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ABSTRAK 
ANALISIS PENGARUH PEMBERIAN  KREDIT TERHADAP 

PENDAPATAN PEDAGANG KECIL PERUSAHAAN DAGANG BANK 
PERKREDITAN RAKYAT BANK KREDIT KECAMATAN 

NGUNTORONADI KABUPATEN WONOGIRI 

 

Ridzky Thahara, A 210 070 155. Program Studi Pendidikan Akuntansi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2012. 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui pengaruh 
pemberian kredit pasaran terhadap pendapatan pedagang kecil Perusahaan Dagang 
Bank Perkreditan Rakyat bank kredit Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten 
Wonogiri; 2) Untuk mengetahui pengaruh pemberian kredit mingguan terhadap 
pendapatan pedagang kecil Perusahaan Dagang Bank Perkreditan Rakyat bank 
kredit Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri; 3) Untuk mengetahui 
pengaruh pemberian kredit bulanan terhadap pendapatan pedagang kecil 
Perusahaan Dagang Bank Perkreditan Rakyat bank kredit Kecamatan 
Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri. 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan 
penarikan kesimpulan melalui analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh pedagang kecil Perusahaan Dangan Bank Perkreditan Rakyat 
Nguntoronadi Wonogiri. Sampel diambil sebanyak 40 pedagang kecil. Data yang 
diperlukan diperoleh melalui angket dan dokumentasi. Angket sebelumnya diuji 
cobakan dan diuji validitas serta diuji reliabilitas. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis regresi linier berganda, uji F, uji t, uji R2, dan 
sumbangan relatif dan efektif. 

Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi : Y = 26,053 + 
0,405X1 + 0,441X2 + 0,308X3. Persamaan menunjukkan bahwa hasil pendapatan 
pedagang kecil dipengaruhi oleh pemberian kredit (pasaran, mingguan, bulanan). 
Kesimpulan yang diambil adalah : 1) Ada pengaruh yang signifikan pemberian 
kredit pasaran terhadap pendapatan pedagang kecil. Hal ini berdasarkan analisis 
regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 2.689 > 2.028 dan 
nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,011 dengan sumbangan efektif sebesar 9,4%; 2) 
Ada pengaruh yang signifikan pemberian kredit mingguan terhadap pendapatan 
pedagang kecil. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui 
bahwa thitung > ttabel, yaitu 2.984 > 2.028 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,005, 
dengan sumbangan efektif sebesar 11,9%; 3) Ada pengaruh yang signifikan 
pemberian kredit bulanan terhadap pendapatan pedagang kecil. Hal ini 
berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 
2.298 > 2.028 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,027, dengan sumbangan efektif 
sebesar 9,1%; 4) Ada pengaruh yang signifikan antara pemberian kredit (pasaran, 
mingguan dan bulanan) terhadap pendapatan pedagang kecil. Hal ini berdasarkan 
analisis variansi regresi linier ganda (uji F) diketahui bahwa Fhitung > Ftabel, yaitu 
5,251 > 3,259 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,004. Dengan koefisien 
determinasi yang diperoleh sebesar 0,304. 5) Hasil uji koefisien determinasi (R2) 
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sebesar 0,304 menunjukkan bahwa besarnya pengaruh antara kredit pasaran, 
mingguan dan bulanan terhadap pendapatan pedagang kecil adalah sebesar 30,4%, 
sedangkan 69,6% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 

 
 

Kata Kunci : Kredit Pasaran, Mingguan, Bulanan dan Pendapatan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

Pada tahun 1997 adalah awal dari krisis ekonomi yang melanda 

bangsa Indonesia telah menumbuhkan berbagai krisis  yang bermula dari  

krisis moneter merambah ke krisis ekonomi. Dari krisis ini berkembang 

menjadi krisis multisektor (crisis of multidimensional) karena hampir 

semua garis kehidupan berbangsa dan bernegara tidak luput dari krisis, 

krisis itu antara lain krisis kepemimpinan (leadership), kepercayaan 

(trust), bahkan lebih parah lagi krisis moral. Hal ini menimbulkan adanya 

tuntutan reformasi total dan mendasar. 

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu jawaban yang 

seakan-akan menjadi semacam kunci keberhasilan suatu negara untuk 

meningkatkann taraf hidup (level of living) warga negaranya. Pandangan 

itu sesuai dengan dimensi perubahaan paradigma pembangunan yang 

berkembang dewasa ini lebih banyak menaruh perhatian kepada persoalan-

persoalan mengatasi keterbelakangan. 

Dewasa ini terdapat berbagai macam fasilitas perkreditan baik 

yang berasal dari lembaga keuangan formal dan non formal termasuk di 

dalamnya  lembaga keuangan bank ataupun bukan bank. Maka dalam hal 

ini terjadilah persaingan antara lembaga keuangan tersebut untuk dapat 

saling menarik perhatian masyarakat supaya mau meminjam modal untuk 

usahanya. 

Besarnya pendapatan masyarakat juga sebagai bahan 

pertimbangan pemberian pinjaman. Tingkat pendapatan masyarakat 

merupakan suatu penghasilan yang diperoleh seseorang per bulan maupun 

per minggu. Semakin besar tinggkat pendapatan maka pihak Bank Kredit 

Kecamatan atau dapat disingkat dengan BKK juga dapat menawarkan 

pinjaman dalam jumlah yang besar. 

1 
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Menurut Budiono (1992:180) “Pendapatan adalah hasil dari 

penjualan. Faktor-faktor produksi yang dimilikinya kepada sektor 

produksi”(http://id.shvoong.com). Sedangkan menurut Winardi 

(1992:171) “Pendapatan adalah hasil berupa uang atau materi lainnya yang 

dapat dicapai dari pada penggunaan faktor-faktor produksi” 

(http://shvoong.com) 

Tingkat pendapatan masyarakat  Nguntoronadi biasanya berbeda 

beda. Tingkat pendapatan masyarakat menengah kebawah sangat berbeda 

dengan tingkat pendapatan pada masyarakat kelas menengah bahkan 

pendapatan masyarakat kelas atas yang sangat jauh berbeda. 

Keterbatasan modal akan membatasi ruang gerak pedagang kecil 

dalam menjalankan dan meningkatkan usahanya. Dengan kepemilikan 

modal yang sangat terbatas serta sulitnya mendapatkan modal dari luar 

membuat semakin sulitnya para pedagang kecil mengembangkan 

usahanya. Di pedesaan banyak para pemberi modal seperti rentenir, 

pengijon yang memberikan modal dengan menggunakan harta benda 

sebagai jaminan. Tetapi bantuan dari para rentenir tersebut hanya 

menyelesaikan masalah para pedagang kecil untuk sementara waktu, 

setelah itu pedagang kecil akan mendapat masalah baru yaitu 

pengembalian uang dengan tingkat suku bunga yang tinggi dan 

konsekuensi keterlambatan membayar cicilan yang sangat berat, hal itu 

akan membuat pedagang kecil semakin sulit mengembangkan usahanya.  

Usaha pemerintah dalam mengembangkan usaha kecil yaitu 

dengan memberikan bantuan dan bimbingan teknis serta pelatihan kelas 

serta pemasaran. Sedangkan bantuan ekonomi yaitu dengan memberikan 

bantuan kredit. Oleh karena itu pemerintah, dalam hal ini yaitu 

(Pemerintah Daerah) atau Pemda Jateng memberikan kemudahan untuk 

mendapatkan modal melalui Badan Kredit Kecamatan (BKK) sebagai 

salah satu  badan perkreditan yang dimiliki oleh pemerintah yang berada di 

tingkat kecamatan yang akan memberikan kemudahan para pedagang kecil 

untuk mendapatkan modal melalui kredit yang mudah, murah serta suku 
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bunga yang rendah yang dihadirkan di tengah-tengah kehidupan para 

pelaku ekonomi berskala kecil guna meningkatkan dan mengembangkan 

usahanya serta yang paling diharapkan adalah meningkatnya pendapatan 

pedagang kecil agar kesejahteraan pedagang kecil lebih terjamin.  

Kecamatan Nguntoronadi di berbagai desa masih banyak yang 

mengalami kekurangan modal dan masih membutukhkan tambahan modal 

untuk mengembangkan usahanya. Dan inilah fungsi didirikannya Badan 

Kredit Kecamatan (BKK) oleh pemerintah daerah untuk membantu 

pedagang kecil dalam mengatasi masalah permodalan. Kredit yang 

diberikan diharapkan sesuai dengan kemauan dan kemampuan pedagang 

kecil dalam menggunakan kreditnya secara selektif guna mencapai tujuan 

yang di inginkan serta tidak membebani pedagang kecil.  

Keberadaan Badan Kredit Kecamatan (BKK) kecamatan 

Nguntoronadi diharapkan akan menjadi pemecah masalah dan membantu 

pedagang kecil dalam mendapatkan tambahan yang mereka butuhkan 

modal melalui kredit yang terjangkau dan prosedur yang sederhana. 

Dengan tambahan modal yang diberikan, usaha pedagang kecil akan 

semakin meningkat dan berkembang dengan ketersediaan barang yang 

bertambah, dan diharapkan pendapatan pedagang kecil akan semakin 

meningkat. 

 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul “ ANALISIS PENGARUH 

PEMBERIAN  KREDIT TERHADAP PENDAPATAN PEDAGANG 

KECIL PERUSAHAAN DAGANGAN BANK PERKREDITAN 

RAKYAT BANK KREDIT KECAMATAN NGUNTORONADI 

KABUPATEN WONOGIRI”. 

1. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka 

diajukan beberapa masalah dalam penelitian dan penulisan skripsi ini. 
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a. Adakah pengaruh pemberian kredit pasaran ( X1 ) terhadap 

pendapatan pedagang kecil ( Y ) PD. BPR BKK Nguntoronadi? 

b. Adakah pengaruh pemberian kredit mingguan ( X2 ) terhadap 

pendapatan pedagang kecil ( Y ) PD. BPR BKK Nguntoronadi ? 

c. Adakah pengaruh pemberian kredit bulanan ( X3 ) terhadap 

pendapatan pedagang kecil ( Y ) PD. BPR  BKK Nguntoronadi? 

d. Adakah pengaruh pemberian kredit pasaran, kredit mingguan dan 

kredit bulanan terhadap pendapatan pedagang kecil PD. BPR BKK 

Nguntoronadi? 

2. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian perlu ada tujuan yang berfungsi sebagai 

acuan pokok terhadap masalah yang diteliti, sehingga peneliti akan 

bekerja lebih terarah dalam penelitian. Berdasarkan rumusan masalah 

tersebut maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui adakah pengaruh pemberian kredit pasaran 

terhadap pendapatan pedagang kecil PD BPR BKK Nguntoronadi 

b. Untuk mengetahui adakah pengaruh pemberian kredit mingguan 

terhadap pendapatan kecil PD BPR BKK Nguntoronadi 

c. Untuk mengetahui adakah pengaruh pemberian kredit bulanan 

terhadap pendapatan pedagang kecil PD BPR BKK Nguntoronadi 

d. Untuk mengetahui adakah pengaruh pemberian kredit pasaran, 

kredit mingguan dan kredit bulanan terhadap pendapatan 

pedagang kecil PD BPR BKK Nguntoronadi. 
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BAB II 

 LANDASAN TEORI 

 

A. Pendapatan 

1. Pengertian Pendapatan 

Pendapatan dan laba harus dipandang sebagai kenaikan 

kekayaan perusahaan, sedangkan biaya dan rugi sebagai pengurang 

kekayaan perusahaan. Oleh karena itu, Standar Akuntansi harus 

menyelesaikan pengertian pendapatan dengan memandangnya sebagai 

perubahan kekayaan, bukan sebagai kenaikan atau penurunan 

kekayaan pemilik atau pemegang saham. 

Dengan demikian devinisi pendapatan menurut para ahli : 

a. Pendapatan menurut Ikatan Akuntansi Keuangan ( 2002 : 23 ). 

Pendapatan adalah aliran masuk atau kenaikan lain aktiva 
suatu badan usaha atau pelunasan  utang ( atau kombinasi dari 
keduanya ) selama suatu periode yang berasal dari penyerahan 
atau pembuatan barang, penyerahan jasa, atau dari kegiatan 
lain yang merupakan kegiatan utama dan usaha.  

 
b. Pendapatan menurut Eldon S Hendriksen ( 2000 : 374 ). 

Pendapatan adalah “Pendapatan dapat mendevinisikan 

secara umum sebagai hasil dari suatu perusahaan. Hal itu biasanya 

diukur dalam satuan harga pertukaran yang berlaku”. 

Pengakuan pendapatan diakui pada saat proses produksi 

biasanya dilakukan oleh perusahaan yang menjalankan produksi 

untuk  kontrak jangka panjang. Generally Accepted Accounting 

Principles (GAAP) atau dalam bahasa Indonesia prinsip akuntansi 

yang berlaku umum, 

http://en.Wilkipedia.Org/wiki/Generally_Accepted_Accounting_P

rinciples.com, 

 

 

a. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan 



6 
 

 
 

Pendapatan perkapita merupakan ukuran yang digunakan 

untuk menggambarkan standard of living. Negara yang memiliki 

pendapatan perkapital yang tinggi umumnya memiliki  standard 

of living yang juga tinggi. Perbedaan pendapatan mencerminkan 

perbedaan kualitas hidup. Negara kaya (dicerminkan oleh 

pendapatan perkapital yang tinggi) memiliki kualitas hidup yang 

lebih baik (dicerminkan oleh, antara lain, angka harapan hidup, 

tingkat kesehatan, dan tingkat pendidikan) dibandingkan dengan 

negara miskin.  

Dalam hal ini akan mencoba menguraikan faktor-faktor yang 

mempengaruhi besar pendapatan per kapital. Bagian pertama 

merupakan kajian teoritis mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi pendapatan per kapital, antara lain tabungan dan 

investasi, seperti diuraikan dalam Model Solow. Bagian kedua 

membahas kondisi perekonomian Indonesia. Bagian ketiga 

membahas faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan per 

kapital di Indonesia. Sementara bagian keempat merupakan 

kesimpulan.  

Data yang digunakan diambil dari Asian Development Bank  

Key Indicators tahun 2006 dan 2007. Sebagai pendekatan untuk 

tabungan digunakan data Gross Domestic saving  (% dari GDP), 

dan Gross Domestic Capital Formation sebagai pendekatan untuk 

investasi. Kajian Teori : Model Pertumbuhan Solow.  

Menurut Mankiw (Principles of Macroeconomic edisi 3) 

faktor utama yang mempengaruhi perbedaan standard of living 

(ditunjukkan oleh perbedaan besar pendapatan per kapital) antara 

negara kaya dan negara miskin adalah tingkat produktivitas. 

Produktivitas mengacu pada jumlah barang dan jasa yang dapat 

dihasilkan oleh seorang pekerja dalam setiap jam. Dengan 

demikian, suatu negara dapat menikmati standard of living yang 
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tinggi jika negara tersebut  dapat memproduksi barang dan jasa 

dalam jumlah yang besar.  

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas suatu 

negara (ibid, 246-7) yang masing-masing dapat dianggap sebagai 

input produksi, yaitu:  

1) Physical capital, yaitu persediaan (stock) peralatan dan 
struktur yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa.  

2) Human capital, yaitu pengetahuan dan keterampilan yang 
diperoleh pekerja melalui pendidikan, pelatihan, dan 
pengalaman. Human capital termasuk seluruh keterampilan 
yang diakumulasi dari semua jenjang pendidikan mulai dari 
sekolah dasar hingga universitas dan pelatihan yang didapat. 

3)  Sumberdaya alam, yaitu seluruh input produksi yang 
disediakan oleh alam, seperti lahan, air, dan deposit mineral. 
Sumberdaya alam terbagi menjadi dua, yaitu sumberdaya 
alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat 
diperbaharui. Adanya perbedaan sumberdaya alam 
mempengaruhi perbedaan standard of living. Namun 
demikian, keberadaan sumber daya alam yang besar tidak 
menjamin suatu perekonomian menjadi lebih produktif dalam 
menghasilkan barang atau jasa.  

4) Technological knowledge, yaitu pemahaman menyangkut 
cara terbaik untuk menghasilkan barang dan jasa. 

b. Cara menghitung pendapatan 

1) Metode pendekatan 

Penghitungan pendapatan dengan pendekatan 

pendapatan dilakukan dengan cara, menjumlahkan seluruh 

pendapatan yang diterima masyarakat sebagai pemilik faktor 

produksi atas penyerahan fakror produksinya. Maka untuk 

mencari besarnya pendapatan dirumuskan sebagai berikut: 

Y = r + w + i + p 

 

Keterangan : 

Y : Pendapatan 

 r : Sewa 

w : Upah 

i : Bunga 
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p : Profit 

2) Metode pendekatan produksi 

Penghitungan pendapatan dengan metode produksi 

dilakukan dengan menjumlahkan nilai produksi yang 

diciptakan seluruh sektor yang ada dalam perekonomian tiap 

tahun. Pendapatan dengan metode ini dinamakan GDP (Gros 

Domestic Product). Agar tidak terjadi penghitungan ganda, 

maka dalam metode produksi ini yang dihitung  hanya nilai 

tambah (value added ) yang diciptakan. Maka dapat ditulis 

dengan rumus sebagai berikut: 

Y = ( P1 x Q1 ) + (P2 x Q2 ) + (P3 x Q3) + ……..(dan seterusnya) 

 

Keterangan  

Y : Pendapatan nasional 

P : Harga komoitas tiap sektor 

Q : Jumlah komoditas tiap sektor 

3) Metode pendekatan pengeluaran 

Untuk mengetahui besarnya pendapatan dengan metode 

ini maka dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh 

pengeluaran dari tiap-tiap orang atau rumah tangga. Dari 

metode tersebut dapat dibagi menjadi  dua yaitu pengeluaran 

konsumsi dan pengeluaran investasi 

Maka dapat dirumuskan sebagai berikut: 

a) Pengeluaran konsumsi ( C ) 

Komponen ini merupakan pengeluaran seluruh rumah 

tangga / perseorangan maupun lembaga-lembaga non 

perusahaan untuk membeli barang dan jasa guna 

memenuhi kebutuhan. Komponen konsumsi ( c ) 

dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain : jumlah 

pendapatan yang tersedia, harga barang dan jasa yang 
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bersangkutan, intensitas kebutuhan terhadap barang dan 

jasa 

b) Pengeluaran investasi ( I ) 

Komponen ini adalah merupakan seluruh pengeluaran 

yang ditunjukkan pengadaan modal, komponen investasi 

( I ) ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain : 

jumlah tabungan, utang / pinjaman, tingkat suku bunga 

bank, efisiensi penggunaan modal 

Maka dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

 

Keterangan : 

Y : Pendapatan 

C : Konsumsi 

I : Investasi 

c) Indikator pendapatan 

Seperti dikutip dalam 

http://dwiermayanti.wordpress.com /2009/03/14/laba-

income yang dimaksud dengan pengertian laba secara 

umum adalah “Selisih dari pendapatan di atas biaya-

biayanya dalam jangka waktu (periode) tertentu”. 

Pendapatan merupakan suatu pemasukan atau 

income, yang diterima oleh seseorang atau perusahaan, 

maka dapat disimpulkan indikator-indikator berdasarkan 

pendapatan antara lain: 

1) Gaji 

2) Upah 

3) Sewa 

4) Bunga 

5) Laba 

 

Y = C + I 
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2. Modal Dalam Perusahaan 

a. Pengertian modal 

Dengan perkembangan teknologi yang makin jauh 

spesifikasinya dalam perusahaan serta makin banyaknya 

perusahaan yang menjadi besar maka faktor produksi modal 

mempunyai arti penting yang lebih menonjol lagi. Arti faktor 

produksi modal dalam sejarah perkembangan sesuai dengan 

perkembangan artian modal itu sendiri secara ilmiah. 

Berbagai macam – macam pengertian modal  menurut 

Bambang Riyanto (2001 : 3) : 

1) Modal Abstrak – Konkrit 

Modal abstrak  / capital value “suatu perusahaan untuk 

jangka waktu tertentu adalah relatif permanen, sedangkan 

modal konkrit / capital goods mengalami perubahan atau 

pergantian”. 

2) Modal Aktif – Pasif 

Modal aktif adalah “modal yang tertera di sebelah debet 

dari neraca yang menggambarkan bentuk–bentuk di mana 

seluruh dana yang diperoleh perusahaan diutamakan. 

Sedangkan modal pasif adalah modal yang tertera di sebelah 

kredit dari neraca yang menggambarkan sumber-sumber di 

mana dana yang diperoleh”. 

b. Indikator modal 

Dalam melakukan penjualan harus diperlukan alat atau 

barang yang akan dijual dan untuk melakukan suatu usaha jual 

beli. Untuk melaksanakan maksud tersebut diperlukan adanya 

sarana serta usaha, seperti: alat transport, tempat peragaan baik di 

dalam perusahaan maupun di luar perusahaan, usaha promosi, dan 

sebagainya. Semua ini hanya dapat dilakukan apabila penjualan 

memiliki sejumlah modal yang diperlukan untuk melaksanakan 
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hal tersebut. Maka indikator yang dijadikan sebagai tolok ukur 

modal adalah: 

1) Adanya pemasukan yang akan digunakan untuk mencari 

modal 

2) Modal dapat diperoleh dari hasil kekayaan tiap individu 

3) Modal dapat diperoleh dari pinjaman di bank. 

3. Perkreditan 

a. Pengertian Kredit 

Pengertian Kredit mempunyai dimensi yang beraneka 

ragam, dimulai dari arti kata “ kredit” yang berasal dari bahasa 

Yunani “ credere”  yang berarti kepercayaan akan kebenaran 

dalam praktek sehari – hari . 

Menurut Astiko (2000 : 5) Kredit “adalah kemampuan untuk 

melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman 

dengan suatu janji, pembayaran akan dilaksanakan pada jangka 

waktu yang telah disepakati”. 

Pengertian kredit yang lebih mapan untuk kegiatan 

perbankan di Indonesia telah dirumuskan dalam Undang–Undang 

Pokok Perbankan No. 7 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa 

kriteria adalah:  

penyediaan uang/tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu 
berdasarkan persetujuan/kesepakatan pinjam meminjam antara 
pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 
peminjam untuk melaksanakan dengan jumlah bunga sebagai 
imbalan.  

Menurut Teguh P Mulyono (2001 : 23) Sebenarnya “sasaran 

kredit pokok dalam penyediaan pinjaman tersebut bersifat 

penyediaan suatu modal sebagai alat untuk melaksanakan kegiatan 

usahanya sehingga kredit ( dana bank ) yang diberikan tersebut 

tidak lebih dari pokok produksi semata”. 
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1) Prinsip – prinsip kredit 

Untuk mendapatkan kredit harus melalui prosedur yang 

telah ditentukan oleh bank / lembaga keuangan. Agar kegiatan 

pelaksanaan perkreditan dapat berjalan  dengan sehat dan 

layak dikenal dengan 5 C yaitu 

a) Character ( kepribadian / watak ) 

Character adalah tabiat serta kemauan dari 

pemohon untuk memenuhi kewajiban yang telah 

dijanjikan. Yang diteliti adalah sifat–sifat, kebiasaan, 

kepribadian, gaya hidup dan keadaan keluarga. 

b) Capital ( modal ) 

Capital adalah modal yang dimiliki calon debitur 

pada saat mereka mengajukan permohonan kredit pada 

bank. 

c) Collateral ( jaminan ) 

Collateral adalah barang – barang yang diserahkan 

pada bank oleh peminjan atau debitur sebagai jaminan atas 

kredit yang diberikan. Barang jaminan diperlukan agar 

kredit tidak mengandung resiko. 

d) Condition of Economic ( kondisi ekonomi ) 

Condition of Economic adalah situasi dan kondisi, 

sosial, ekonomi, budaya dan lainnya yang mempengaruhi 

keadaan perekonomian pada suatu saat maupun untuk satu 

kurun waktu tertentu yang kemungkinan akan dapat 

mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang 

memperoleh kredit. 

e) Constrain ( batasan atau hambatan ) 

Dalam penilaian debitur dipengaruhi oleh hambatan 

yang tidak memungkinkan sesorang melakukan usaha di 

suatu tempat. 
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b. Macam – macam Kredit 

Untuk membedakan kredit menurut faktor – faktor dan 

unsur–unsur yang ada dalam pengertian kredit, maka perbedaan 

kredit Menurut Sinungan M (2000 : 5) dapat dibedakan atas dasar 

Sifat penggunaan kredit 

1) Sifat penggunaan kredit 

a) Kredit Konsumtif adalah “kredit yang digunakan untuk 

keperluan konsumsi atau uang akan habis terpakai untuk 

memenuhi kebutuhannya”. 

b) Kredit Produktif adalah “kredit yang digunakan untuk 

peningkatan usaha, baik usaha – usaha produksi, 

perdagangan maupun investasi”. 

2) Keperluan kredit 

a) Kredit produksi / eksploitasi 

Kredit ini diperlukan perusahaan untuk 

meningkatkan produksi baik peningkatan kuantitatif yaitu 

jumlah hasil produksi maupun peningkatan kualitatif yaitu 

peningkatan kuantitas atau mutu hasil produksi. 

b) Kredit Perdagangan  

Kredit ini dipergunakan untuk keperluan 

perdagangn pada umumnya yang berarti peningkatan 

utility of place suatu barang, barang – barang yang 

diperdagangkan ini juga diperlukan bagi industri. 

c) Kredit Investasi 

Kredit yang diberikan kepada para pengusaha untuk 

investasi, berarti untuk penambahan modal dan kredit 

bukan untuk keperluan perbaikan ataupun penambahan 

barang modal atau fasilitas – fasilitas yang erat 

hubungannya dengan itu. Misalnya untuk membangun 

pabrik, membeli / mengganti mesin – mesin dan 

sebagainya. 
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c. Indikator kredit 

Berdasarkan Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang 

perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan 

kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak 

lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya 

setelah waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau 

pembagian hasil keuntungan. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan indikator kredit adalah: 

1) Kreditor atau pihak yang memberi utang percaya bahwa 

debitur akan membayar tepat pada waktunya 

2) Kreditor percaya adanya jaminan hukum 

3) Kreditor memiliki motivasi untuk memperoleh keuntungan. 

B. Hubungan Pemberian Kredit Pasaran (X1), Kredit Mingguan (X2), Kredit 

Bulanan (X3), Tehadap Pendapatan Pedagang Kecil (Y) 

1. Hubungan antara Pemberian Kredit Pasaran (X1) dengan Pendapatan 

Pedagang Kecil (X2) 

Kredit pasaran adalah kredit yang diberikan kepada nasabah 

dengan jangka waktu 12 pasaran dan diangsur dalam 5 hari sekali, 

dalam perusahaan sangat dibutuhkan modal kredit yang dapat 

mempengaruhi jumlah pendapatan yang akan diperoleh  Maka dengan 

adanya kredit pasaran ini. Jumlah pendapatan yang dihasilkan juga 

akan berpengaruh dengan pendapatannya, semakin besar pinjaman 

kreditnya maka semakin besar pula peluang mencari pendapatan 

tersebut 

2. Hubungan antara Pemberian Kredit Minguan (X2) dengan Pendapatan 

Pedagang Kecil (Y) 

Besarnya pinjaman yang diberikan oleh PD. BPR BKK 

Nguntoronadi yang besar – kecilnya ditentukan oleh Bank tersebut 

sesuai dengan permintaan pedagang tersebut, yang diukur dengan 
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uang dan angsuran dalam jangka waktu 12 minggu dibayar 1 minggu 

sekali. Dengan adanya kredit seperti ini maka pedagang dapat 

mendapatkan modal untuk usahanya agar pedagang akan mencari 

keuntungan atau laba dalam usahanya  untuk menambah 

pendapatannya. Maka dengan adanya pemberian kredit mingguan ini 

maka akan berpengaruh juga terhadap pendapatan pedagang kecil 

tersebut. 

3. Hubungan antara Pemberian Kredit Bulanan (X3) dengan pendapatan 

pedagang kecil (Y) 

Besarnya pinjaman yang diberikan oleh PD. BPR BKK 

Nguntoronadi  yang besar – kecilnya ditentukan oleh Bank tersebut 

sesuai dengan permintaan pedagang tersebut, yang diukur dengan 

uang dan angsuran ditentukan dalam 1 bulan sekali dengan jangka 

waktu pinjaman selama satu tahun, maka pedagang akan dapat 

mencari laba lebih banyak dalam usahanya karena dalam usahanya 

pedagang lebih lama mengembalikan kredit yang mereka pinjam di 

bank BKK tersebut karena pengembaliannya dicicil tiap bulan dan 

waktu jatuh temponya satu tahun, maka pendapatan yang dicari 

semakin banyak, maka pemberian kredit ini akan berpengaruh juga 

terhadap banyak atau tidaknya  pendapatan  pedagang kecil.  

4. Hubungan antara Pemberian Kredit Pasaran (X1), Kredit Mingguan 

(X2), Kredit Bulanan (X3) Terhadap Pendapatan Pedagang Kecil (Y) 

Dari hubungan ini dapat dijelaskan bahwa pemberian kredit 

yang dilakukan pedagang kecil untuk mencari modal dalam 

mengembangkan usahanya berbeda-beda dari pinjaman kredit 

pasaran, kredit mingguan, kredit bulanan dapat berpengaruh dalam 

pendapatan pedagang kecil, karena pendapatan yang dihasilkan 

berbeda-beda, karena pendapatan tersebut akan dihasilkan 

berdasarkan waktu pada saat meminjam di bank tersebut. 
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C. Hipotesis 

1. Diduga bahwa kredit pasaran ( X1 ) mempunyai pengaruh dan 

hubungan positif terhadap pendapatan pedagang kecil pada PD. BPR 

BKK Nguntoronadi. 

2. Diduga bahwa kredit mingguan ( X2 ) mempunyai pengaruh dan 

hubungan positif terhadap pendapatan pedagang kecil pada PD. BPR 

BKK Nguntoronadi.. 

3. Diduga bahwa kredit bulanan ( X3 ) mempunyai pengaruh dan 

hubungan positif terhadap pendapatan pedagang kecil pada PD. BPR 

BKK Nguntoronadi. 

4. Diduga secara bersama – sama bahwa kredit pasaran ( X1), Kredit 

Mingguan   ( X2 ) dan kredit Bulanan ( X3 ) mempunyai pengaruh dan 

hubungan yang positif terhadap pendapatan pedagang kecil pada PD. 

BPR BKK Nguntoronadi. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, karena data 

yang diperoleh barasal dari gambaran data yang berbentuk angka yaitu 

angket pemberian kredit dan pendapatan pedagang kecil yang diambil 

datanya dan dibuat dalam bentuk angka. Sedangkan metode penelitian 

yang digunakan adalah metode dokumentasi, dimana penelitian ini 

mengambil data-data.  

B. Obyek dan Sunyek Penelitian 

Obyek dari penelitian ini adalah pedagang kecil yang meminjam 

modal di BPR BKK Nguntoronadi. Subyak penelitian ini dilakukan pada 

pedagang kecil peminjam kredit pada PD BPR BKK Nguntoronadi 

C. Populasi, Sampel, dan Sampling 

1. Populasi  

Menurut Arikunto (2006:130). Populasi adalah “keseluruhan 

subyek penelitian”. Populasi dalam penelitian ini adalah pedagagng 

kecil peminjam modal di PD BKK 

2. Sampel 

Menurut Sugiyono (2008:116) sampel “adalah bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. 

Sedangkan menurut Arikunto (2006:135) “Apabila populasi kurang 

dari 100, lebih baik mengambil semua sehingga penelitiannya 

merupakan penelitian populasi.Selanjutnya jika populasi lebih dari 

100 dapat di ambil 10-15% atau 25%.Dalam penelitian ini peneliti 

mengambil 40 Orang dari 200 orang”. 

3. Sampling 

Menurut Arikunto (2006:146) sampling adalah “cara untuk 

mengambil sampel”, ada 2 cara pengambilan sampling yaitu  
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Random sampling adalah teknik pengambilan sampling 

dimana semua individu dalam populasi baik secara sendiri-sendiri 

atau bersama-sama diberi kesempatan yang sama untuk dipilih 

sebagai anggota sampelNon random sampling Non random 

sampling adalah cara pengambilan sampel yang tidak semua  

angota populasi di beri kesempatan untuk di pilih sebagai sampel. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah menggunakan sampel random sampling, 

karena  pengambilan sampel dilakukan secara acak tanpa 

memperhatikan strata yang ada dalam anggota populasi, sehingga 

masing-masing orang memiliki kesempatan yang sama untuk 

menjadi anggota sampel penelitian. 

D. Sumber data 

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya 

diamati dan dicatat.Dalam penelitian ini data primernya adalah pemberian 

kredit yang diperoleh dari hasil angket yang diberikan langsung kepada 

para peminjam modal di PD BKK Nguntoronadi. Data sekunder yaitu data 

yang diperoleh dari membaca buku- buku literature yang digunakan 

sebagai dasar untuk membuat landasan teori.Dalam penelitian ini data 

sekundernya adalah pendapatan pedagang kecil. 

E. Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2008:58) “ Variabel penelitian adalah suatu 

atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang 

mempunyai variasi tetentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan 

ditarik kesimpulannya”. Variabel penelitian dapat dibedakan menjadi : 

Variabel bebas atau variabel independen merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel 

dependen (terikat). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen 

adalah (X1) : pemberian kredit pasaran,  (X2) : pemberian kredit mingguan 

(X3) : pemberian kredit bulanan, sedangkan variabel terikat atau variabel 

dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, 
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karena adanya variabel independent. Dalam penelitian ini yang menjadi 

variabel dependen adalah (Y) : Pendapatan pedagang kecil. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah angket, 

yaitu sebagai alat ukur dari pemberian kredit pasaran, mingguan dan 

bulanan, sedangkan dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data 

memperoleh data tentang pendapatan pedagang kecil 

G. Uji Instrumen 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan 

hasilnya lebih baik, dalam arti lebih lengkap dan sistematis sehingga lebih 

mudah diolah. Menurut Arikunto (2006:160), “variasi jenis instrument 

penelitian adalah angket, Check list atau daftar centang, pedoman 

wawancara dan pedoman pengamatan”. Instrumen yang baik harus 

memenuhi dua persyaratan penting yaitu valid dan reliabel. 

H. Uji Prasarat Analisis 

Pengujian normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah data 

yang diperoleh mengikuti sebaran distribusi normal atau tidak. Menurut 

Sudjana (2003:331) “Uji linieritas dimaksudkan untuk menguji linier 

tidaknya data yang dianalisis”. 

I. Teknik Analisis Data 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemberian kredit 

pasaran, mingguan dan bulanan terhadap pendapatan pedagang kecil, 

sehingga analisis yang penulis gunakan adalah Analisis Regresi Linier 

Berganda, Uji F, Uji T, Sumbangan Relatif (SR) dan Sumbangan Efektif 

(SE).  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Penyajian Data 

Setelah dilakukan uji coba angket dan hasilnya semua item angket 

adalah  valid serta memiliki koefisien reliabilitas sangat tinggi, maka 

angket tersebut diberikan kepada 40 pedagang kecil PD. BKK 

Nguntoronadi sebagai sampel penelitian. Adapun hasilnya dapat 

dideskripsikan sebagai berikut : 

1. Uji Validitas 

Uji validitas yang dilakukan adalah validitas internal, yaitu 

konsistensi masing-masing item dengan item keseluruhan, yaitu 

dengan cara mengkorelasikan masing-masing item dengan item 

keseluruhan menggunakan korelasi product moment. Kriteria uji 

validitas adalah, item dikatakan valid jika harga rhitung > rtabel atau nilai 

signifikansi < 0,05 dan item dikatakan tidak valid jika harga rhitung < 

rtabel atau nilai signifikansi > 0,05. Adapun ringkasan hasil uji validitas 

yang dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 15.0 

adalah sebagai berikut : 

Tabel. IV.1 Ringkasan Uji Validitas Angket Kredit Pasaran 

No item rxy r (0,05;20) Sig. Kesimpulan 

1.  0,583 0,444 0,007 Valid 

2.  0,592 0, 444 0,006 Valid 

3.  0,705 0, 444 0,001 Valid 

4.  0,535 0, 444 0,015 Valid 

5.  0,724 0, 444 0,000 Valid 

6.  0,511 0, 444 0,021 Valid 

7.  0,649 0, 444 0,002 Valid 

8.  0,744 0, 444 0,000 Valid 

9.  0,780 0, 444 0,000 Valid 
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10.  0,653 0, 444 0,002 Valid 

11.  0,498 0, 444 0,026 Valid 

12.  0,715 0, 444 0,000 Valid 

13.  0,745 0, 444 0,000 Valid 

14.  0,689 0, 444 0,001 Valid 

15.  0,694 0, 444 0,001 Valid 

Tabel. IV.2 Ringkasan Uji Validitas Angket Kredit M ingguan 

No item rxy r (0,05;20) Sig. Kesimpulan 

1.  0,831 0,444 0,000 Valid 

2.  0,554 0, 444 0,011 Valid 

3.  0,747 0, 444 0,000 Valid 

4.  0,658 0, 444 0,002 Valid 

5.  0,635 0, 444 0,003 Valid 

6.  0,638 0, 444 0,003 Valid 

7.  0,520 0, 444 0,019 Valid 

8.  0,754 0, 444 0,000 Valid 

9.  0,766 0, 444 0,000 Valid 

10.  0,682 0, 444 0,001 Valid 

11.  0,759 0, 444 0,000 Valid 

12.  0,835 0, 444 0,000 Valid 

13.  0,506 0, 444 0,023 Valid 

14.  0,747 0, 444 0,000 Valid 

15.  0,658 0, 444 0,002 Valid 

Tabel. IV.3 Ringkasan Uji Validitas Angket Kredit Bulanan 

No item rxy r (0,05;20) Sig. Kesimpulan 

1.  0,874 0,444 0,000 Valid 

2.  0,615 0,444 0,004 Valid 

3.  0,638 0,444 0,003 Valid 

4.  0,600 0,444 0,005 Valid 

5.  0,528 0,444 0,017 Valid 
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6.  0,823 0,444 0,000 Valid 

7.  0,622 0,444 0,001 Valid 

8.  0,650 0,444 0,002 Valid 

9.  0,546 0,444 0,013 Valid 

10.  0,629 0,444 0,003 Valid 

11.  0,791 0,444 0,000 Valid 

12.  0,662 0,444 0,001 Valid 

13.  0,850 0,444 0,000 Valid 

14.  0,646 0,444 0,002 Valid 

15.  0,557 0,444 0,011 Valid 

Tabel. IV.4 Ringkasan Uji Validitas Angket Pendapatan Pedagang Kecil 

No item rxy r (0,05;20) Sig. Kesimpulan 

1.  0,838 0,444 0,000 Valid 

2.  0,636 0, 444 0,003 Valid 

3.  0,671 0, 444 0,001 Valid 

4.  0,647 0, 444 0,002 Valid 

5.  0,660 0, 444 0,002 Valid 

6.  0,661 0, 444 0,002 Valid 

7.  0,568 0, 444 0,009 Valid 

8.  0,826 0, 444 0,000 Valid 

9.  0,796 0, 444 0,000 Valid 

10.  0,778 0, 444 0,000 Valid 

11.  0,858 0, 444 0,000 Valid 

12.  0,630 0, 444 0,001 Valid 

13.  0,669 0, 444 0,000 Valid 

14.  0,759 0, 444 0,001 Valid 

15.  0,689 0, 444 0,003 Valid 

Berdasarkan Tabel IV.1, Tabel IV.2, Tabel IV.3 dan Tabel IV.4 

diketahui bahwa sumua item dinyatakan valid dengan memiliki nilai 

rhitung > rtabel dan nilai signifikansi < 0,05, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa seluruh item soal pada angket kredit pasaran, kredit mingguan, 
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kredit bulanan dan pendapatan pedagang kecil adalah valid. Dengan 

demikian seluruh item soal angket boleh digunakan sebagai instrumen 

penelitian. 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas angket dilakukan menggunakan rumus alpha. 

Hasil uji reliabilitas diperoleh nilai koefisien reliabilitas angket kredit 

pasaran sebesar 0,904, angket kredit mingguan sebesar 0,919, angket 

kredit bulanan sebesar 0,912 dan angket pendapatan pedagang kecil 

sebesar 0,931. Berdasarkan nilai koefisien reliabilitas tersebut dapat 

dikatakan bahwa angket kredit pasaran, kredit mingguan, kredit 

bulanan dan pendapatan pedagang kecil memiliki reliabilitas yang 

sangat tinggi 

B. Deskripsi Data 

Data kredit pasaran diperoleh dengan metode angket, yang terdiri 

dari 15 pertanyaan. Dari hasil analisis dan perhitungan diperoleh nilai 

tertinggi sebesar 56, nilai terendah sebesar 33, skor rata-rata sebesar 44,35 

dengan median sebesar 43,62 modus sebesar 41 dan standar deviasi 

sebesar 4,918 serta varian sebesar 24,182. Data kredit mingguan diperoleh 

dengan teknik angket yang terdiri dari 15 pertanyaan. Dari hasil analisis 

dan perhitungan diperoleh nilai tertinggi sebesar 57, nilai terendah sebesar 

36, rata-rata sebesar 43,90, median sebesar 44, modus sebesar 44 dan 

standar deviasi sebesar 4,413 serta varian sebesar 19,477. Data kredit 

bulanan diperoleh dengan teknik angket yang terdiri dari 15 pertanyaan. 

Dari hasil analisis dan perhitungan diperoleh nilai tertinggi sebesar 54, 

nilai terendah sebesar 32, rata-rata sebesar 41,52, median sebesar 41,88, 

modus sebesar 42 dan standar deviasi sebesar 4,326 serta varian sebesar 

18,717. Data pendapatan pedagang kecil diperoleh dengan teknik angket 

yang terdiri dari 15 pertanyaan. Dari hasil analisis dan perhitungan 

diperoleh nilai tertinggi sebesar 46, nilai terendah sebesar 31, rata-rata 

sebesar 38,78, median sebesar 39, modus sebesar 38 dan standar deviasi 

sebesar 4,067 serta varian sebesar 16,538. 
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C. Pengujian Persyaratan Penelitian 

Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah data dari 

sampel penelitian berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau 

tidak. Uji normalitas dilakukan menggunakan teknik uji Lilliefors atau 

dalam program SPSS disebut juga dengan Kolmogorov-Smirnov. Kriteria 

dari uji normalitas adalah, bahwa data berdistribusi normal jika nilai Lhitung 

< Ltabel atau nilai signifikansi > 0,05. Adapun ringkasan uji normalitas 

adalah sebagai berikut: 

Tabel IV.5. Ringkasan Uji Normalitas 

Variabel N 
Harga L0 

sig. 
Kesimpula

n L hitung L0,05,40 

Kredit pasaran 

Kredit mingguan 

Kredit bulanan 

Pendapatan pedagang kecil 

40 

40 

40 

40 

0,108 

0,126 

0,111 

0,124 

0,140 

0,140 

0,140 

0,140 

0,200 

0,107 

0,200 

0,120 

Normal 

Normal 

Normal 

Normal 

Tujuan uji linearitas adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk 

hubungan antara satu variabel bebas dengan satu variabel terikat. Adapun 

ringkasan hasil uji linearitas dan keberartian regresi linear yang dilakukan 

menggunakan alat bantu program SPSS versi 15.0 adalah sebagai berikut: 

Tabel IV.6. Ringkasan Uji Linearitas 

Variabel yang 

diukur 

Harga F 
sig. Kesimpulan 

Fhitung Ftabel 

X1Y 

X2Y 

X3 Y 

0,992 

1.384 

0,639 

F0,05;15,23= 2.128 

F0,05;11,27 = 2.166 

F0,05;13,25 = 2.136 

0,494 

0,236 

0,799 

Linear 

Linear 

Linear 

 

D. Analisis Data 

1. Analisis Regresi Linear Berganda 

Sebelum melakukan pengujian hipotesis penelitian terlebih 

dahulu dilakukan analisis regresi linear berganda. Adapun ringkasan 
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analisis regresi linear berganda yang dilakukan dengan alat bantu 

program SPSS 15.0 adalah: 

Tabel IV.7. Rangkuman Hasil Uji Regresi Linear Berganda 

Variabel Koefisien Regresi t Sig 

Konstanta 26.053 3,496 0,001 

Kredit pasaran 0,405 2,689 0,011 

Kredit mingguan 0,411 2,984 0,005 

Kredit bulanan 0,308 2,298 0,027 

F hitung = 5,251 

R2 = 0,304 

Berdasarkan Tabel IV.7. diperoleh persamaan regresi linear 

berganda sebagai berikut: Y = 26,053+ 0,405X1 + 0,441X2 +0,308X3 

Adapun interpretasi dari persamaan regresi linear berganda 

tersebut adalah:  

a. a = 26,053 menyatakan bahwa jika kredit pasaran, kredit 

mingguan, kredit bulanan tetap (tidak mengalami perubahan) maka 

nilai pendapatan pedagang kecil sebesar 26,053. 

b. b1 = 0,405, menyatakan bahwa jika kredit pasaran bertambah 

sebesar 1 poin, maka pendapatan pedagang kecil akan mengalami 

peningkatan sebesar 0,405. Dengan asumsi tidak ada penambahan 

(konstan) nilai kredit mingguan dan kredit bulanan. 

c. b2  =  0,441, menyatakan bahwa jika penambahan kredit mingguan 

sebesar 1 poin, maka pendapatan pedagang kecil akan mengalami 

peningkatan sebesar 0,441. Dengan asumsi tidak ada penambahan 

(konstan) nilai kredit pasaran dan kredit bulanan. 

d. b3  =  0,308, menyatakan bahwa jika penambahan kredit bulanan 

sebesar 1 poin, maka pendapatan pedagang kecil akan mengalami 

peningkatan sebesar 0,308. Dengan asumsi tidak ada penambahan 

(konstan) nilai kredit pasaran dan kredit mingguan 
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2. Pengujian Hipotesis Pertama (Uji t) 

Bunyi hipotesis pertama yang diajukan adalah “Adanya 

pengaruh posotif antara kredit pasaran terhadap pendapatan pedagang 

kecil”. Dari analisis regresi linear ganda diketahui bahwa koefisien 

regresi dari variabel kredit pasaran (b1) adalah sebesar 0,405 atau 

bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa kredit pasaran 

berpengaruh positif terhadap pendapatan pedagang kecil. Untuk 

mengetahui pengaruh tersebut signifikan atau tidak, selanjutnya nilai 

koefisien regresi linear ganda dari b1 ini diuji signifikansinya. 

3. Pengujian Hipotesis Kedua(Uji t) 

Hipotesis penelitian kedua yang diajukan adalah “Adanya 

pengaruh positif antara kredit mingguan terhadap pendapatan 

pedagang kecil”. Dari analisis regresi linear ganda diketahui koefisien 

regresi linear ganda dari variabel kredit mingguan (b2) adalah sebesar 

0,411 atau bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa kredit 

mingguan berpengaruh positif terhadap pendapatan pedagang kecil. 

Untuk mengetahui pengaruh tersebut signifikan atau tidak, selanjutnya 

nilai koefisien regresi linear ganda ini diuji keberartiannya. 

4. Pengujian Hipotesis Ketiga  

Hipotesis penelitian kedua yang diajukan adalah “Adanya 

pengaruh positif antara kredit bulanan terhadap pendapatan pedagang 

kecil”. Dari analisis regresi linear ganda diketahui koefisien regresi 

linear ganda dari variabel kredit bulanan (b3) adalah sebesar 0,308 atau 

bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa kredit bulanan 

berpengaruh positif terhadap pendapatan pedagang kecil. Untuk 

mengetahui pengaruh tersebut signifikan atau tidak, selanjutnya nilai 

koefisien regresi linear ganda ini diuji keberartiannya. 

5. Pengujian Hipotesis Keempat (Uji F) 

Hipotesis ketiga yang diajukan adalah “Adanya pengaruh 

secara bersama-sama antara kredit pasaran, kredit mingguan dan kredit 

bulanan terhadap pendapatan pedagang kecil”. Dari analisis regresi 
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linear ganda dapat diketahui bahwa koefisien regresi masing-masing 

variabel bebas bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa 

variabel kredit pasaran, kredit mingguan dan kredit bulanan secara 

bersama-sama berpengaruh positif terhadap pendapatan pedagang 

kecil. 

6. Koefisien Determinasi 

Berdasarkan analisis data menggunakan alat bantu program 

SPSS 15.0 diperoleh nilai kofisien determinasi (R2) sebesar 0,304. Arti 

dari koefisien ini adalah bahwa pengaruh yang diberikan oleh 

kombinasi variabel kredit pasaran, kredit mingguan dan kredit bulanan 

terhadap pendapatan pedagang kecil adalah sebesar 30,4%, sedangkan 

sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. 

7. Sumbangan Relatif dan Sumbangan Efektif  

Dari hasil perhitungan diketahui bahwa variabel kredit pasaran 

memberikan sumbangan relatif sebesar 31% dan sumbangan efektif  

9,4%. Variabel kredit mingguan memberikan sumbangan relatif 

sebesar 39% dan sumbangan efektif 11,9%. Variabel kredit bulanan 

memberikan sumbangan relatif sebesar 30% dan sumbangan efektif 

9,1%. Dengan membandingkan nilai sumbangan relatif dan efektif 

nampak bahwa variabel kredit mingguan memiliki pengaruh yang 

lebih dominan terhadap pendapatan pedagang kecil dibandingkan 

variabel kredit pasaran dan kredit bulanan. Hal ini dapat dilihat 

berdasarkan jawaban atas data angket yang telah disebar bahwa angket 

kredit mingguan lebih menunjukkan pengaruh yang lebih dominan dan 

lebih positif dibandingkan hasil angket kredit pasaran dan hasil angket 

kredit bulanan. Hal ini karena kredit pasaran dan kredit mingguan 

masih dipengaruhi oleh banyak hal yang harus melalui tahap-tahap 

yang lebih singkat. Sedangkan kredit mingguan mempunyai jangka 

waktu yang lebih efektif yang dapat berpengaruh lebih besar terhadap 

pendapatan pedagang kecil. 

8. Pembahasan  
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa kredit pasaran, kredit 

mingguan dan kredit bulanan berpengaruh terhadap pendapatan 

pedagang kecil. Hal ini dapat dilihat dari persamaan regresi linier 

sebagai berikut Y = 26,053+ 0,405X1 + 0,441X2 +0,308X3, 

berdasarkan persamaan tersebut terlihat bahwa koefisien regresi dari 

masing-masing variabel independen bernilai positif, artinya variabel 

kredit pasaran, kredit mingguan dan kredit bulanan secara bersama-

sama berpengaruh positif terhadap pendapatan pedagang kecil Hasil uji 

hipotesis pertama diketahui bahwa koefisien arah regresi dari variabel 

kredit pasaran (b1) adalah sebesar 0,405 atau positif, sehingga dapat 

dikatakan bahwa variabel kredit pasaran berpengaruh positif terhadap 

pendapatan pedagang kecil. Berdasarkan uji keberartian koefisien 

regesi linear ganda untuk variabel kredit pasaran (b1) diperoleh thitung > 

ttabel, yaitu 2,689 > 2,028 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,011, 

dengan sumbangan relatif sebesar 31% dan sumbangan efektif  9,4%. 

Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat dikatakan bahwa semakin baik 

kredit pasaran akan semakin tinggi pendapatan pedagang kecil. 

Sebaliknya semakin rendah kredit pasaran, maka semakin rendah pula 

pendapatan pedagang kecil. 

Hasil uji hipotesis kedua diketahui bahwa koefisien regresi dari 

variabel kredit mingguan (b2) adalah sebesar 0,441 atau bernilai 

positif, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel kredit mingguan 

berpengaruh positif terhadap pendapatan pedagang kecil.  Berdasarkan 

uji t untuk variabel komunikasi dosen dan mahasiswa (b2) diperoleh 

thitung > ttabel, yaitu 2,984  > 2.028  dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 

0,005, dengan sumbangan relatif  sebesar 39% dan sumbangan efektif 

11,9%. Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat dikatakan bahwa 

semakin baik kredit mingguan akan semakin tinggi pendapatan 

pedagang kecil, demikian pula sebaliknya semakin rendah kredit 

mingguan akan semakin rendah pendapatan pedagang kecil. 
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Hasil uji hipotesis pertama diketahui bahwa koefisien arah 

regresi dari variabel kredit bulanan (b3) adalah sebesar 0,308 atau 

positif, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel kredit bulanan 

berpengaruh positif terhadap pendapatan pedagang kecil. Berdasarkan 

uji keberartian koefisien regesi linear ganda untuk variabel kredit 

bulanan (b3) diperoleh thitung > ttabel, yaitu 2,298  > 2.028  dan nilai 

signifikansi < 0,05, yaitu 0,027, dengan sumbangan relatif sebesar 

30% dan sumbangan efektif  9,1%. Berdasarkan kesimpulan tersebut 

dapat dikatakan bahwa semakin baik kredit pasaran akan semakin 

tinggi pendapatan pedagang kecil. Sebaliknya semakin rendah kredit 

bulanan, maka semakin rendah pula pendapatan pedagang kecil. 

Berdasarkan uji keberartian regresi linear ganda atau uji F 

diketahui bahwa nilai Fhitung > Ftabel, yaitu 5,251 > 3,259 dan nilai 

signifikansi < 0,05, yaitu 0,004. Hal ini berarti kredit pasaran dan 

kredit mingguan secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap 

pendapatan pedagang kecil. Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat 

dikatakan bahwa kecenderungan peningkatan kombinasi kredit 

pasaran, kredit mingguan dan kredit bulanan akan diikuti peningkatan 

pendapatan pedagang kecil, sebaliknya kecenderungan penurunan 

kombinasi variabel kredit pasaran, kredit mingguan dan kredit bulanan 

akan diikuti penurunan pendapatan pedagang kecil. Sedangkan 

koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 0,304, arti dari koefisien 

ini adalah bahwa pengaruh yang diberikan oleh kombinasi variabel 

kredit pasaran, kredit mingguan dan bulanan terhadap pendapatan 

pedagang kecil adalah sebesar 30,4% sedangkan 69,6% dipengaruhi 

oleh variabel lain. 

Dari hasil perhitungan diketahui bahwa variabel kredit pasaran 

memberikan sumbangan relatif sebesar 31% dan sumbangan efektif  

9,4%. Variabel kredit mingguan memberikan sumbangan relatif 

sebesar 39% dan sumbangan efektif 11,9%. Variabel kredit bulanan 

memberikan sumbangan relatif sebesar 30% dan sumbangan efektif 
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9,1%. Dengan membandingkan nilai sumbangan relatif dan efektif 

nampak bahwa variabel kredit mingguan memiliki pengaruh yang 

lebih dominan terhadap pendapatan pedagang kecil dibandingkan 

variabel kredit pasaran dan kredit bulanan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

A. Kesimpulan 

Dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada 

bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kredit pasaran berpengaruh positif terhadap pendapatan pedagang 

kecil pada PD. BKK Nguntoronadi dapat diterima. Hal ini berdasarkan 

analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 

2,689  > 2,028 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,011 dengan 

sumbangan efektif sebesar 9,4%. 

2. Kredit mingguan berpengaruh positif terhadap pendapatan pedagang 

kecil pada PD. BKK Nguntoronadi dapat diterima. Hal ini berdasarkan 

analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 

2,984  > 2,028 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,005, dengan 

sumbangan efektif sebesar 11,9%. 

3. Kredit bulanan berpengaruh positif terhadap pendapatan pedagang 

kecil pada PD. BKK Nguntoronadi dapat diterima. Hal ini berdasarkan 

analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 

2,298  > 2,028 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,027, dengan 

sumbangan efektif sebesar 9,1%. 

4. Kredit pasaran, kredit mingguan dan kredit bulanan berpengaruh 

positif terhadap pendapatan pedagang kecil pada PD. BKK 

Nguntoronadi dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis variansi 

regresi linier ganda (uji F) diketahui bahwa Fhitung > Ftabel, yaitu 5,251 > 

3,259 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,004.  

5. Hasil uji koefisien determinasi (R2) sebesar 0,304 menunjukkan bahwa 

besarnya pemberian kredit pasaran, kredit mingguan dan kredit 

bulanan terhadap pendapatan pedagang kecil adalah sebesar 30,4% 

sedangkan 69,6% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

diteliti. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran-saran 

sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan 

a. Upaya pemberian bunga kredit yang menarik, akan menjadikan 

catatan tersendiri bagi pedagang kecil, sehingga pedagang kecil 

tidak lagi mendapatkan kredit dari “Bank Plecit” atau rentenir. 

b. Upaya mencairkan dananya kepada pedagang kecil terus 

dilakukan, bila perlu ditambah guna peningkatan kesejahteraan 

bagi usaha kecil dan menengah. 

2. Bagi peneliti yang akan datang 

Bagi peneliti yang akan datang hasil penelitian ini dapat di 

jadikan bahan refrensi untuk mengembangkan penelitian 

selanjutnya,agar penelitian yang digunakan akan semakin lebih baik 
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