor 31/24/KEP/DIR dijelaskan bahwa Usaha Mikro adalah usaha 

yang dijalankan oleh rakyat miskin atau mendekati miskin yang mempunyai ciri-

ciri yaitu dimiliki keluarga, mempergunakan teknologi sederhana, memanfaatkan 

sumber daya lokal, lapangan usahanya mudah dimasuki dan ditinggalkan. 

Pengertian usaha Menengah berdasarkan Instruksi presiden Nomor 10 

Tahun 1999 dijelaskan bahwa usaha menengah adalah usaha dengan kekayaan 

antara Rp 200.000.000 – Rp 1.000.000.000. Pengertian UKM berdasarkan 

peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 

tentang pemberian kredit dalam rangka pengembangan UKM dijelaskan sebagai 

berikut : 

1. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan 

memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta 

kepemilikan sebagaiman diatur dalam peraturan ini. 
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2. Usaha kecil yang dapat ikut serta dalam Program Kemitraan adalah sebagai 

berikut : 

a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000, tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil 

penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000 

b. Milik Warga Negara Indonesia 

c. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang 

perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafilisiai baik langsung 

maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar 

d. Berbentuk usaha orang perseornagan, badan usaha yang tidak 

berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk 

koperasi. 

e. Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan 

f. Telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 Tahun 

g. Belum memenuhi persyaratan perbankan (non bankable) 

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulakan bahwa 

UKM merupakan usaha kecil yang tidak berbadan hukum, dengan modal yang 

terbatas dan menggunakan teknologi manual, serta sistem pengelolaan usaha yang 

sederhana. 

2.3.1 Pemberdayaan UKM Melalui Kemitraan Usaha 

 Kemitraan usaha merupakan kerjasama antara pengusaha untuk 

memperoleh keuntungan bersama. Kemitraan usaha menurut Hubeis (2009:6) 

mengacu pada pengertian bekerja sama antar pengusaha dengan tingkat yang 

berbeda, yaitu antara pengusah kecil dan pengusaha besar. Istilah kemitraan 
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sendiri merupakan bentuk hubungan antar pengusaha kecil dan besar sebagai 

mitra (setara), bukan bentuk hubungan yang merupakan manifestasi hubungan 

patro-klien.   

 Tujuan kemitraan adalah memperoleh hasil yang baik, dan mampu 

menguntungkan kedua belah pihak. Adapun pihak-pihak yang bermitra dapat 

memiliki status yang setara tetapi saling melengkapi. 

 Keberhasilan kemitraan usaha ditentukan melalui kepatuhan masing-

masing pihak terhadap etika bisnis yang dijalankan. Masing-masing pihak harus 

memiliki pemahaman yang sama mengenai etika bisnis yang terkait, dengan 

demikian diharapkan kemitraan dapat berlangsung dengan baik. Dasar dari 

terlaksananya kemitraan adalah komitmen yang kuat antara masing-masing pihak. 

Kesiapan pihak yang akan bermitra sangat diperlukan, dalam hal ini pihak UKM 

diperlukan pembenahan manajemen yang tepat. UKM cenderung memiliki 

manajemen yang sederhana, dikarenakan tingkat pendidikan, serta penguasaan 

ilmu pengetahuan yang sedikit. 

2.3.2 Unsur-Unsur dan Pola Kemitraan Usaha 

 Konsep kemitraan usaha pada dasarnya kerjasama yang menguntungkan 

masing-masing pihak, dan saling memperkuat satu sama lain. Tujuan utama 

kemitraan adalah mengembangkan struktur perekonomian yang kokoh melalui 

ekonomi kerakyatan, yaitu pengembangan usaha kecil yang mandiri dan 

berkelenajutan. Berkaitan dengan kemitraan seperti yang telah disebut di atas, 

maka kemitraan itu mengandung beberapa unsur pokok yang merupakan 

kerjasama usaha dengan prinsip saling menguntungkan saling memperkuat dan 

saling memerlukan yaitu : 
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1. Kerjasama Usaha 

Kerjasama dilakukan antara usaha besar atau menenggah dan usaha kecil. 

Dalam kerjasama tersebut baik usaha besar atau menengah dan usaha kecil 

memiliki kedudukan yang sama. Tidak ada yang saling mengeksploitasi satu 

sama lain, sehingga tumbuh rasa salin percaya diantara para pihak dalam 

mengembangkan usahanya. 

2. Antara pengusaha besar dan menengah dengan pengusaha kecil 

Kerjasama antara pengusaha besar dan menengah dengan pengusaha kecil 

diharapkan akan saling menguntungkan kedua belah pihak. Terutama untuk 

pengusaha kecil untuk dapat bersaing pada tingkat pasar tertentu. 

3. Pembinaan dan pengembangan 

Dengan adanya pembinaan dan pengembangan pada pengusaha kecil, 

menjadi hubungan kemitraan berbeda dengan hubungan dagang biasa. 

Melalui pembinaan dan pengembangan, pengusaha kecil dapat mengakses 

modal yang lebih besar, pembinaan manajemen usaha, pembinaan 

peningkatan SDM, pembinaan manajemen produksi, pembinaan mutu 

produksi, serta menyangkut pula pembinaan didalam pengembangan aspek 

institusin kelembagaan, falitas alokasi dan investasi. 

4. Prinsip saling memerlukan saling memperkuat dan saling menguntungkan 

a. Prinsip saling memerlukan 

Prinsip saling memerlukan berarti dalam setiap usaha yang menjalin 

kerjsama yang diperlukan adanya pemahaman akan keunggulan yang ada 

akan menghasilkan sinergi yang berdampak pada efisiensi, turunnya 

biaya produksi dan sebagainya. Dengan demikian perusahaan besar dapat 
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menghemat tenaga dalam mencapai target tertentu dengan menggunakan 

tenaga kerja yang dimiliki perusahaan yang kecil. Sebaliknya perusahaan 

yang lebih kecil,yang umumnya relatif lemah dalam hal kemampuan 

teknologi, permodalan dan sarana produksi mendapatkan bantuan melalui 

teknologi dan sarana produksi yang dimiliki oleh perusahaan besar. 

b. Prinsip saling memperkuat 

Prinsip saling memperkuat sebagai mitra usaha, ketika akan memulai 

kemitraan, masing-masing pihak tentu memiliki nilai tambah yang ingin 

diraih. Nilai tambah ini selain diwujudkan dalam bentuk nilai ekonomi 

seperti peningkatan modal dan keuntungan, perluasan pangsa pasar, 

tetapi juga ada nilai tambah yang non-ekonomi seperti peningkatan 

kemampuan manajemen, penguasaan teknologi dan kepuasan tertentu. 

Kenginan ini merupakan konsekuensi logis dan alamiah dari adanya 

kemitraan. Keinginan tersebut harus didasari sampai sejauh mana 

kemampuan untuk memanfaatkan keinginan tersebut dan untuk 

memperkuat keunggulan-keunggulan yang dimilikinya, sehingga dengan 

bermitra terjadi suatu sinergi antara para pelaku, dengan demikian nilai 

tambah yang diterima akan lebih besar. Dengan demikian terjadi saling 

mengisi atau saling memperkuat dari kekurangan masing-masing pihak 

yangbermitra. berdasarkan motivasi tersebut, maka prisnsip kemitraan 

dapat didasarkan pada saling memperkuat. Kemitraan juga mengandung 

makna sebagai tanggung jawab moral. Hal ini disebabkan pengusaha 

besar atau menengah mampu untuk membimbing dan membina 

pengusaha kecil mitranya, agar mampu atau berdaya mengembangkan 
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usahanya, sehingga menjadi mitra yang handal dan tangguh didalam 

meraih keuntungan untuk kesejahteraan bersama. 

c. Prinsip saling menguntungkan 

Salah satu maksud dan tujuan kemitraan usaha adalah “win-win solution 

partnership” kesadaran untuk saling menguntungkan. Pada kemitraan ini 

tidak berarti para partisipan harus memiliki kemampuan dan kekuatan 

yang sama, tetapi yang essensi dan lebih utama adalah adanya posisi 

tawar yang setara berdasarkan peran masing-masing. Pada kemitraan 

usaha terutama sekali terhadap hubungan timbal balik, bukan seperti 

atasan dan bawahan. Dalam kemitraan terdapat kesetaraan bagi masing-

masing pihak, sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan atau 

diekspolitasi oleh pihak lainnya, tetapi justru terciptanya rasa saling 

percaya. Pada akhirnya akan memberikan keuntungan atas 

berkembangnya usaha yang dibina. 

2.3.3 Permasalahan dan Pengembangan UKM 

 Permasalahan, peluang dan pengembangan UKM dalam ekonomi nasional 

maupun global menunjukan hal-hal apa yang perlu diperkuat dalam bisnis dan 

usaha-usaha bagiamanakah yang perlu dikembangkan di masa-masa mendatang, 

dalam rangka mencapai perspektif UKM yang memiliki potensi dan mampu 

berkembang dengan baik. Hal tersebut, terutama permasalahannya dikelompokan 

atas tiga kategori : 

a. Permasalahan dasar bagi UKM, misalnya keterbatasan modal yang 

dimiliki, Sumber Daya Manusia (SDM), inovasi produk serta pemasaran 

produk. 
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b. Permasalahan pada umumnya, antara UKM dan pihak eksternal yang 

terkait, misalnya adalah masalah agunan, perpajakan, serta hukum. 

c. Permasalahan lanjutan, berkaitan dengan pengembangan usaha UKM, 

misalnya pengenalan karakter pasar yang dituju, permasalahan hukum 

mengenai hak paten, perizinan dan prosedur kontrak. 

Permasalahan UKM dalam arti luas dapat dijelaskan oleh tujuh faktor 

karakteristik berikut ini : 

1. Kesulitan pemasaran 

Tekanan-tekanan persaingan yang terjadi pada pasar domestik dari barang-

barang hasil impor, tentu menjadi aspek umum yang dihadapi UKM. 

Kemampuan UKM dalam bersaing semakin berat, terutama pada negara-

negara yang mengalami krisis ekonomi. Perolehan kredit yang diterima 

UKM semakin sulit, maka proses produksi tentu akan terganggu, bahkan 

mengalami penurunan kemampuan untuk mempertahankan mutu. Hal 

tersebut, menyebabkan UKM kalah bersaing di pasar domestik maupun 

pasar internasional. 

2. Keterbatasan finansial 

UKM menghadapi dua masalah dalam finansial, yaitu mobilisasi modal 

awal dan akses ke modal kerja investasi, serta finansial jangka panjang 

akibat skala ekonomi yang kecil. Modal usaha yang dimiliki UKM sering 

kali tidak mencukupi untuk kegiatan produksinya, terutama untuk 

invesatasi, walaupun pada umumnya modal awal bersumber dari modal 

sendiri. Banyak kredit perbankan saat ini tidak menjamin terpenuhinya 

kebutuhan finansial UKM sehingga sumber-sumber pendanaan dari sektor 
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informal masih tetap dominan di dalam pembiayaan UKM. Hal ini 

disebabkan oleh sejumlah alasan, diantaranya lokasi Bank yang jauh, 

persyaratan kredit yang terlalu berat, kurangnya informasi mengenai 

prosedur pengajuan kredit, serta yang paling mendasar adalah sistem 

pembukuan UKM yang terlalu sederhana, tidak sesuai dengan standar 

yang ada, sehingga Bank tidak mampu menilai kinerja UKM. 

3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) 

Keterbatasan SDM tentu sangan berpengaruh, karena berkaitan langsung 

dengan manajemen, teknik produksi, akuntansi, perancangan produk, 

konsistensi mutu produk, serta teknik pemasaran. Semua keahlian tersebut 

berpengaruh pada tingkat pengembangan usaha. 

4. Masalah bahan baku 

Keterbatasan mengenai pasokan bahan baku, berpengaruh pada proses 

produksi, dan menjadi salah satu kendala bagi pertumbuhan dan 

kelangsungan usaha UKM. 

5. Keterbatsan teknologi 

Pada umumnya UKM masih menggunakan mesin manual dalam kegiatan 

produksinya. Keterbelakangan teknologi ini menyebabkan 

ketidakefisienan dalam menjalankan produksinya, namun juga rendahnya 

mutu produk yang dibuat. Keterbatasan teknologi di Ukm disebabkan 

banyak faktor, diantaranya keterbatasan modal investasi untuk membeli 

mesin-mesin baru guna menyempurnakan proses produksi, keterbatasan 

informasi mengenai perkembangan teknolgi serta keterbatsan SDM yang 
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dpaat mengoperasikan mesin-mesin baru, dan melakukan inovasi-inovasi 

dalam produk maupun proses produksi. 

6. Managerial skill 

Ketidakmampuan pengusaha UKM dalam menentukan pola manajemen 

yang tepat dalam menjalankan usahanya, menyebabkan pengelolaan usaha 

yang terbatas. 

Langkah-langkah operasional pengembangan UKM secara bertahap adalah 

sebagai berikut : 

1. Penumbuhan iklim usaha yang kondusif, sehingga UKM mampu 

mengembangkan usahanya. 

2. Kebijakan persaingan sehat, agar UKM menjadi usaha yang efisien, sehat 

dan memiliki pertumbuhan yang tinggi, yang pada gilirannya dpat menjadi 

kekuatan ekonomi rakyat dan memberikan sumbangan yang besar bagi 

pembangunan ekonomi nasional. 

3. Kebijakan ekonomi yang memberikan peluang bagi UKM untuk 

mengembangan usahanya, misalanya dengan mengurangi beban biaya 

yang tidak berhubungan dengan proses produksi, sehingga mampu 

menyerap tenaga kerjandan sumber pendapatan, serta menciptakan 

berbagai bentuk kerjasama dalam meningkatkan daya kompetensi. 

4. Kebijakan penumbuhan kemitraan dengan prinsip saling membutuhkan, 

memperkuat dan saling menguntungkan. 

2.4 Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan penelitian terdahulu, tingkat pengembalian kredit dipengaruhi 

oleh beberapa faktor, yaitu frekuensi peminjaman kredit (Hidayati, 2003; Priarni, 
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2005; dan Muhammamah, 2008), mitra binaan yang memiliki frekuensi 

peminjaman kredit yang lebih sering, memiliki pengalaman dalam mengelola 

keuangannya dalam menghadapi tanggungan kredit, sehingga kemungkinan kredit 

tidak tertagih menjadi kecil. Penelitian lain meneliti mengenai variabel usia 

(Hidayati, 2003; dan Mirdianingsih, 2006), usia mengindikasikan kematangan 

berpikir seseorang, sehingga setiap keputusan yang dibuat disertai dengan 

tanggungjawab dan kesadaran untuk membayar tanggungan kredit tinggi. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya, faktor lain yang dibahas dalam penelitian 

mereka adalah pengalaman usaha (Priarni, 2005; dan Mirdianigsih, 2006), 

pengalaman usaha mengindikasikan sebarapa lama mitra binaan berkecimpung 

dalam usahanya, semakin lama dikelolanya, semakin luas pemahaman mitra 

binaan untuk mengembangkan usahanya, dengan demikian pendapatan yang 

diterima menjadi maksimal dan pembayran kredit menjadi tepat waktu. Beberapa 

penelitian sebelumnya juga menggunakan faktor jumlah pinjaman (Mirdianingsih, 

2006; dan Asih, 2007), jumlah pinjaman yang diberikan akan dialokasikan 

sebagai modal tambahan bagi mitra binaan, kesesuaian jumlah pinjaman yang 

diterima dengan kebutuhan modal yang diperlukan noleh mitra binaan menjadi 

penting, dengan jumlah pinjaman yang tepat dengan kebutuhan, maka 

memberikan kesempatan mitra binaan untuk mengembangkan usahanya secara 

maksimal, sehingga pendapatan yang diterima juga maksimal. Sebagai salah satu 

karakteristik kredit yang diteliti oleh penelitian sebelumnya adalah faktor realisasi 

kredit (Priarni, 2005; dan Mirdianingsih, 2006), kecepatan realisasi kredit 

berpengaruh pada kesempatan mitra binaan dalam mengembangkan usahanya, 

realisasi yang tidak tepat waktu menjadikan usaha mitra binaan untuk berkembang 



30 

 

menjadi terhambat. Penelitian sebelumnya membahas dan meneliti faktor 

pendapatan bersih usaha (Mirdianingsih, 2006; dan Asih, 2007), pendapatan 

bersih usaha seringkali menjadi sumber dana utama dalam membayar kredit 

setelah dikurangi oleh pengeluaran rutin, semakin besar pendapatan yang 

diterima, semakin besar pula kesempatan kredit terbayar. 

Faktor lain yang mempengaruhi pengembalian kredit adalah bidang usaha 

yang kalah bersaing di pasar, produk yang dihasilkan oleh mitra binaan tidak 

mampu mengalahkan pesaing. Hal ini disebabkan kurangnya pengalaman mitra 

binaan dalam mengelola usaha, tidak adanya inovasi atau mutu produk yang tidak 

terjamin; sikap nasabah tidak jujur, hasil survey yang tidak akurat akibat nasabah 

tidak memberikan informasi yang tepat atau tidak seperti keadaan sebenarnya; 

karakter tidak baik nasabah dalam pengembalian kredit. Hal ini berarti, meski 

memiliki usaha yang maju dan mapan, namun apabaila dari diri nasabah tidak ada 

keinginan dan tanggung jawab dari nasabah untuk membayar, maka kemungkinan 

kredit tidak tertagih menjadi besar; dan perubahan perekonomian nasional, 

perekonomian indonesia yang tidak stabil menyebabkan usaha kecil tidak mampu 

bersaing dipasar (Armunto, 2003). Selain itu, berdasarkan hasil penelitan Asih 

(2007), faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengembalian kredit adalah 

tingkat suku bunga, pembayaran tunggakan kredit dengan bunga yang besar tentu 

akan menjadi beban bagi mitra binaan dalam membayarkan tanggungan 

kreditnya; bencana (force major), kejadian diluar kehendak mitra binaan yang 

menyebabkan kerugian tentu berpengaruh pada operasi usaha; dan penghasilan 

diluar usaha, pendapatan diluar penghasilan usaha menambah pendapatan yang 
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diterima oleh mitra binaan. Diharapkan hasil penyisihan dari pendapatan yang 

digunakan untuk membayar kredit menjadi besar. 

2.5 Kerangka Pemikiran 

 Kerangka pemikiran disusun berdasarkan pada pemahaman peneliti 

terhadap tinjauan teoritis dan penelitian terdahulu yang relevan terhadap 

penelitian ini. Kerangka pemikiran ini digunakan untuk menyusun hipotesis dan 

instrumen penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai analisis faktor-faktor 

yang mempengaruhi tingkat pengembalian kredit program kemitraan. 

Gambar 2.1 Alur Pemikiran 

 

Keterangan :              Alur Penelitian 
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Tingkat pengembalian kredit menjadi patokan untuk menunjukan kredit 

bergulir yang telah diprogramkan dapat terus berlanjut. Penelitian mengenai 

analisis tingkat pengembalian kredit telah banyak dilakukan disejumlah peneliti 

dengan berbagai variasi. Penelitian ini  dilakukan untuk mengetahui jumlah 

pinjaman, penghasilan bersih usaha, pengalaman usaha, usia, jumlah tanggungan 

keluarga, pendidikan dan penghasilan diluar usaha yang berpengaruh terhadap 

tingkat pengembalian kredit. 

Gambar 2.2 

Kerangka Teoritis 

 Jumlah Pinjaman (JP) 

 Penghasilan Bersih Usaha 
(PBU) 

 Pengalaman Usaha (PU) 

 Usia 

 

Tingkat Pengembalian 
kredit 

Jumlah Tanggungan 
Keluarga (JTK) 

Pendidikan  

Penghasilan Diluar Usaha 
(PLU) 



33 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder 

yang diperoleh dari data terkait mitra binaan dan laporan PT PLN (Persero) 

Distribusi Jawa Timur Area Malang menyangkut kredit, dan studi pustaka dari 

literatur-literatur yang bersangkutan.  

Populasi  adalah  wilayah  generalisasi  yang  terdiri  atas  objek atau 

subjek  yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari  dan  kemudian  ditarik  kesimpulannya  (Sugiyono,  

2008:80). Sampel  adalah  bagian  dari  jumlah  dan  karakteristik  yang  dimiliki  

oleh populasi  (Sugiyono,  2008:81). Populasi dalam penelitian ini adalah mitra 

binaan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang. Data mitra binaan 

yang dimiliki PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang sebanyak 63 

mitra binaan, namun hanya 40 mitra binaan yang dapat digunakan dalam 

penelitian ini.  

Tabel 3.1 Prosedur Pemilihan Data 

 Data yang dimiliki mitra binaan : 63 Mitra Binaan 
Data yang tidak lengkap : 23 Mitra Binaan 
Data yang digunakan : 40 Mitra Binaan 
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3.2 Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan perangkat digital 

komputer dengan aplikasi program SPSS 19. Analisis data yang akan dilakukan 

adalah analisis deskriptif dan analisis regresi berganda.  

1. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif berupa deskripsi dari karakteristik pengusaha UKM 

yang menjadi mitra binaan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang 

terhadap tingkat pengembalian kredit. Analisis deskriptif ini menggunakan 

analisis crosstabulations pada software SPSS 19. Analisis crosstabulations 

digunakan untuk mengetahui perbedaan karakteristik antara mitra binaan yang 

lancar dan menunggak dalam mengembalikan kreditnya. 

2. Analisis Statistik 

Analisis statistik digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengembalian kredit pengusaha kecil yang menjadi mitra binaan 

pada program kemitraan Corporate Social Responsibility (CSR) dengan 

menggunakan analisis model regresi linear pada software SPSS 19.  

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model regresi 

berganda (multiple regressions).  Analisis regresi berganda pada dasarnya adalah 

studi mengenai ketergantungan satu variabel dependen (terikat) dengan lebih dari 

satu variabel independen (bebas) (Ghozali, 2009). Persamaan regresi berganda 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

TPK = α + β1JP + β2PBU + β3PU + β4Usia + β5JTK + β6Pend + β7PLU +  e 

Keterangan: 
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α : Konstanta 

TPK : Tingkat Pengembalian Kredit 

JP : Jumlah Pinjaman 

PBU : Penghasilan Bersih Usaha 

PU : Pengalaman Usia 

Usia : Usia 

JTK : Jumlah Tanggungan Keluarga 

Pend. : Pendidikan 

PLU : Penghasilan diluar Usaha 

e : Error 

Β0 – β7    : Koefisien Regresi 

 

3.3 Pengujian Asumsi Klasik 

 Uji asumsi klasik harus dipenuhi untuk mengetahui bahwa metode analisis 

regresi benar-benar menunjukkan hubungan yang signifikan dan representatif. Hal 

ini dikarenakan regresi berganda menggunakan pendekatan Ordinary Least 

Square (OLS). Ghozali (2009) menjelaskan bahwa pengujian menggunakan 

regresi liner berganda biasa (Ordinary Least Squares/ OLS) akan memberikan 

hasil yang Best Linear Unbiased Estimator (BLUE) jika memenuhi semua asumsi 

klasik. Untuk memenuhi semua asumsi klasik, maka dilakukan beberapa 

pengujian diantaranya uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji normalitas, 

dan uji autokorelasi. Penjelasan untuk masing-masing uji asumsi klasik sebagai 

berikut: 
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1. Uji multikoliniearitas 

Uji multikoliniearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi 

yang baik adalah tidak terjadi korelasi yang tinggi diantara variabel 

independennya. Uji Multikoliniearitas dalam penelitian ini menggunakan 

nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Nilai cutoff yang umum 

dipakai untuk menunjukkan adanya multikoliniearitas adalah nilai tolerance ≤ 

0,10 atau nilai VIF ≥ 10, maka diindikasikan model regresi memiliki gejala 

multikoliniearitas. 

2. Uji heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

lain tetap, maka disebut homokesdastisitas dan jika berbeda disebut 

heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokesdastisitas 

atau tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2009). Untuk mendeteksi ada 

tidaknya heterokedastisitas digunakan uji Glejser. Uji Glejser mengusulkan 

untuk meregres nilai absolute residual (AbsUi) terhadap variabel independen 

dengan persamaan regresi sebagai berikut (Ghozali, 2009): 

|ui| = α + βXi + vi 
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Jika variabel independen (Xi) secara statistik signifikan mempengaruhi 

residual maka dapat dipastikan model ini memiliki masalah 

heterokedastisitas. 

3. Uji normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel penganggu atau residual memilki distribusi normal (Ghozali, 2009). 

Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau 

mendekati normal. Dalam uji normalitas ini ada dua cara untuk mendeteksi 

apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan analisis grafik 

dan uji statistik (Ghozali, 2009). Alat uji yang digunakan pada penelitian ini 

adalah dengan grafik histogram dan grafik normal probability plot, serta uji 

statistik dengan Kolmogrov-Smirnov Z (I-Sample K-S). 

Dasar pengambilan keputusan dengan analisis grafik normal probability 

plot adalah (Ghozali, 2009:149): 

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

garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

b. Jika titik menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak 

mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi 

asumsi normalitas. 

Dasar pengambilan keputusan uji statistik dengan Kolmogrov-Smirnov Z 

(I-Sample K-S) adalah: 



38 

 

a. Jika nilai Asym. Sig. (2-tailed) kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. 

Hal ini berarti data residual terdistribusi tidak normal. 

b.  Jika nilai Asym. Sig. (2-tailed) lebih dari 0,05, maka H0 diterima. 

Hal ini berarti residual terdistribusi normal. 

3.4   Deskripsi Variabel dan Pengukurannya 

Deskripsi variabel ini merupakan deskripsi dari variabel yang digunakan 

dalam penelitian. Penetapan variabel bebas atau independent (Xi) yang 

mempengaruhi variabel dependent (Yi) ini mengaju pada studi literatur dari hasil 

penelitian Hidayati (2003), Priarni (2005), Mirdianingsih (2006), Asih (2007), 

Muhammamah (2008), dan Armunto (2010). Namun, variabel yang dimasukkan 

dalam model disesuaikan dengan penelitian yang dilakukan, sehingga tidak semua 

variabel independent yang terdapat dalam penelitian terdahulu dimasukkan dalam 

model penelitian yang dilakukan. Adapun variabel bebas yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah jumlah pinjaman, penghasilan bersih usaha, pengalaman 

usaha, usia, jumlah tanggungan keluarga, pendidikan, dan penghasilan di luar 

usaha. 

1. Tingkat Pengembalian Kredit 

Tingkat pengembalian kredit adalah jumlah kredit yang telah dikembalikan 

oleh mitra binaan dilihat dari pokok pinjaman kredit beserta bunga dan waktu 

pengembalian kredit. Mitra Binaan yang diambil adalah mitra binaan dari PT PLN 

(Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang yang masih memiliki tanggungan 

kredit pada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang. Dalam 

penelitian ini menggunakan presentase dari jumlah kredit yang telah dikembalikan 
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mitra binaan dengan jumlah kredit yang seharusnya dikembalikan mitra binaan. 

Rumus yang digunakan, sebagai berikut : 

 

2. Jumlah Pinjaman 

Jumlah pinjaman adalah jumlah kredit yang diberikan PT PLN (Persero) 

Distribusi Jawa Timur Area Malang kepada mitra binaan. Kredit yang diberikan 

merupakan kredit bergulir, sehingga mitra binaan wajib untuk mengembalikan 

dana yang telah diberikan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang. 

Pinjaman kredit yang diberikan memiliki tujuan untuk membantu tambahan 

modal usaha bagi mitra binaan, agar produktifitas usaha berkembang dengan baik. 

Semakin baik produktifitas usaha maka kemampuan mitra binaan dalam 

mengembalikan kredit semakin baik.  Oleh karena itu jumlah pinjaman secara 

tidak langsung mempengaruhi tingkat pengembalian kredit. Satuan yang 

digunakan adalah rupiah (Mirdianingsih (2006) dan Asih (2007)). 

3. Penghasilan Bersih Usaha 

Penghasilan bersih usaha adalah penghasilan yang diperoleh mitra binaan 

dalam menjalankan usahanya setelah disisihkan dengan biaya-biaya lainnya. 

Semakin tinggi penghasilan bersih yang diterima maka semakin besar pula bagian 

yang dapat disisihkan setelah memenuhi segala keperluan keluarga atau rumah 

tangga. Dengan demikian, diduga semakin besar penghasilan bersih maka akan 

berpengaruh positif terhadap tingkat pengembalian kredit. Satuan yang digunakan 
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adalah rupiah per bulan. (Berdasarkan penelitian Mirdianingsih (2006) dan Asih 

(2007)). 

4. Pengalaman Usaha 

Pengalaman usaha merupakan lamanya mitra binaan dalam mengelola 

usahanya. Pengalaman usaha berpengaruh pada keberhasilan mitra binaan dalam 

mengelola usahanya. Keberhasilan mengelola usaha berpengaruh pada 

penghasilan yang nantinya dihasilkan. Dengan demikian pengalaman usaha 

diduga memiliki hubungan dengan tingkat pengembalian kredit. Satuan yang 

digunakan adalah tahun. (Berdasarkan penelitian Priarni (2005) dan Mirdianingsih 

(2006)). 

5. Usia 

Usia terkait dengan usia mitra binaan. Usia berpengaruh mengenai 

kematangan dalam mengambil keputusan. Keputusan yang tepat akan 

berpengaruh pada keberhasilan dalam mengembangakan usaha. Usia mitra binaan 

diduga berpengaruh pada tingkat pengembalian kredit. Satuan yang digunakan 

adalah tahun. (Berdasarkan penelitian Hidayati (2003) dan Mirdianingsih (2006)). 

6. Jumlah Tanggungan Keluarga 

Jumlah tanggungan keluarga terkait dengan berapa jumlah keluarga yang 

ditanggung oleh mitra binaan. Semakin banyak jumlah keluarga yang menjadi 

tanggungan, maka semakin banyak biaya yang dikeluarkan dari jumlah 

pengahasilan. Berpengaruh pada jumlah penyisihan penghasilan yang disisihkan 

untuk pengembalian kredit. Satuan yang digunakan adalah orang. 
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7. Tingkat Pendidikan 

Tingkat pendidikan terkait dengan pendidikan terakhir yang ditempuh oleh 

mitra binaan. Dalam hal ini diduga seamkin tinggi tingkat pendidikan yang 

ditempuh makan seamkin baik mitra binaan dalam mengelola usahanya. Semakin 

baik usahanya berkembang, maka penghasilan yang dihasilkan semakin baik, 

dengan begitu diharapkan tingkat pengembalin kredit semakin lancar. Satuan yang 

digunakan adalah tahun. 

8. Penghasilan di Luar Usaha 

Penghasilan di luar usaha yang dimiliki mitra binaan merupakan tambahan 

pendapatan yang dimiliki mitra binaan. Pendapatan yang bertambah diharapkan 

mempengaruhi besarnya penyisihan yang digunakan untuk mengembalikan kredit. 

Variabel ini diukur dengan menggunakan satuan rupiah. (Berdasarkan penelitian 

Asih (2007)). 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Sejarah Singkat Corporate Social Responsibility (CSR) PT PLN 

(Persero) 

PT PLN (Persero) adalah perusahaan yang bergerak sebagai penyedia jasa 

layanan berupa pasokan listrik yang di bentuk dan didirikan berdasarkan hukum 

Republik Indonesia. Rekam jejak CSR PT PLN (Persero) memiliki sejarah 

panjang. Setelah diterbitkan Keputusan Pemerintah tahun 1989 mengenai 

pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil dan koperasi, PT PLN (Persero) secara 

efektif menjalankannya di tahun 1991. Awalnya bernama Program Pembinaan 

Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi (PPELK). Semenjak tahun 1994 

program PPELK itu berganti menjadi Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi 

(PUKK). Selain modal kerja dan bantuan pelatihan, PUKK juga membantu 

pemasaran dengan status hibah. Hal ini dikarenakan dengan bertambahnya dana 

pemberdayaan oleh PT PLN (Persero).  

Di tahun 2007, terbit Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-

05/MBU/2007 yang mewajibkan setiap BUMN wajib menyisihkan keuntungan 

untuk program kemitraan dan program bina lingkungan (community 

development). Semenjak saat itu, program tersebut berganti menjadi Program 

Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) , Program Partisipasi Pemberdayaan 

Lingkungan (P3L) yang senafas dengan CSR.  
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4.1.1 Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT PLN (Persero) 

Distribusi Jawa Timur Area Malang 

Program kemitraan dan Bina Lingkungan yang dilaksanakan oleh PT PLN 

(Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang sebagai tindakan tanggungjawab 

perusahaan terhadap lingkungannya, baik secara ekonomi maupun pembinaan 

lingkungan. Melalui PKBL, PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area 

Malang berusaha membangun citra baik dengan menyisihkan labanya untuk 

peningkatan kondisi sosial di lingkungan masyarakat sekitar perusahaan 

beroperasi.  

4.1.2 Program Kemitraan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area 

Malang 

Program Kemitraan merupakan salah satu bentuk kepedulian perusahaan 

untuk membina UKM daerah sekitar kota Malang dengan memberikan dana 

bantuan berupa modal kerja. Melalui penyisihan laba PT PLN (Persero), UKM 

binaan mampu bersaing dengan pasar global dan mandiri.  

Modal kerja yang diberikan merupakan bentuk dari kredit bergulir. 

Dengan demikian diharapkan perusahaan memiliki peran dalam mengembangkan 

kondisi sosial masyarakat, khususnya masyarakat kota Malang. Dengan 

melaksanakan program kemitraan, PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area 

Malang mampu mendorong tingkat perekonomian, terbukanya lapangan kerja 

serta kesempatan dalam mengembangkan usaha. 

Usaha kecil yang dapat ikut serta dalam program kemitraan harus 

memenuhi syarat-syarat berikut, yaitu:  
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1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak dua ratus juta rupiah, tidak 

teramsuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau; memiliki hasil 

penjualan tahunan paling banyak sebesar satu milyar rupiah 

2. Milik waraga negara Indonesia; berdiri sendiri, bukan merupakan anak 

perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau 

berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha 

Menengah atau Usaha Besar 

3. Berbentuk usaha perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan 

hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi 

4. Telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun; mempunyai 

potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan. 

5. Belum memenuhi persyaratan perbankan (non bankable). 

Syarat tersebut bertujuan agar pemberian kredit pada program kemitraan 

tidak salah sasaran dan mampu membantu pengusaha kecil di Malang 

berkembang dengan baik. 

4.1.3 Proses Penyaluran Kredit Dana Bergulir pada Program Kemitraan 

PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang  

Pengelolaan kredit dana bergulir PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur 

Area Malang diharapkan mampu mengurangi kekurangan modal UKM dalam 

mengembangkan usahanya, berkurangnya angka pengangguran, serta 

meningkatkan perekonomian kota Malang. Kredit yang disalurkan memiliki 

jangka pengembalian antara dua hingga tiga tahun. Suku bunga yang diberikan 

bersifat flat, hanya saja ada perubahan, suku bunga yang ditetapkan sebesar 4%, 

namun semenjak 2010 diberlakukan tarif suku bunga sebesar 6%. PT PLN 

(Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang tidak membatasi bidang usaha yang 
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menjadi mitra binaan. Oleh karena itu, bidang usaha yang diberi kredit tidak 

terfokus hanya pada satu bidang usaha. Usaha yang telah dibina oleh PT PLN 

(Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang, diantaranya adalah industri kecil, 

pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, dan retail.  

Penyaluran kredit diberikan berdasarkan proposal usaha yang masuk pada 

PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang. Setiap proposal yang 

masuk diterima oleh bagian resepsionis program kemitraan. Proposal yang masuk 

diseleksi terlebih dahulu, untuk melihat bisang usaha yang akan dibina PT PLN 

(Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang. Mitra binaan yang usahanya layak 

diberi bantuan kredit akan dipanggil untuk memenuhi syarat selanjutnya. 

Persyaratan yang harus disiapkan terkait administrasi mitra binaan. Berkas yang 

harus dipenuhi adalah surat keterangan usaha, surat pernyataan sanggup 

membayar dan pengisian biodata mitra binaan.  

PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang tidak meminta 

adanya anggunan, karena pada Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-

05/MBU/2007 tidak menyinggung sedikitpun mengenai anggunan. Oleh karena 

itu, langkah PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang sebagai salah 

satu cara untuk pengendalian atas pengembalian kredit yang diberikan 

memberikan persyaratan bahwa tagihan atas kredit yang diberikan akan menjadi 

satu dalam rekening listrik mitra binaan. Apabila mitra binaan mendapat 

rekomendasi dari karyawan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area 

Malang, maka bagian program kemitraan hanya meminta surat keterangan potong 

gaji jika pembayaran menunggak dari pihak yang memberikan rekomendasi.  
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4.2 Hasil Uji Asumsi Klasik 

 Berdasarkan hasil pengujian statistik, model regresi dalam penelitian ini 

telah terbebas dari asumsi klasik, yaitu variabel terdistribusi secara normal, 

variabel tidak mengandung multikolinearitas, dan heteroskedasitas. 

1. Uji Multikolinearitas 

 Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2006). Uji multikolinearitas 

dalam penelitian ini menggunkan nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor 

(VIF). Berdasarkan pengujian yang dilakukan terhadap model regresi, hasil nilai 

Tolerance dan VIF pada model regresi tidak terdapat adanya gejala 

multikolinearitas, karena nilai cutoff yang umum digunakan untuk menunjukan 

nilai multikolinearitas adalah nilai tolerance ≤ 0,10 atau VIF ≥ 10. 

 

Tabel 4.1 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel 
Colinearity Statistics 

Tolerance VIF 
Jumlah Pinjaman 0,828 1,208 
Penghasilan Bersih Usaha 0,875 1,143 
Pengalaman Usaha 0,695 1,44 
Usia 0,576 1,735 
Jumlah Tanggungan Keluarga 0,857 1,167 
Pendidikan 0,527 1,896 
Penghasilan diluar Usaha 0,739 1,353 
Lihat  Lampiran 1 
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2. Heteroskedastisitas 

 Uji  bertujuan untuk mebguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain 

(Ghozali, 2009). Model regresi yang baik tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji 

heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji Glejser, yang dilakukan 

dengan meregresikan nilai absolut residual yang diperoleh dari model regresi 

sebagai variabel dependen terhadap semua variabel independen dalam model 

regresi.  

Tabel 4.2 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel t. Sig 

JP -1.974 .057 

PBU .671 .507 

PU .416 .680 

Usia -.892 .379 

JTK 

Pend 

PDL 

-.676

-1.003

.300

.504 

.323 

.766 

 

3. Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel penggangu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2006).  

Alat uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah grafik histogram dan normal 

probability plot, serta uji statistik dengan Kolmogrov-Smirnov Z (I-Sample K-S).  
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 Berdasarkan grafik normal probability plot dan grafik histogram, serta uji 

statistik dengan Kolmogrov-Smirnov menunjukan bahwa data terdistribusi 

normal. Distribusi yang normal pada grafik normal probability plot ditunjukan 

dengan titik yang tersebar disekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal, 

dan tidak menjauhi garis diagonal. Distribusi yang normal pada model regresi 

dengan grafik histogram ditunjukkan dengan bentuk grafik histogram yang 

berbentuk lonceng. Berdasarkan Kolmogrov-Smirnov, nilai Kolmogrov-Smirnov 

sebesar  0,903 dengan nilai sig. (2-tailed) sebesar 0,388, (Lihat Lampiran 2) 

dengan demikian residual berdistribusi normal karena nilai signifikansi diatas 5%.  

 
4.3 Analisis Karakteristik Pengusaha dan Usaha Mitra Binaan 

Karakteristik mitra binaan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu usia, 

tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga dan penghasilan diluar usaha. 

Karakteristik usaha yang dijalankan oleh mitra binaan adalah penghasilan bersih 

dan pengalaman usaha. Karakteristik pengusaha dan usaha yang menjadi mitra 

binaan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang dijelaskan 

menggunakan analisis deskriptif melalui analisis crosstabulations dengan 

menggunakan software SPSS 19. Analisis crosstabulations ini menampilkan 

tabulasi silang antara pengembalian kredit dengan karakteristik pengusaha dan 

usaha mitra binaan, dimana dalam penelitian ini sampel yang digunakan untuk 

mewakili mitra binaan sebanyak 40 pengusaha kecil. 

Kredit yang diberikan program kemitraan PT PLN (Persero) Distribusi 

Jawa Timur Area Malang untuk mitraa binaan berjangka waktu dua hingga tiga 

tahun, yang dapat diangsur sebulan sekali sebanyak 24 bulan – 36 bulan. Tingkat 
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pengembalian kredit masing-masing mitra binaan berdasarkan presentase antara 

jumlah angsuran yang telah dibayar mitra binaan dan jumlah seharusnya 

pembayaran kredit. 

Penelitian ini menyajikan pengembalian kredit dalam bentuk presentase, 

yaitu pengembalian kredit antara 8%-97%. Berdasarkan hasil case prossesing 

summary menunjukkan bahwa dari 40 data tidak ada data yang hilang (missing), 

dengan ketepatan (valid) sebesar 100 persen (Lihat Lampiran 3). 

4.4 Karakteristik Mitra Binaan Terhadap Tingkat Pengambalian Kredit 

 Karakteristik responden baik yang lancar maupun yang menunggak dalam 

pengembalian kredit diidentifikasi berdasarkan variabel-variabel yang diduga 

berpengaruh terhadap tingkat pengembalian kredit, meliputi karakteristik 

personal, karakteristik usaha dan karakteristik kredit. Karakteristik personal terdiri 

atas usia, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan dalam keluarga dan pendapatan 

diluar usaha. Karakteristik usaha mencakup pendapatan bersih usaha dan 

pengalaman usaha. Karakteristik kredit meliputi jumlah pinjaman  

Berdasarkan karakeristik personal, tingkatan usia nasabah yang menjadi 

responden berkisar antara 28 tahun hingga 63 tahun, tingkat pendidikan antara SD 

sampai sarjana, jumlah tanggungan dalam keluarga antara satu orang hingga lima 

orang dan penghasilan diluar usaha antara tidak memiliki hingga 11,9 juta. 

Berdasarkan karakteristik usaha, kisaran pendapatan usaha mitra binaan antara Rp 

500 ribu hingga Rp 19 juta per bulan dengan lama usaha antara 3 tahun hingga 26 

tahun. Berdasarkan karakreistik kredit, nilai pinjaman mitra binaan antara Rp 5 

juta hingga Rp 16 juta. 
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Tabel 4.3 
Analisis Crosstabulation Usia dan Pengembalian Kredit 

Variabel Mean Median Modus 
JP 8.587.500 7.500.000 10.000.000 

PBU 3.561.500 2.500.000 1.500.000 

PU 11 9,5 6 
Usia 46 46 46 
JTK 28,8 30 3 
Pend. 13,3 12 12 

PDL 2.694.750 1.500.000 0 
 

4.4.1 Usia 

Berdasarkan Gambar 4.1. usia yang menjadi mitra binaan PT PLN 

(Persero) Malang, paling muda berusia 28 tahun dan usia tertua 63 tahun. 

Besarnya jumlah usia termuda dan tertua adalah sebesar 2,5 persen. Berdasarkan 

data 40 mitra binaan, jumlah mitra binaan yang berusia 46 tahun  lebih tinggi 

dibandingkan dengan mitra binaan lainnya dengan tingkat persentase yaitu 

sebesar 12,5 persen. 

Gambar 4.1  Usia Mitra Binaan PT PLN (Persero), Tbk Malang 
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 Berdasarkan Tabel 4.1 mayoritas usia pengusaha kecil yang menjadi mitra 

binaan berusia 43-47 tahun yaitu sebesar 12 mitra binaan. Bila dilihat berdasarkan 

pengembalian kredit, pengusaha kecil yang berusia 43-47 memiliki tingkat 

pengembalian diatas 50% yaitu sebanyak 8 mitra binaan. Usia 48-52 tahun 

memiliki pengembalian kredit dibawah 50% terbesar yaitu sebesar 6 mitra binaan. 

Dengan demikian, bahwa mitra binaan yang berusia 43-47 tahun cenderung 

memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengembalikan kredit dibandingkan 

dengan usia yang lainnya. 

4.4.2 Tingkat Pendidikan  

Tingkat pendidikan pengusaha kecil yang menjadi mitra binaan PT PLN 

(Persero) Malang tergolong baik. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 4.2. mitra 

binaan paling rendah berpendidikan SD dan paling tinggi berpendidikan D3 dan 

S1 (Perguruan Tinggi). Berdasarkan Tabel 4.1, paling banyak mitra binaan 

berpendidikan sampai dengan SMA, yaitu 24 pengusaha kecil, namun sebanyak 9 

orang memiliki pengembalian kredit dibawah 50% dan jumlah tersebut 

merupakan yang terbesar. Mitra binaan yang berpendidikan akhir D3, sebanyak 2 

orang memiliki pengembalian kredit dibawah 50%. Mitra binaan yang 

berpendidikan akhir S1 berjumlah 5 orang, 3 orang diantaranya memiliki tingkat 

pengembalian kredit dibawah 50%. Dalam arti tingkat pendidikan bukanlah 

jaminan bahwa dengan semakin tinggi tingkat pendidikan pengusaha kecil maka 

pengembalian kreditnya semakin baik (lancar). 

4.4.3 Jumlah Tanggungan Keluarga 

Berdasarkan Tabel 4.1 jumlah tanggungan keluarga yang dimiliki oleh 

pengusaha kecil yang menjadi mitra binaan PT PLN (Persero), Tbk Malang 
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berkisar antara satu sampai dengan lima orang. Mitra binaan paling besar 

memiliki jumlah tangggungan keluarga sebayak tiga orang dengan tingkat 

pengembalian kredit lancar terbesar. Mitra binaan yang memiliki jumlah 

tanggungan keluarga sebanyak dua orang paling besar memiliki pengembalian 

kredit tidak lancar. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara 

banyaknya jumlah tanggungan keluarga mitra binaan dengan pengembalian 

kreditnya baik (lancar). 

4.4.4 Penghasilan diluar Usaha 

 Penghasilan diluar usaha yang dimiliki oleh mitra binaan PT PLN 

(Persero), Tbk Malang bersifat menyebar, mulai dari tidak memiliki penghasilan 

diluar usaha hingga sebesar 11,5 juta. Memudahkan pengolahan dalam melihat 

data penghasilan diluar usaha, untuk itu akan dibagi menjadi 8 kelas yaitu 0 – 1,49 

juta, 1,5 – 2,99 juta, 3 – 4,49 juta, 4,5 – 5,99 juta, 6 – 7,49 juta, 7,5 – 8,99 juta, 9 – 

10,49 juta, dan 10,5 – 11,99 juta (Lihat lampiran). Berdasarkan tabel 4.3, 

penghasilan diluar usaha antara 0 – 1,49 juta menjadi yang paling besar dalam 

pengembalian kredit dibawah 50%, sedangkan penghasilan diluar usaha 1,5 – 2,99 

juta menjadi yang paling besar dalam pengembalian kredit diatas 50%. 

Penghasilan diluar usaha antara 9-10,49 juta sebanyak 2 orang memiliki 

pengembalian kredit dibawah 50%. Dengan demikian, bahwa semakin tingginya 

penghasilan diluar usaha yang diterima oleh pengusaha kecil tidak menjadi 

jaminan bahwa semakin besar pula pengembalian kreditnya. 

4.4.5 Penghasilan Bersih Usaha 

Berdasarkan Gambar 4.2 penghasilan bersih yang dimiliki oleh pengusaha 

kecil yang menjadi mitra binaan dalam penelitian ini paling kecil memiliki 
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penghasilan bersih sebesar 500 ribu rupiah dan yang paling tinggi sebesar 18,98 

juta rupiah. Penghasilan bersih usaha yang diperoleh oleh mitra binaan merupakan 

penghasilan yang didapat dari hasil usaha yang dijalankan setelah dikurangi 

dengan biaya-biaya lainnya. Berdasarkan 40 sampel mitra binaan paling besar 

memiliki penghasilan bersih 1,5 juta dan 2,5 juta dengan tingkat persentase 

masing-masing sebesar 10 persen. 

 

Gambar 4.2 
Penghasilan Bersih Usaha Mitra Binaan PT PLN (Persero), Tbk Malang 
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Mempermudah pengolahan dalam melihat penghasilan bersih yang 

diperoleh oleh mitra binaan dan pengembalian kredit, penghasilan bersih ini 

dibagi menjadi tiga kelas yaitu < 2 juta, 2-10,9 juta , dan 11-19,9 juta (Lihat 

lampiran). Berdasarkan Tabel 4.3 penghasilan bersih yang dimiliki oleh 

pengusaha kecil paling banyak rata-rata berkisar antara 2-10,9 juta yaitu sebanyak 

22 orang dan paling besar memiliki pengembalian kredit dibawah 50%. 
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Berdasarkan jumlah mitra binaan yang memiliki penghasilan bersih < 2 juta yaitu 

16 mitra binaan, hanya 4 mitra binaan diantaranya yang memiliki pengembalian 

kredit dibawah 50%. Dapat disimpulkan bahwa semakin tingginya penghasilan 

usaha yang diterima oleh pengusaha kecil tidak menjadi jaminan bahwa semakin 

besar pula pengembalian kreditnya. 

4.4.6 Pengalaman Usaha 

Rata-rata pengalaman usaha yang dimiliki oleh pengusaha kecil yang 

menjadi mitra binaan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang ini 

memiliki pengalaman usaha antara 3 sampai dengan 24 tahun. Hal ini sesuai 

dengan ketentuan dari PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang 

bahwa syarat untuk menjadi mitra binaan minimal memiliki pengalaman usaha 

selama satu tahun. Mempermudah pengolahan dalam melihat pengalaman usaha 

yang dimiliki oleh mitra binaan dan pengembalian kredit, pengalaman usaha ini 

dibagi menjadi 6 kelas yaitu 3-6 tahun, 7-10 tahun, 11-14 tahun, 15-18 tahun, 19-

22 tahun dan 23-26 tahun (Lihat lampiran). Berdasarkan Tabel 4.3 paling banyak 

pengusaha kecil memiliki pengalaman usaha selama 3-6 tahun dengan jumlah 15 

mitra binaan dan memiliki pengembalian kredit dibawah 50% dan diatas 50% 

yang seimbang, yaitu masing-masing hanya selisih satu mitra binaan. Selain itu, 

mitra binaan yang memiliki pengalaman usaha 3-6 tahun paling besar memiliki 

pengembalian kredit dibawah 50%. Mitra binaan yang memiliki pengalaman 

usaha 11-14 tahun paling besar memiliki pengembalian kredit diatas 50%. 

Adapun yang menyebabkan mitra binaan yang memiliki pengalaman usaha yang 

lama, namun dalam pengembalian kreditnya tidak lancar, memiliki faktor 

eksternal lain yang menghambat kelancaran usaha mitra binaan. 
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4.4.7 Jumlah Pinjaman 

Mempermudah dalam melakukan pengolahan data, jumlah pinjaman 

disajikan dengan dibagi menjadi 2 kelas yaitu, 5-10 juta dan 11-16 juta (Lihat 

lampiran). Berdasarkan tabel 4.3, sebagian besar  mitra binaan  memperoleh  

jumlah pinjaman  antara 5- 10 juta yaitu sebanyak 19 mitra binaan . Sebagian 

besar responden yang tergolong pengembalian kredit dibawah 50%  maupun 

diatas 50% dalam pengembalian kredit juga memperoleh  jumlah pinjaman 

dengan kisaran nilai tersebut (5- 10 juta) yaitu sebanyak 14 mitra binaan memiliki 

tingkat pengembalian dibawah 50% dan 19 mitra binaan yang memiliki tingkat 

pengembalian kredit diatas 50%. Jumlah pinjaman antara 11-16 juta, dari total 7 

mitra binaan, hanya satu mitra binaan yang memiliki tingkat pengembalian 

dibawah 50%. Jadi, tingginya jumlah pinjaman yang diterima oleh pengusaha 

kecil bahwa semakin besar pula pengembalian kreditnya. 

4.5 Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Pengembalian Kredit  

 Berdasarkan hasil pengolahan data software SPSS 19 denagn 

menggunakan model regresi linear.  Nilai R Square sebesar 0,286 (lihat lampiran), 

artinya variabel independen pengembalian kredit PT PLN (Persero) Distribusi 

Jawa Timur Area Malang yang terdapat dalam model berpengaruh sebesar 28,6% 

terhadap pengembalian kredit, selebihnya sebesar 72,4% dipengaruhi variabel lain 

diluar variabel independen yang digunakan. Nilai Adjusted R-square 

menunjukkan nilai sebesar 0,130, dengan pengertian kemampuan variabel bebas 

dalam menjelaskan tingkat pengembalian kredit sebesar 13% dan sisanya sebesar 
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87% dijelaskan variabel yang tidak dimasukkan dalam model. Standar error of 

the estimate adalah suatu ukuran banyaknya kesalahan model regresi dalam 

memprediksikan nilai Y. Hasil regresi didapat nilai 0,24518, berarti banyaknya 

kesalahan dalam prediksi tingkat pengembalian kredit sebesar 0,24518.  

 Pengujian yang lebih spesifik difokuskan pada signifikansi masing-masing 

variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen secara individu 

dengan menggunakan hasil dari uji statistik. Nilai statistik dari masing-masing 

variabel independen dengan signifikan yang lebih kecil dari taraf nyata (α = 

0,050) menunjukkan cukup bukti untuk menolak H0 bahwa variabel tersebut tidak 

berpengaruh terhadap variabel respon, dengan kata lain akan menerima H1 bahwa 

variabel tersebut cukup signifikan dalam mempengaruhi variabel independen 

(tingkat pengembalian kredit). 

Tabel 4.4 

Hasil Pengujian 

Model Persamaan : TPK =  β1JP + β2PBU + β3PU + β4Usia + β5JTK + β6Pend + 
β7PLU +  e 

Variabel Koefisien t value 
JP 0,203 1,236 

PBU -0,43** -2,692 
PU 0,178 0,995 

Usia -0,291 -1,479 
JTK -0,045 -0,278 

Pend. 0,62 0,302 
PLU -0,052 -0,302 

Keterangan : 
** Signifikansi pada level 5% 

 

4.6 Pembahasan  
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 Variabel telah dilakukan pengujian menggunkan model regresi linear. 

Pembahasan mengenai variabel yang diuji dalam penelitian ini, adalah sebagai 

berikut : 

 

1. Usia 

Usia merupakan tolok ukur kematangan seseorang dalam berpikir dan 

mengambil tindakan. Diasumsikan bahwa semakin banyak umur seseorang, maka 

pengalaman yang dialami semakin banyak. Pengalaman menjadikan seseorang 

lebih berhati-hati dalam bertindak dan membuat keputusan untuk mengelola dan 

mengembangkan usaha. Semakin dewasa usia seseorang, maka semakin sadar 

akan pentingnya tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban angsuran kredit. 

Variabel usia tidak berpengaruh terhadap tingkat pengembalian kredit. Usia mitra 

binaan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang tersebar secara 

merata, tidak mengelompok pada satu usia tertentu. Usia mitra binaan berada pada 

masa produktif, sehingga setiap mitra binaan memiliki kemampuan yang sama 

baik  cara berpikir maupun tingkat kematangan. Usia 35-40 tahun adalah masa 

produktif emas, dengan kemampuan maksimal dalam bekerja, sehingga mampu 

berkembang secara maksimal. Pada usia 50-60 tahun walaupun telah melalui 

masa emas produktif, namun telah mapan dengan pengalaman pada usia 

sebelumnya, sehingga cukup mempertahankan saja. Berdasarkan perbandingan 

tersebut, maka setiap usia tidak mempunyai pengaruh terhadap pengembalian 

kredit, karena sestiap usia memiliki kemampuan dan kesempatan yang sama. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Priarni 

(2005), Asih (2007), dan Muhammah (2008). 
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2. Pendidikan 

Tingkat pendidikan seseorang melatarbelakangi ilmu yang dimiliki oleh mitra 

binaan. Tingkat pendidikan yang tinggi tentu menunjukan bahwa ilmu yang telah 

diserap oleh mitra binaan lebih banyak. Berdasarkan ilmu terapan yang telah 

diberikan berdasatkan jenjang pendidikan, diasumsikan mitra binaan mampu 

mengelola usaha dengan cermat, serta memiliki pengalaman dan pertimbangan 

yang tepat dalam mengambil keputusan. Variabel pendidikan tidak berpengaruh 

terhadap tingkat pengembalian kredit. Mitra binaan yang memiliki pendidikan 

SD, SMP atau SMA dituntut untuk lebih siap untuk bekerja dan mampu mengasah 

kreatifitas karena tidak memiliki lapangan pekerjaan yang luas, oleh sebab itu 

untuk mencari penghasilan diharapkan mampu memanfaatkan kreatifitas 

membangun suatu usaha mandiri. Mitra binaan yang berpendidikan D3 dan 

sarjana telah memiliki kesiapan tersendiri karena berbekal latar belakang ilmu 

terapan yang telah diterima. Berdasarkan penjelasan tersebut, masing-masing 

tingkat pendidikan mitra binaan tidak berpengaruh pada kemampuan mitra binaan 

dalam menjalankan usaha, karena setiap mitra binaan memiliki faktor lain sebagai 

penentu keberhasilan usaha mereka, misalnya saja pengalaman dalam malakukan 

usaha. Penelitian Hidayati (2003), Mirdianingsih (2006), Asih (2007), dan 

Muhammamah (2008) konsisten dengan haasil penelitian ini. 

3. Jumlah Tanggungan Keluarga 

Jumlah tanggungan keluarga menunjukan besarnya pengeluaran yang harus 

ditanggung oleh mitra binaan. Penghasilan yang diperoleh oleh mitra binaan akan 

digunakan untuk membiayai sebanyak jumlah tanggungan keluarga yang dimiliki. 

Jika penghasilan yang dimiliki mitra binaan dalam jumlah besar, namun 
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tanggungan keluarga yang dimiliki banyak, hal ini jika dibandingkan dengan 

mitra binaan yang memiliki penghasilan yang sama, namun jumlah tanggungan 

keluarga yang lebih sedikit, tentu menghasilkan penyisihan penghasilan yang 

berbeda untuk membayar tanggungan kredit. Setiap keluarga memiliki sifat yang 

berbeda dalam mengelola pendapatan, ada yang boros dan ada yang hemat. 

Jumlah tanggungan keluarga berapa pun apabila keluarga tersebut bersifat boros, 

maka penghasilan akan terpakai tanpa penyisihan, atau keluarga yang bersifat 

hemat, walaupun memiliki penghasilan yang sedikit, namun tetap memiliki 

penyisihan pendapatan untuk membayar tanggungan kredit. Hasil penelitian ini 

konsisten dengan Hidayati (2003), Mirdianingsih (2006), Asih (2007), dan 

Muhammamah (2008). 

4. Penghasilan Diluar Usaha 

Penghasilan yang dimilliki mitra binaan diluar dari penghasilan usaha 

yang dijalankan, memberikan tambahan penghasilan untuk pengeluaran mitra 

binaan. Penyisihan penghasilan yang lebih banyak menjadikan mitra binaan 

memiliki dana lebih untuk membayar tanggungan, namun hal tersebut juga 

dipengaruhi gaya hidup mitra binaan, cenderung ada keluarga yang bersifat hemat 

dan ada pula yang bersifat boros. Variabel penghasilan diluar usaha tidak 

berpengaruh terhadap tingkat pengembalian kredit. Hal ini dikarenakan 

kemampuan masing-masing dalam mengelola pendapatn berbeda, meskipin 

memiliki pendapatan yang besar, jika kelaurga tersebut bersifat boros, maka 

penyisihan pendapatan yang dimiliki juga sedikit. 

5. Penghasilan Bersih Usaha 
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Penghasilan yang diterima dari hasil usaha menjadi tolok ukur 

keberhasilan usaha yang dijalankan. Mitra binaan menjadikan usaha sebagai mata 

pencaharian dalam mencari nafkah untuk keluarga. Penghasilan bersih yang tinggi 

mampu mencukupi kebutuhan keluarga. Variabel penghasilan bersih usaha 

berpengaruh terhadap tingkat pengembalian kredit. Hasil  penyisihan penghasilan 

setelah dikurangi kebutuhan keluarga digunakan untuk membayar tanggungan 

kredit, meskipun dipengaruhi oleh faktor lain, misalnya saja bila mitra binaan 

memiliki pendidikan yang tinggi, maka semakin memiliki keberanian untuk 

mengambil keputusan dalam berspekulasi. Penghasilan bersih usaha yang tinggi 

mennjadikan mitra binaan menggunakan penyisihan penghasilan untuk 

mengembangkan usaha. Dengan demikian, potensi untuk membayar tanggungan 

kredit menjadi kecil. Hasil penelitian Mirdianingsih (2006), Asih (2007), dan 

Muhammah (2008) yang konsisten dengan penelitian ini. 

6.  Pengalaman Usaha 

Mitra binaan yang telah menjalani usahanya cukup lama mempunyai pengalaman 

dalam mengelola usaha dengan tepat. Mitra binaan mengerti seluk beluk dalam 

usahanya, dan bagaimana cara untuk mengembangkannya di pasar. Pengalaman 

menjadikan mitra binaan mampu mengambil keputusan secara cermat, sehingga 

menghindarkan usaha mitra binaan gagal dalam bersaing. Usaha yang berhasil 

dikembangkan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi, dengan demikian sisa 

penghasilan yang diperoleh menjadi lebih banyak dan kemampuan mitra binaan 

dalam membayar tanggungan kredit semakin besar. Variabel pengalaman usaha 

tidak berpengaruh terhadap tingkat pengembalian kredit. Pengalaman usaha 

menggunakan satuan tahun dan tidak ada kepastian bahwa banyak tahun yang 
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telah ditempuh diimbangi dengan kualitas. Pengalaman usaha yang dimiliki oleh 

mitra binaan lama, namun kemampuan mitra binaan dalam menganalisis dan 

mempelajari pengelolaan usaha tidak berkembang, maka usaha yang dijalankan 

tidak mengalami perkembangan pula dan pendapatan yang diterima tidak 

bertambah secara signifikan. Penelitian Hidayati (2003) dan Asih (2007) 

konsisten dengan hasil penelitian ini 

7. Jumlah Pinjaman 

Pinjaman yang diterima oleh mitra binaan, digunakan untuk mengelola usaha. 

Diharapkan pinjaman yang diperoleh mampu untuk mencukupi kekurangan modal 

yang dialami oleh mitra binaan. Dengan demikian usaha mampu berkembang 

secara maksimal dan menghasilkan pendapatan yang lebih besar. Jumlah 

pinjaman yang diberikan kepada mitra binaan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa 

Timur Area Malang tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Setiap mitra 

binaan menerima jumlah pinjaman yang hampir sama, dengan kebutuhan 

tambahan modal yang berbeda, sehingga kemampuan mitra binaan dalam 

mengelola tambahan modalnya sama. Variabel jumlah pinjaman tidak 

berpengaruh terhadap tingkat pengembalian kredit. Hasil penelitian ini berhasil 

konsisten dengan Muhammamah (2008). 

Berdasarkan hasil penelitian, variabel yang berpengaruh terhadap tingkat 

pengembalian kredit program kemitraan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur 

Area Malang adalah variabel penghasilan bersih usaha, sedangkan variabel usia, 

tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, pengalaman usaha, penghasilan 

diluar usaha, dan jumlah pinjaman tidak berpengaruh secara signifikan. Variabel 

yang konsisten dengan penelitian sebelumnya adalah variabel penghasilan bersih 
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usaha, usia, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, pengalaman usaha, 

dan jumlah pinjaman. Penghasilan bersih diluar usaha tidak konsisten dengan 

penelitian sebelumnya. Hal ini dikarenakan, mitra binaan yang memiliki tingkat 

pengembalian dibawah 50% dan diatas 50% hampir seluruh sampel memiliki 

penghasilan diluar usaha dengan nominal yang tidak terpaut jauh. Berbeda dengan 

penelitian sebelumnya (Asih, 2007), berdasarkan sampel yang diambil, jumlah 

antara mitra binaan yang memiliki penghasilan diluar usaha dan yang tidak 

memiliki penghasilan diluar usaha imbang. 

 



BAB V 

PENUTUP 

 

5.1   Kesimpulan  

 Program kemitraan adalah salah satu bentuk Corporate Social 

Responsibility (CSR) BUMN. Program kemitraan memberikan kredit bergulir 

pada UKM, karena UKM cenderung kesulitan dalam mendapatkan modal 

tambahan. Pelaksanaan program kemitraan tidak lepas dari kekurangan, salah 

satunya adalah kredit macet. Penelitian ini  bertujuan  untuk  memperoleh  bukti  

empiris  faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengembalian kredit. Faktor-

faktor yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah pinjaman, penghasilan 

bersih usaha, usia, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, pengalaman 

usaha, dan penghasilan diluar usaha. 

Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah:  

1.   Penghasilan bersih usaha berpengaruh terhadap tingkat pengembalian 

kredit. Sedangkan, untuk usia, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan 

keluarga, penghasilan diluar usaha, pengalaman usaha dan jumlah 

pinjaman tidak berpengaruh terhadap tingkat pengembalian kredit.   

5.2  Keterbatasan dan Saran Penelitian  

Keterbatasan penelitian merupakan kelemahan-kelemahan yang disadari 

oleh peneliti  selama  melakukan  penelitian  dan  penting  untuk  dikemukan,  

terutama untuk  penelitian  berikutnya  yang  mengacu  kepada  penelitian  ini.  

Beberapa keterbatasan pada penelitian ini antara lain:  
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1.  Penelitian  ini  hanya  mengamati satu periode pemberian kredit, yaitu 

pemeberian kredit bergulir program kemitraan pada tahun 2010, dengan 

jangka waktu peminjaman 24 bulan, dan berakhir pada tahun 2012. 

2.   Sampel  yang  diambil  dalam  penelitian terbatas pada data yang dimiliki 

secara lengkap oleh PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area 

Malang,  sehingga tidak mencakup seluruh populasi.  

Penelitian  selanjutnya  diharapkan  dapat  mengurangi  keterbatasan 

penelitian ini, antara lain:  

1.   Penelitian  selanjutnya  diharapkan  menggunakan  variabel karakteristik 

personal, usaha dan kredit yang lebih luas dan lebih variatif. Contohnya, 

untuk karakteristik personal menggunakan faktor ketidakjujuran mitra 

binaan ketika mengisi data, sementara untuk karakteristik usaha dapat 

mempertimbangkan bidang usaha dan untuk karakteristik kredit dapat 

mempertimbangkan frekuensi pengambilan kredit. 

2.   Penelitian  selanjutnya  diharapkan  menggunakan  periode  pengamatan  

yang lebih  banyak  untuk  menguji  pengaruh  masing-masing variabel 

secara cermat dan dapat di generalisir. 
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Lampiran 1 : Data Mitra Binaan 

Data 
No. 

Tingkat 
Pengembalian 
Kredit (TPK) 

Jumlah 
Pinjaman  

(JP) 

Penghasilan 
Bersih  
Usaha 
(PBU) 

Pengalaman 
Usaha (PU) Usia 

Jumlah 
Tanggungan 

Keluarga 
(JTK) 

Pendi-
dikan 

Penghasilan 
diluar usaha 

(PDL) 

1  78% 5000000  00 10  48  1  18  1500000
2  78% 5000000  2000000 23  53  3  9  3650000
3  83% 7500000  3000000 5  46  2  12  4900000
4  8% 10000000  18980000 6  43  2  12  0
5  17% 10000000  2000000 5  52  1  6  9000000
6  17% 6000000  4325000 4  45  4  18  1050000
7  22% 6500000  500000 7  63  6  9  1250000
8  69% 5000000  750000 7  44  2  18  2300000
9  58% 7500000  785000 6  41  3  15  2445000
10  47% 7500000  4000000 8  48  5  12  4350000
11  22% 5000000  5000000 24  51  4  9  2600000
12  25% 5000000  4320000 5  39  2  15  1350000
13  19% 10000000  6000000 6  42  3  12  10000000
14  19% 10000000  7600000 23  51  1  6  0
15  79% 14000000  2500000 6  46  1  15  4750000
16  29% 16000000  13100000 3  51  4  12  6500000
17  79% 10000000  1000000 4  38  2  15  2500000
18  67% 10000000  7000000 6  43  2  12  11500000
19  67% 12500000  4300000 18  53  1  9  6950000
20  33% 10000000  4000000 4  42  5  18  875000
21  79% 10000000  500000 6  49  3  12  700000
22  67% 15000000  2500000 17  48  3  18  1500000
23  54% 10000000  2600000 20  39  2  15  0
24  67% 7500000  1500000 10  39  1  18  850000
25  53% 10000000  6000000 24  59  5  6  1150000
26  89% 15000000  5000000 19  46  4  12  950000
27  96% 7500000  10000000 12  38  3  18  500000
28  92% 7500000  500000 15  37  1  12  1500000
29  58% 15000000  1500000 16  53  3  6  2870000
30  47% 6000000  1800000 17  54  3  18  0
31  54% 5000000  700000 13  46  4  12  700000
32  56% 5000000  1000000 11  49  5  15  900000
33  97% 5000000  700000 12  50  3  12  1500000
34  42% 6000000  2500000 7  48  3  18  150000
35  22% 6000000  1500000 13  47  2  12  750000
36  42% 6000000  2500000 14  43  1  18  8450000
37  83% 7500000  2300000 9  46  2  12  750000
38  78% 15000000  3000000 6  28  5  18  1950000
39  78% 5000000  1500000 6  38  4  15  3400000
40  92% 7000000  2300000 11  47  4  12  1750000

Keterangan : Nama tidak ditampilkan karena bersifat rahasia 





No. Nama Peneliti Tahun Judul Variabel Hasil Penelitian 

1 Hidayati 2003 

Perilaku Pengusaha Kecil dan 
Menengah dalam Menggunakan 

dan Mengembalikan Kredit 
(Kasus Pengusaha Kecil 

Menengah Pengambil Kredit 
Umum Pedesaan di BRI Unit 

Pasar Blok A Kebayoran Baru, 
Jakarta Selatan) 

Umur, pendidikan, sikap 
terhadap kredit, jumlah 

tanggungan, pengalaman usaha, 
lama ambil kredit, skala usaha 

dan jenis usaha 

Faktor yang berpengaruh dengan tingkat 
pengembalian kredit adalah faktor umur yang 

terdapat dalam karakteristik individu dan 
pengalaman mengambil kredit yang terdapat 

dalam karateristik usaha 

2 Priarnani 2005 

Analisis Faktor-faktor yang 
Mempengaruhi Pola 

Pengembalian Kredit Pembinaa 
Peningkatan Usaha Pendapatan 

Petani- Nelayan Kecil (P4K) 
(Studi Kasus di Kabupaten 

Tuban, Jawa Timur) 

Pengalaman usaha, pengalaman 
ketua Kelompok Petani Kecil 
(KPK), umur anggota KPK, 

frekuensi angsuran, frekuensi 
pembinaan, pendapatan kotor 
usaha bersama, keterlambatan 

realisasi kredit, jumlah 
tanggungan kredit, tingkat 

pendidikan ketua KPK, tabungan 
sukarela KPK, jenis usaha 

bersama, bencana, pengalaman 
kredit, dan pendapatan 

sampingan 

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 
pengembalian kredit P4K adalah pengalaman 
usaha, frekuensi pembinaan dan pengalaman 

kelompok mengambil kredit, frekuensi 
angsuran dan keterlambatan realisasi kredit. 



3 Mirdianingsih 2006 

Analisis Penyaluran dan 
Pengembangan Kredit Dana 
Bergulir Raksa Desa Sebagai 

Model Pendanaan Usaha Mikro 
di Wilayah Pembangunan 

Bogor Barat. 

Usia, pendidikan, jumlah 
tanggungan, jarak rumah debitur 

dengan BPR, pengalaman 
pengabilan kredit, pengalaman 

usaha, omzet usaha, besar 
angsuran dan beban bunga 

Faktor yang mempengaruhi tingkat 
pengembalian kredit dana bergulir adalah 

umur, pengalaman usaha, pendapatan usaha, 
besar kredit yang diperoleh dan jangka waktu 

pencairan kredit (realisasi kredit) 

4 Asih 2007 

Analisis faktor-faktor yang 
mempengaruhi tingkat 

pengembalian kredit pada 
program kemitraan Corporate 
Social Responsibility (CSR) 

(Studi kasus : PT Telkom Divre 
II Jakarta) 

Jumlah pinjaman, tingkat suku 
bunga, penghasilan bersih usaha, 
pengalaman usaha, usia, jumlah 

tanggungan keluarga, 
pendidikan, bencana (force 

major), dan penghasilan di luar 
usaha. 

Faktor yang berpengaruh dalam 
pengembalian kredit adalah jumlah pinjaman, 
tingkat suku bunga, penghasilan bersih usaha, 
bencana (force major) dan penghasilan lain di 

luar usaha. 

5 Muhammamah 2008 

Analisis Faktor-Faktor yang 
Mempengaruhi Tingkat 

Pengembalian Kredit oleh 
UMKM (Studi Kasus Nasabah 

Kupedes PT. Bank Rakyat 
Indonesia, Tbk (Persero) Unit 

Cigudeg, Cabang Bogor) 

Usia, jenis kelamin, tingkat 
pendidikan, jumlah tanggungan 

dalam keluarga, pendapatan 
usaha, lama usaha, nilai plafond 

kredit, jangka waktu 
pengembalian, dan frekuensi 

peminjaman kredit 

Faktor yang berpengaruh terhadap tingkat 
pengembalian kredit adalah omzet usaha dan 

frekuensi peminjaman kredit 



 

6 Armunto 2010 

Analisis Faktor-faktor yang 
mempengaruhi kredit 

bermasalah pada PD BPR BKK 
Purwodadi Kabupaten 

Grobogan 

Bidang usaha nasabah kalah 
bersaing di pasar, sikap nasabah 
tidak jujur, karakter tidak baik 
nasabah dalam pengembalian 

kredit, penyimpangan 
penggunaan kredit, musibah, 

perubahan kondisi 
perekonomian nasional, kredit 

bermasalah, besarnya tunggakan 
pokok dan besarnya tunggakan 

bunga 

Faktor yang berpengaruh terhadap tingkat 
pengembalian kredit adalah bidang usaha 

nasabah kalah bersaing di pasar, sikap 
nasabah tidak jujur, karakter tidak baik 

nasabah dalam pengembalian kredit, dan 
perubahan kondisi perekonomian nasional. 



Lampiran 3 : Hasil  Uji  Normalitas 



 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  y x1 x2 

 N 40 40 40

Normal Parametersa,,b Mean ,5655 8.587.500,00 3.561.500,00 

Std. Deviation ,26280 3,391E6 3,681E6

Most Extreme Differences Absolute .143 .201 .211

Positive .110 .201 .211

Negative -.143 -.145 -.203

 Kolmogorov-Smirnov Z .903 1.270 1.332

Asymp. Sig. (2-tailed) .388 .079 .058

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  x3 x4 x5 

 N 40 40 40

Normal Parametersa,,b Mean 10.9500 46.0750 2.8750

Std. Deviation 6.27142 6.53349 1.39940

Most Extreme Differences Absolute .186 .095 .159

Positive .186 .070 .159

Negative -.109 -.095 -.114



 Kolmogorov-Smirnov Z 1.174 .603 1.006

Asymp. Sig. (2-tailed) .127 .860 .263

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  x6 x7 

 N 40 40 

Normal Parametersa,,b Mean 13.2750 2.694.750,00 

Std. Deviation 3.83631 2,930E6 

Most Extreme Differences Absolute .180 .213 

Positive .180 .213 

Negative -.170 -.179 

 Kolmogorov-Smirnov Z 1.140 1.346 

Asymp. Sig. (2-tailed) .149 .053 

 



 



 
 

 



Lampiran 4 : Hasil Analisis Deskriptif  Crosstab 

Variabel Pengembalian Kredit Total 
< 50% > 50% 

Usia 28-32 0 1 1
   33-37  0 1 1
   38-42 3 6 9
   43-47  4 8 12
   48-52  6 5 11
   53-57  1 3 4
   58-63 1 1 2
   Total 15 25 40
Tingkat Pendidikan SD 1 1 2
   SMP 0 0 0
   SMA 9 15 24
   D3 2 7 9

  
Perguruan 
Tinggi 3 2 5

   Total 15 25 40
Jumlah Tanggungan 
Keluarga 1 1 0 1
   2 5 4 9
   3 6 15 21
   4 3 5 8
   5 0 1 1
   Total 15 25 40
Penghasilan Diluar Usaha 0 - 1,4 juta 9 9 18
   1,5 - 2,9 juta 1 10 11
   3 - 4,4 juta 1 2 3
   4,5 - 5,9 juta 0 2 2
   6 - 7,4juta 1 1 2
   7,5 - 8,9 juta 1 0 1
   9 - 10,4 juta 2 0 2
   10,5 - 11,9 juta 0 1 1
   Total 15 25 40
Penghasilan Bersih Usaha < 2 juta 4 13 17
   2 - 10 Juta 9 12 21
   11 - 19 juta 2 0 2
   Total 15 25 40

Pengalaman Usaha   3-6 7 8 15
    7-10 3 4 7
    11-14 2 5 7
    15-18 1 4 5



    19-22 0 2 2
    23-26 2 2 4
   Total 15 25 40

Jumlah Pinjaman 5 - 10 Juta 14 19 33
   11 - 16 Juta 1 6 7
   Total 15 25 40
              

 

 

 



 

Lampiran 5 : Hasil Analisis Deskriptif Regressi Linear 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

y ,5655 ,26280 40

x1 8.587.500,00 3,391E6 40

x2 3.561.500,00 3,681E6 40

x3 10.9500 6.27142 40

x4 46.0750 6.53349 40

x5 2.8750 1.39940 40

x6 13.2750 3.83631 40

x7 2.694.750,00 2,930E6 40

 

Correlations 

  y x1 x2 x3 x4 x5 

Pearson Correlation y 1.000 .052 -.376 .083 -.264 -.103

x1 .052 1.000 .327 .001 -.042 .002

x2 -.376 .327 1.000 -.050 -.038 .006

x3 .083 .001 -.050 1.000 .369 -.045

x4 -.264 -.042 -.038 .369 1.000 .203

x5 -.103 .002 .006 -.045 .203 1.000

x6 .196 -.180 -.132 -.384 -.581 -.027



x7 -.105 .219 .108 -.232 .018 -.234

Sig. (1-tailed) y . .376 .008 .305 .050 .263

x1 .376 . .020 .498 .399 .494

x2 .008 .020 . .379 .409 .486

x3 .305 .498 .379 . .010 .392

x4 .050 .399 .409 .010 . .105

x5 .263 .494 .486 .392 .105 .

x6 .113 .133 .208 .007 .000 .435

x7 .260 .087 .253 .075 .455 .073

N y 40 40 40 40 40 40

x1 40 40 40 40 40 40

x2 40 40 40 40 40 40

x3 40 40 40 40 40 40

x4 40 40 40 40 40 40

x5 40 40 40 40 40 40

x6 40 40 40 40 40 40

x7 40 40 40 40 40 40

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Correlations 

  x6 x7 

Pearson Correlation y .196 -.105

x1 -.180 .219

x2 -.132 .108

x3 -.384 -.232

x4 -.581 .018

x5 -.027 -.234

x6 1.000 -.224

x7 -.224 1.000

Sig. (1-tailed) y .113 .260

x1 .133 .087

x2 .208 .253

x3 .007 .075

x4 .000 .455

x5 .435 .073

x6 . .083

x7 .083 .

N y 40 40

x1 40 40



x2 40 40

x3 40 40

x4 40 40

x5 40 40

x6 40 40

x7 40 40

 

 

Variables Entered/Removed 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 x7, x4, x2, x5, 

x1, x3, x6a 

. Enter 

a. All requested variables entered. 

 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .535a .286 .130 ,24518 1.200 

a. Predictors: (Constant), x7, x4, x2, x5, x1, x3, x6 

b. Dependent Variable: y 

 

 



 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .770 7 .110 1.830 .116a

Residual 1.924 32 .060   

Total 2.693 39    

a. Predictors: (Constant), x7, x4, x2, x5, x1, x3, x6 

b. Dependent Variable: y 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients  

B Std. Error Beta t Sig. 

1 (Constant) .978 .527  1.855 .073

x1 1.572E-8 .000 .203 1.236 .226

x2 -3.070E-8 .000 -.430 -2.692 .011

x3 .007 .008 .178 .995 .327

x4 -.012 .008 -.291 -1.479 .149

x5 -.008 .030 -.045 -.278 .783

x6 .004 .014 .062 .302 .765

x7 -4.702E-9 .000 -.052 -.302 .765



Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients  

B Std. Error Beta t Sig. 

1 (Constant) .978 .527  1.855 .073

x1 1.572E-8 .000 .203 1.236 .226

x2 -3.070E-8 .000 -.430 -2.692 .011

x3 .007 .008 .178 .995 .327

x4 -.012 .008 -.291 -1.479 .149

x5 -.008 .030 -.045 -.278 .783

x6 .004 .014 .062 .302 .765

x7 -4.702E-9 .000 -.052 -.302 .765

a. Dependent Variable: y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Coefficientsa 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 x1 .828 1.208

x2 .875 1.143

x3 .695 1.440

x4 .576 1.735

x5 .857 1.167

x6 .527 1.896

x7 .739 1.353

a. Dependent Variable: y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Collinearity Diagnosticsa 

Model 

Dimensi

on 

 

Eigenvalue Condition Index

1 1 6.439 1.000

2 .583 3.324

3 .456 3.760

4 .245 5.127

5 .140 6.779

6 .101 7.983

7 .033 13.915

8 .004 41.784

a. Dependent Variable: y 

 

Collinearity Diagnosticsa 

Model 

Dimensi

on 

Variance Proportions 

(Constant) x1 x2 x3 x4 x5 

1 1 .00 .00 .01 .00 .00 .00

2 .00 .00 .08 .03 .00 .02

3 .00 .00 .76 .00 .00 .00

4 .00 .00 .00 .44 .00 .14

5 .00 .03 .00 .02 .00 .62



6 .00 .88 .13 .03 .00 .00

7 .02 .02 .00 .47 .18 .22

8 .98 .07 .01 .01 .82 .00

a. Dependent Variable: y 

 

Collinearity Diagnosticsa 

Model 

Dimensi

on 

Variance Proportions 

x6 x7 

1 1 .00 .00

2 .00 .45

3 .00 .16

4 .02 .01

5 .10 .08

6 .04 .07

7 .23 .19

8 .61 .03

a. Dependent Variable: y 

 

 

 

 

 



Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value ,1280 ,8638 ,5655 ,14050 40 

Residual -,38370 ,47754 ,00000 ,22208 40 

Std. Predicted Value -3.114 2.123 .000 1.000 40 

Std. Residual -1.565 1.948 .000 .906 40 

a. Dependent Variable: y 
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