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ABSTRAK 

 This study aims to examine the effect rent capital, number of costomers, gold 

price, and income against credit disbursement class C on PT.Pawnshop 

Tanjungpinang year 2011-2015. Methods of data analysis using classic assumption 

test, that is the normality test, multicolonierity, heteroscedasticity, and 

autocorrelation. Hypothesis testing using a multiple regression analysis test f and t 

test. Data is processed with help software SPSS ( Statistical Packages For Social 

Science ) version 20. 

 The results of this study show rent capital, number of costomers, and income 

has a significant effect on the distribution of credits class C. While the price of gold 

does not show a significant effect on the distribution of credit class C. 

 

Keywords   : Distribution of credit class C, Rent Capital, Number of costomers, 

Gold Price, and Income. 

 

PENDAHULUAN 

PT.Pegadaian merupakan lembaga perkreditan yang dikelola oleh pemerintah 

yang kegiatan utamanya melaksanakan penyaluran uang pinjam atau kredit atas dasar 

hukum gadai. PT pegadaian memiliki visi untuk membantu masyarakat dibidang 



 

Tryana Aprianti Page 2 
 

keuangan. Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan non perbankan yang 

memberi jasa kredit kepada masyarakat, dimana jasa pegadaian ini berorientasi pada 

jaminan. Untuk mengatasi masyarakat yang membutuhkan uang tidak melakukan 

gadai gelap, praktik riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya yang bunganya relatif 

tinggi, maka dari itu PT.Pegadaian menyediakan pinjaman dengan jaminan barang-

barang berharga yang kita miliki dan menyalurkan pinjaman tersebut dengan cara 

yang mudah, cepat, hemat dan tidak memberatkan masyarakat yang melakukan 

pinjaman dan tidak menimbulkan masalah baru setelah melakukan pinjaman di 

pegadaian. 

Meningkatnya jumlah kredit perbankan tidak dapat dirasakan oleh masyarakat 

menengah kebawah, dimana umumnya mereka tidak dapat mengatasi permasalahan 

kredit tersebut salah satunya adalah dengan mengajukan kredit pada lembaga 

keuangan non bank maupun pada pihak perorangan. Meningkatnya jumlah kredit oleh 

masyarakat memberi peluang bagi PT.Pegadaian ( Persero ) sebagai alternatif untuk 

menyalurkan kredit pada masyarakat golongan menengah kebawah yang kurang 

mendapatkan fasilitas kredit dari perbankan ( Aziz,2013: 5 ). 

PT.Pegadian merupakan salah satu alternatif bagi masyarakat untuk 

mendapatkan kredit, baik skala kecil maupun skala besar, dengan pelayanan yang 

mudah, cepat dan aman. Dalam kenyataannya menunjukan bahwa sistem pelayanan 

yang mudah, cepat dan aman memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya 

masyarakat ekonomi lemah. Kemudahan dan kesederhanaan dalam prosedur 
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perolehan kredit merupakan modal besar dalam mendekati pangsa pasar pegadaian. 

(Andi : 2012) 

KAJIAN PUSTAKA,KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

Pegadaian 

Tujuan utama usaha pegadaian adalah untuk mengatasi masyarakat yang 

sedang membutuhkan uang tidak jatuh ketangan pelepas uang atau tukang ijon atau 

tukang rentenir yang bunganya relatif tinggi. Perusahaan Pegadaian menyediakan 

pinjaman uang dengan jaminan barang-barang beharga. Meminjam uang ke Perum 

Pegadaian bukan saja prosedurnya yang mudah dan cepat, tetapi karena biaya yang 

dibebankan lebih ringan jika dibandingkan dengan para pelepas uang atau tukang 

ijon. Hal ini dilakukan sesuai dengan salah satu tujuan dari Perum Pegadaian dalam 

pemberian pinjaman kepada masyarakat dengan motto “menyelesaikan masalah tanpa 

masalah”. (Kasmir,2012:234) 

Pegadaian memiliki beberapa keuntungan jika dibandingkan dengan lembaga 

keuangan bank atau lembaga keuangan lainnya (Kasmir,2012:235), antara lain: 

1. Waktu yang relatif singkat untuk memperoleh uang, yaitu pada hari itu juga, 

hal ini disebabkan prosedurnya yang tidak berbelit-belit. 

2. Persyaratan yang sangat sederhana sehingga memudahkan konsumen untuk 

memenuhinya. 
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3. Pihak pegadaian tidak mempermasalahkan uang tersebut digunakan untuk 

apa, jadi sesuai dengan kehendak nasabahnya. 

Kredit 

Kredit dalam arti ekonomi adalah penundaan pembayaran dari prestasi yang 

diberikan sekarang baik dalam bentuk uang, barang atau jasa. Dengan demikian 

kredit dapat pula berarti bahwa pihak pertama memberikan sesuatu barang/uang atau 

jasa kepada pihak lain, sedangkan pengembaliannya akan diterima kemudian dalam 

jangka waktu tertentu. 

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 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 melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian 

bunga. (Kasmir,2012:85) 

Sewa Modal 

 Menurut Aziz (2013), didalam PT.Pegadaian terdapat istilah sewa modal 

(bunga) yang merupakan jumlah uang yang menjadi kewajiban nasabah kepada pihak 

pegadaian sebagai akibat pinjaman yang diterima oleh nasabah, besarnya dihitung 

berdasarkan tarif tertentu dan jangka waktu tertentu. Meski tarif sewa modal sudah 

ditetapkan, terkadang banyak para nasabah yang kurang paham menghitung tarif 

sewa modal jika akan dilakukan pembayaran untuk memperpanjang barang jaminan 

yang telah digadaikan. Sebenarnya pengertian sewa modal dan bunga sama tetapi jika 
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diperbankan biasanya menggunakan istilah bunga sedangkan di PT.Pegadaian 

menggunakan istilah sewa modal. 

Jangka waktu pinjaman maksimum 4 bulan atau 120 hari dan dapat 

diperpanjang dengan cara hanya membayar sewa modal dan biaya administrasinya. 

Pada saat jatuh tempo nasabah harus membayar uang pinjaman dan sewa modalnya 

dalam kredit biasa disebut bunga. Bunga merupakan sejumlah uang yang dibayar atau 

untuk penggunaan modal. Jika nasabah tidak melakukan upaya pelunasan kredit sama 

sekali dan tidak pula memperpanjang umur kredit, PT.Pegadaian akan melelang 

barang gadaian. Nasabah masih diberi hak mendapatkan uang lelang jika hasil lelang 

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

Sebaliknya, jika hasil lelang lebih kecil dibandingkan kewajiban nasabah, kekurangan 

itu menjadi resiko yang ditanggung PT.Pegadaian.(Aziz,2013) 

Jumlah Nasabah 

Nasabah merupakan salah satu unsur terpenting dalam  kelangsungan 

PT.Pegadaian. Menurut Jamaluddin (2012) jumlah nasabah adalah banyaknya pihak 

yang menggunakan jasa PT.Pegadaian untuk memperoleh kredit. Berbagai lapisan 

masyarakat dapat memanfaatkan jasa pegadaian. Namun, sejalan dengan misinya, 

prioritas diberikan kepada masyarakat ekonomi lemah baik yang nerpenghasilan tetap 

maupun tidak tetap.  

Menurut Borolla (2013), jumlah nasabah yaitu jumlah anggota masyarakat 

yang sudah menjadikan pegadaian sebagai alternatif dalam mendapatkan kredit, dan 
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jumlah nasabah dihitung dalam satu priode. Jumlah nasabah dalam PT.Pegadaian 

dapat dibedakan menjadi beberapa golongan, diantaranya yaitu golongan petani, 

golongan nelayan, golongan pekerja industri, golongan pedagang dan golongan 

karyawan. 

Harga Emas 

Menurut Febian (2015) yang dikutip dari Dommi Romadhon (2010) sejak 

pertamakali ditemukan sampai saat ini peranan emas bagi kehidupan menjadi sangat 

penting. Selain fungsinya yang istimewa sebagai perhiasan dan logam mulia, emas 

juga memiliki fungsi lain seperti mudah dibentuk sesuai dengan keinginan, memiliki 

warna yang menarik serta merupakan logam yang memiliki sifat konduktor yang 

sangat baik dimana penggunaannya dapat digabungkan dengan jenis logam lainnya. 

Seperti pada industri elektronik, komputer,  kedokteran, dan penerbangan adalah 

beberapa contoh sektor yang menggunakan emas dalam produk-produknya. 

Sementara itu dalam dunia keuangan dan investasi, emas dikenal sebagai asset yang 

memiliki nilai yang lebih berharga dibanding logam lainnya. Dalam sistem priodik 

unsur logam emas termasuk kedalam golongan logam mulia sejenis komoditas yang 

memiliki nilai intrinsik yang tinggi. Emas sejak lama dipergunakan sebagai asset 

untuk melindungi nilai suatu kekayaan. 

Menurut Aziz (2013), Penyaluran kredit pada PT.Pegadaian dapat dipengaruhi 

oleh harga emas, karena harga emas ini dapat berubah sewaktu-waktu. Apabila harga 

emas naik maka akan berdampak pada omzet pegadaian karena kenaikan harga emas 
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ini akan membuat nilai taksiran terhadap emas tersebut akan naik sebesar 98% dari 

harga pokok pembelian. Semakin tinggi harga emas maka semakin tinggi pula 

penyaluran kredit terhadap PT.Pegadaian. 

Kerangka Pemikiran 

  

 

 

 H1 

 H2 

H3 

 

H4 

 

Hipotesis Penelitian 

H1 : Diduga sewa modal berpengaruh terhadap penyaluran kredit golongan C pada 

PT.Pegadaian. 

H2 :  Diduga jumlah nasabah berpengaruh terhadap penyaluran kredit golongan C 

pada PT.Pegadaian. 

Sewa Modal (X1) 

Jumlah Nasabah (X2) 

Harga Emas (X3) 

Penyaluran Kredit 

Golongan C 

(Y) 
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H3 : Diduga harga emas berpengaruh terhadap penyaluran kredit golongan C pada 

PT.Pegadaian. 

METODELOGI PENELITIAN 

Populasi 

Populasi adalah sumber data dalam penelitian tertentu yang memiliki jumlah 

banyak dan luas (Darmawan, 2014). Populasi dalam penelitian ini adalah pihak 

PT.Pegadaian dalam penyaluran kredit golongan C selama periode pengamatan mulai 

tahun  2012 sampai tahun 2015, yaitu sebanyak 60 penyaluran kredit golongan C. 

Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi 

(Darmawan, 2014). Teknik sampling yang digunakan adalah teknik sampling jenuh 

dimana teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai 

sampel (Sangadji dan Sopiah, 2010). 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui 

bahwa uji F dan t mengansumsi bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. 

Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik tidak valid untuk jumlah sampel kecil. 

Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu 
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dengan analisis grafik histogram dan probability plot atau p-plot dan uji statistik 

kolmogrov-smirnov (Ghozali,2013).  

Uji Multikolinieritas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya 

korelasi antar variabel bebas (independen), model regresi yang baik seharusnya tidak 

terjadi korelasi diantara variabel independen, namun jika variabel independen saling 

berkorelasi maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah 

variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama 

dengan nol (Ghozali,2013). 

Uji Heteroskedastisitas 

Uji ini 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 

hemoskedastisitas, dan jika variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan 

lain berbeda disebut heteroskedastisitas, kebanyakan data crossection mengandung 

situasi heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai 

ukuran (kecil, sedang dan besar) (Ghozali,2013). 

Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linier 

ada kolerasi antara kesalahan pengganggu pada priode t dengan kesalahan pada 

priode t-1 atau sebelumnya. Jika terjadi kolerasi maka dinamakan ada problem 

autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu 
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berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan 

pengganggu) tidak bebas dari suatu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering 

ditemukan pada data runtut waktu (time series). Model regresi yang baik adalah 

regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk mendeteksi masalah autokorelasi 

diantaranya dengan uji Durbin-Waston (DW) hipotesis yang akan diuji adalah H0 

diterima = tidak ada autokorelasi dan jika HA diterima = adanya autokorelasi 

(Ghozali,2013). 

Persamaan Regrasi Linier Berganda 

Menurut Sunyoto yang dikutip dari Darwanto & Subagyo (2011: 145) analisis 

regresi linier berganda dipakai untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas 

(tampilan menu, kualitas, teknologi, dan keamanan) terdapat variabel terikat 

(loyalitas). 

Uji Hipotesis 

Uji regresi secara parsial (Uji t) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen 

(Ghozali,2013). 

Koefisien Determinasi 

Menurut Ghozali (2013) koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variable dependen. 

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 
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dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel 

independen memberikan hamper semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk 

data silang (crossection) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara 

masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (times eries) 

biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Objek dan ruang lingkup penelitian ini adalah perusahaan jasa yaitu 

PT.Pegadaian (Persero) Tanjungpinang periode 2011-2015. 

Deskripsi Unit Analisis 

Tabel 4.1 

Sumber : hasil output SPSS versi 20.0 , (2017) 

 

 

 

 

 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

PKC 60 1941500000 6770180000 2926775800,00 1215963254,411 

SM 60 39445800 461974600 184537016,67 123018295,866 

JN 60 202 706 322,10 121,338 

HM 60 387553 544737 477659,58 34767,216 

Valid N (listwise) 60     
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Uji Asumsi Klasik 

Hasil Uji Normalitas 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Normalitas Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : hasil output SPSS versi 20.0, (2017) 

              Berdasarkan uji normalitas dengan menggunakan uji one-sampel 

kolmogorov-smirnov, terlihat bahwa nilai kolmogorov–smirnov untuk variabel 

residual sebesar 0,906 dan signifikan pada 0,384>0,05. Hal ini menunjukan bahwa 

data residual berdistribusi normal dan memperkuat hasil pengujian dengan 

menggunakan grafik histogram dan p - p plot. 

 

 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 60 

Normal Parameters
a,b

 

Mean 3E-7 

Std. Deviation 
443739252,360

72665 

Most Extreme Differences 

Absolute ,117 

Positive ,115 

Negative -,117 

Kolmogorov-Smirnov Z ,906 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,384 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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Hasil Uji Multikolinieritas 

Tabel 4.3 

 

 

 

 

 

  

Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat diketahui bahwa nilai variance inflation 

factor (VIF) dari sewa modal sebesar 4,352, jumlah nasabah sebesar 4,361, dan harga 

emas sebesar 1,064. Nilai VIF untuk semua variabel independen lebih kecil dari 10 

(VIF<10), maka dapat dismpulkan bahwa keempat variabel independen pada 

penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas. Dan dapat dilihat juga bahwa nilai 

Tolerance dari sewa modal sebesar 0,230, jumlah nasabah  sebesar 0,229, dan harga 

emas sebesar 0,940. Nilai Tolernce untuk semua variabel independen lebih besar dari 

0,10 (tolerance > 0,10), maka dapat disimpulkan bahwa keempat variabel independen 

pada penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas.     

 

 

 

 

Coefficients
a
 

Model   Collinearity Statistics 

 Tolerance VIF 

1 

(Constant)   

SM ,230 4,352 

JN ,229 4,361 

HM ,940 1,064 

a. Dependent Variable: PKC 

 

Sumber : hasil output SPSS versi 20.0, (2017) 
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Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

Sumber : hasil output SPSS versi 20.0, (2017) 

Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat bahwa nilai sewa modal sebesar 0,954, 

jumlah nasabah sebesar 0,008, dan harga emas 0,364. Sehingga nilai penyaluran 

kredit golongan C untuk semua variabel lebih besar dari 0,05. Dengan ini dapat 

disimpulkan bahwa tidak ditemukan heteroskedastisitas pada medel regresi. 

Hasil Uji Autokorelasi 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Autokorelasi 

 

 

 

 

 

 
Coefficients

a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -624108730,544 459831148,415  -1,357 ,180 

SM ,032 ,557 ,013 ,058 ,954 

JN 1551313,226 564934,760 ,593 2,746 ,008 

HE 891,154 974,013 ,098 ,915 ,364 

a. Dependent Variable: abs 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,931
a
 ,867 ,860 455470065,683 1,670 

Sumber : hasil output SPSS versi 20.0, (2017) 
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Berdasarkan tabel 4.5 diatas menunjukan bahwa dari hasil uji autokolelasi 

tersebut dapat diketahui DW sebesar 1,670 dari jumlah sampel sebanyak 60 dengan 

jumlah variabel berjumlah 5 (n=60 k=3), maka batas dl= 1,4797 du=1,6889. Dapat 

disimpulkan bahwa DW sebesar 1,1670 lebih kecil dari batas atas (du) 1,6889 dan 

kurang dari 2,2726 (3-du adalah 3-1,6889). Nilai tersebut memenuhi syarat Durbin-

Watson yaitu du<d<4-du, sehingga dapat disimpulkan dari hasil penelitian ini tidak 

terjadi autokorelasi positif maupun negatif atau Ho tidak dapat ditolak. 

Hasil Uji Regresi Berganda 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Regresi Berganda 

 
Coefficients

a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 176817423,771 830700406,914  ,213 ,832 

SM 3,165 1,006 ,320 3,147 ,003 

JN 6370402,064 1020573,609 ,636 6,242 ,000 

HE 238,829 1759,586 ,007 ,136 ,893 

a. Dependent Variable: PKC 

Sumber : hasil output SPSS versi 20.0, (2017) 

 

Berdasarkan persamaan regresi, nilai konstanta sebesar 176817423,771  

artinya jika sewa modal bernilai nol, jumlah nasabah  bernilai nol, dan harga emas 

bernilai nol, maka penyaluran kredit golongan C pada suatu perusahaan adalah 

sebesar 176817423,771. 
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Pengujian Hipoteisis 

Pengujian Hipotesis Secara Parsial (t) 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Statistik Parsial 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 176817423,771 830700406,914  ,213 ,832 

SM 3,165 1,006 ,320 3,147 ,003 

JN 6370402,064 1020573,609 ,636 6,242 ,000 

HE 238,829 1759,586 ,007 ,136 ,893 

a. Dependent Variable: PKC 

Sumber : hasil output SPSS versi 20.0, (2017) 

 

Berdasarkan hasil uji stastistik t pada tabel 4.7, terlihat bahwa variabel sewa 

modal memiliki nilai thitung sebesar 3,147 dengan nilai ttabel 2,00488 sebesar 

dengan nilai df =(60-3-1=54) sehingga nilai thitung > ttabel dengan nilai signifikan 

untuk variabel sewa modal sebesar 0,003 dimana nilai ini lebih kecil dari pada tingkat 

signifikan 0,05. Dapat disimpulkan bahwa sewa modal berpengaruh terhadap 

penyaluran kredit golongan C, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya secara 

parsial sewa modal mempengaruhi penyaluran kredit golongan C. Hal ini mungkin 

disebabkan karena apabila terjadi kenaikan sewa modal mengakibatkan penurunan 

pada permintaan. 

Hasil uji stastistik t menunjukan bahwa variabel jumlah nasabah memiliki 

nilai thitung sebesar 6,242 dan nilai ttabel sebesar 2,00488 dengan nilai df = (60-3-
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1=54) sehingga nilai thitung > ttabel dengan nilai signifikan variabel jumlah nasabah 

sebesar 0,000 dimana nilai ini lebih kecil dari pada tingkat signifikan 0,05. Dapat 

disimpulkan bahwa jumlah nasabah secara parsial berpengaruh terhadap penyaluran 

kredit golongan C, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya secara parsial jumlah 

nasabah mempengaruhi penyaluran kredit golongan C. Hal ini dapat disebabkan 

karena apabila semakin besar jumlah nasabah yang dimiliki oleh PT.Pegadaian maka 

semakin besar pula kesempatan untuk memperoleh pendapatan. 

Hasil uji stastistik t menunjukan bahwa variabel harga emas memiliki nilai 

thitung sebesar 0,136 dan nilai signifikan variabel harga emas sebesar 0,893 dimana 

nilai ini lebih besar dari pada tingkat signifikan 0,05.   Berdasarkan nilai tersebut 

maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya secara parsial harga emas  tidak 

mempengaruhi penyaluran kredit golongan C. Hal ini apabila ada penurunan harga 

emas secara drastis maka jumlah pinjaman pada setiap golongan khususnya golongan 

C juga akan mengalami penurunan yang sangat drastis yang berakibat pada 

penyaluran kredit pada setiap golongan.    

Pengujian Hipotesis Secara Simultan (F) 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Secara Simultan 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 75618064607487850000,000 3 25206021535829283000,000 121,502 ,000
b
 

Residual 11617366921053780000,000 56 207452980733103200,000   

Total 87235431528541630000,000 59    
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Sumber : hasil output SPSS versi 20.0, (2017) 

 

Berdasarkan tabel 4.8 hasil uji ANOVA atau Ftest diatas nilai Fhitung sebesar 

121,502 dan nilai Ftabel sebesar 2,77 pada tingkat signifikan 0,05. Dengan nilai df = 

(n-k) : (k-1), jumlah sampel (n) sebanyak 60, k =4 yaitu seluruh variabel penelitian, 

maka df = ( 60-3 = 57) : (4-1=3), sehingga nilai fhitung >ftabel dengan niali 

signifikan 0,000 nilai ini lebih kecil dengan tingkat signifikan 0,05, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa secara simultan sewa modal, jumlah nasabah, dan harga emas 

memiliki pengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit golongan C, maka Ho 

ditolak dan Ha diterima.   

Pengujian Koefisien Determinasi (R2) 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

 

 

 

 

 

Sumber : hasil output SPSS versi 20.0, (2017) 

Berdasarkan tabel 4.9 diatas dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi 

sebesar 0,884 atau sebesar 86,0% Hal ini menunjukan bahwa persentase pengaruh 

variabel independen sewa modal, jumlah nasabah, harga emas, dan pendapatan 

a. Dependent Variable: PKC 

b. Predictors: (Constant), HE, SM, JN 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,931
a
 ,867 ,860 455470065,683 1,670 

a. Predictors: (Constant), HE, SM, JN 

b. Dependent Variable: PKC 
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terhadap penyaluran kredit golongan C sebagai variabel dependen sebesar 86,0%. 

Variasi variabel independen (penyaluran kredit golongan C). Sedangkan sisanya 

14,0% di pengaruhi oleh faktor lain diluar model penelitian ini.   

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan analisis data yang telah dikemukan pada bab 

sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Sewa modal berpengaruh terhadap penyaluran kredit golongan C pada 

PT.Pegadaian Tanjungpinang. 

2. Jumlah nasabah berpengaruh terhadap penyaluran kredit golongan C pada 

PT.Pegadaian Tanjungpinang. 

3. Harga emas tidak berpengaruh terhadap penyaluran kredit golongan C pada 

PT.Pegadaian Tanjungpinang. 

4. Pendapatan berpengaruh terhadap penyaluran kredit golongan C pada 

PTPegadaian Tanjungpinang. 

5. Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen (sewa modal, 

jumlah nasabah, harga emas, dan pendapatan) terhadap variabel dependen 

(penyaluran kredit golongan C) secara simultan atau secara bersama-sama 

pada PT.Pegadaian Tanjungpinang. 

Saran 

Dengan melihat keterbatasan yang dikemukakan diatas, penulis menyadari 

bahwa penelitian ini sangat jauh dari sempurna baik dari segi faktor – faktor yang 
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diteliti maupun jumlah data yang digunakan. Untuk itu beberapa saran dapat 

dikemukam sebagai berikut : 

1 Penelitian selanjutnya sebaiknya memperluas penelitian dengan cara 

memperpanjang periode penelitian dengan menambah tahun amatan dan juga 

memperbanyak jumlah sampel. 

2 Beberapa variabel yang tidak terbukti pada penelitian ini sebanyak pada 

penelitian selanjutnya digunakan proxy yang lain dari variabel tersebut, 

sehingga diharapkan dapat mencerminkan variabel yang digunakan. 

3 Penelitian selanjutnya sebaiknya menambah jumlah variabel atau mengunakan 

variabel independen lain yang mempengaruhi penyaluran kredit golongan C 

seperti tingkat inflasi, tingkat suku bunga, dan lain-lain. Hal ini dikarenakan 

dari niali determinasi (R2) hanya mampu dijelaskan sebesar 88,4% atau 

dengan kata lain 11,6% penyaluran kredit golongan C dipengaruhi oleh 

variabel lain diluar model penelitian ini.      
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