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Allah tidak membebani seseorang lebih dari apa yang ia berikan kepadanya. 

Sesudah orang menderita kesukaran Allah akan memberinya kesenangan. 

(QS Ath-Tholaq : 7) 

 

Tidak ada pemberian orang tua kepada anaknya yang lebih utama dan  

mulia dari pada pendidikan yang baik 

(HR. Muslim) 

 

Keberhasilan dan kegagalan merupakan bagian kehidupan setiap manusia 

tetapi tidak akan ada hasil bila tidak ada suatu usaha. 

(Winarno Surahmad) 

 

Orang yang bahagia adalah orang yang bisa menerima dengan lapang dada segala  

perbedaan, menerima dan merenungkan segala kritikan,  

dan berterima kasih atas segala pemberian 

(Mario Teguh) 
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ABSTRAK 
 

Siti Sriyamti, NIM. 1122100614. Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen, Universitas 
Widya Dharma Katen. Skripsi. ”ANALISIS PENGARUH JUMLAH PINJAMAN, 
JANGKA WAKTU PENGEMBALIAN PINJAMAN DAN EFEKTIVITAS 
PINJAMAN TERHADAP KOLEKTIBILITAS DANA PROGRAM KEMITRAAN 
BINA LINGKUNGAN (PKBL) PT. TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, 
PRAMBANAN &  RATU BOKO ( Persero ) TAHUN 2010 S/D 2014”. 

 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Untuk mengetahui 

pengaruh jumlah pinjaman terhadap kolektibilitas kredit dana Program Kemitran 
(PK) yang diberikan oleh PT. TWC. Borobudur, Prambanan & Ratu Boko ( Persero); 
(2) Untuk mengetahui pengaruh jangka waktu pinjaman terhadap kolektibilitas kredit 
dana Program Kemitraan ( PK ) yang diberikan oleh PT. TWC. Borobudur, 
Prambanan & Ratu Boko ( Persero ); (3) Untuk mengetahui pengaruh efektivitas 
penggunaan pinjaman terhadap kolektibilitas kredit ( dana ) Program Kemitraan ( PK 
) yang diberikan oleh PT. TWC. Borobudur, Prambanan & Ratu Boko ( Persero ); (4) 
Untuk mengetahui pengaruh jumlah pinjaman, jangka waktu pinjaman, efektivitas 
penggunaan pinjaman secara bersama – sama terhadap kolektibilitas kredit ( dana ) 
Program Kemitraan ( PK ) yang diberikan oleh PT. TWC. Borobudur, Prambanan & 
Ratu Boko ( Persero ). 

Pendekatan penelitian menggunakan penelitian kuantitatif. Jumlah sampel 
penelitian 120 mitra binaan. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder. 
Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan dokumentasi.  Teknik analisis data 
menggunakan regresi linier berganda. 

Hasil penelitian menyimpulkan: (1) Jumlah pinjaman berpengaruh terhadap 
kolektibilitas kredit dana Program Kemitran ( PK ) yang diberikan oleh PT. TWC. 
Borobudur, Prambanan & Ratu Boko; (2) Jangka waktu pinjaman tidak berpengaruh 
terhadap kolektibilitas kredit dana Program Kemitraan ( PK ) yang diberikan oleh 
PT. TWC. Borobudur, Prambanan & Ratu Boko; (3) Efektivitas penggunaan 
pinjaman berpengaruh terhadap kolektibilitas kredit ( dana ) Program Kemitraan 
(PK) yang diberikan oleh PT. TWC. Borobudur, Prambanan & Ratu Boko; (4) 
Jumlah pinjaman, jangka waktu pinjaman, dan efektivitas penggunaan pinjaman 
secara bersama – sama berpengaruh terhadap kolektibilitas kredit ( dana ) Program 
Kemitraan ( PK ) yang diberikan oleh PT. TWC. Borobudur, Prambanan & Ratu 
Boko. 

 
Kata kunci:  Jumlah Pinjaman, Jangka Waktu Pengembalian, Efektivitas 

Penggunaan Pinjaman, dan Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A.  Latar Belakang 

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ( PKBL ) merupakan sebuah 

bentuk implemetasi kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan atau dikenal 

dengan Corporate Social Responsibilty ( CSR ) khususnya pada Badan Usaha 

Milik Negara ( BUMN ) ini sebagai bukti bahwa CSR tidak hanya isu di  

perusahaan swasta tetapi bagian dari komitmen BUMN yang sejalan dengan Good 

Corporate Governance ( GCG ) sebagai aplikasi UUPT No. 40 tahun 2007, UU 

Penanaman Modal No. 25 tahun 2007 dan UU BUMN No. 19 tahun 2003. 

Dasar Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ( PKBL ) 

mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : Per-05/BUMN/07 

tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan usaha kecil dan 

Program Bina Lingkungan tanggal 27 April 2007 yang menyatakan maksud dan 

tujuan pendirian BUMN tidak hanya mengejar keuntungan melainkan turut aktif 

memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, 

koperasi dan masyarakat, dan perubahannya sesuai dengan Peraturan Menteri 

BUMN Nomor PER-08/MBU/2013 tentang Perubahan keempat, Peraturan 

Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan 

BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan tanggal 10 September 

2013 khususnya pasal 11 ayat 2 butir e, serta SE-04/MBU/2007 tentang penerapan 

Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN dan UU 

UMKM No  20 tahun2008 pasal 7 tentang usaha mikro, kecil dan menengah. 
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Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ( PKBL ) sebagai CSR BUMN  

untuk saat ini semestinya bukan lagi sekedar kegiatan yang menjadi beban 

perusahaan, namun justru menjadi kesempatan untuk menciptakan nilai ( value ) 

melalui kegiatan PKBL/CSR yang bersifat strategis.  Penciptaan value ini 

tentunya memerlukan analisis, persiapan yang matang, dan pelaporan yang 

komprehensif. 

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Taman Wisata Candi 

Borobudur, Prambanan & Ratu Boko ( Persero ) yang merupakan Badan Usaha 

Milik Negara didirikan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Nomor : 

SK. 34/DP.402/DU-94 tanggal 23 Agustus 1994 dan terakhir di ubah dengan 

Surat Keputusan Direksi Nomor : SK.20/DIREKSI/2014 tanggal 12 Agustus 2014 

tentang Struktur Organisasi, uraian tugas, dan susunan jabatan di lingkungan PT. 

Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko ( Persero ).  

PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko ( Persero ) 

adalah salah satu  Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan Program 

Kemitraan dan Bina Lingkungan diharapakan akan mampu dan menjadi motivator 

dalam rangka mendorong tumbuhnya perekonomian masyarakat sekitarnya, antara 

lain kegiatan membantu lingkungan sekitar perusahaan dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dalam bentuk pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro ( 

UKM ) yang wilayah kerjanya meliputi Propinsi Jawa Tengah dan DIY. Adapun 

maksud dan tujuan didirikannya Program Kemitraan dan Bina Lingkungan adalah 

untuk membantu masyarakat baik sektor ekonomi maupun pembangunan, 

sedangkan bagi perusahaan sebagai jembatan untuk berkomunikasi dengan 

masyarakat sekitar utamanya berkitan dengan masalah sosial ekonomi. 



3 
 

Dengan dilaksanakannya Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dampak 

positif yang dirasakan oleh masyarakat sekitar perusahaan antara lain : 

Kesejahteraan masyarakat meningkat, bermunculan usaha kecil baru sehingga 

mengurangi angka pengangguran, berkurangnya kesenjangan sosial, berkurangnya 

usaha kecil yang terjerat rentenir dan meredam adanya kesenjangan sosial antara 

perusahaan dengan masyarakat di sekitar perusahaan. 

PKBL merupakan Program Pembinaan Usaha Kecil dan pemberdayaan 

kondisi lingkungan oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba 

BUMN. Jumlah penyisihan laba untuk pendanaan program kemitraan maksimal 

sebesar 2 % dari laba bersih, dan untuk program bina lingkungan sebesar 2 % dari 

laba bersih perusahaan. 

PKBL terbagi dalam dua bentuk yaitu, Program Kemitraan dan Bina 

Lingkungan.  Program Kemitraan BUMN dengan usaha kecil, yang selanjutnya di 

sebut Program Kemitran yaitu program untuk meningkatkan kemampuan usaha 

kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian 

laba BUMN.  Tujuan dari program kemitraan adalah untuk meningkatkan 

kemampuan para pengusaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri sekaligus 

pemberdayaan kondisi sosial masyarakat serta untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Program Kemitraan dapat dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM 

yang lokasinya berdekatan dengan lokasi BUMN. Persyaratan untuk bermitra 

dengan BUMN  dalam mendapatkan modal relatif lebih sederhana, lebih murah, 

dan lebih cepat apabila dibandingkan dengan pinjaman melui bank. Tingkat biaya 

bunga pinjaman yang dibebankan kepada UMKM relatif rendah berkisar sekitar 6 

% per tahun. 
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Sedangkan Program Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut Program 

BL, yaitu program untuk membentuk mitra binaan baru dan pemberdayaan 

kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba 

BUMN. Program Bina Lingkungan bersifat bantuan/hibah. Penyaluran dana Bina 

lingkungan meliputi 7 ( tujuh ) sektor yaitu sektor pendidikan, sektor sarana 

ibadah, sektor kesehatan, sektor bencana alam, sektor pelestarian 

alam/penghijauan, sektor sarana /prasarana, dan sektor kemasyarakatan untuk 

pengentasan kemiskinan.   

PT. TWC Borobudur, Prambanan & Ratu Boko ( Persero ) dalam 

pelaksanaan program kemitraan untuk penyaluran pinjaman lunak sebagai  modal 

usaha bagi UMKM meliputi 7 ( tujuh ) sektor usaha yaitu : sektor jasa, sektor 

perdagangan, sektor peternakan, sektor industri, sektor perikanan, sektor pertanian 

dan sektor perkebunan dengan persyaratan: memenuhi kriteria usaha kecil, belum 

pernah menerima pinjaman dari bank dan BUMN lainnya, telah menjalankan 

usaha minimal 1 ( satu ) tahun dan mempunyai prospek untuk dikembangkan, 

diutamakan kepada usaha kecil dan koperasi yang belum memiliki akses 

perbankan, mempunyai aset /omzet pertahun di bawah 50 juta, maximal kredit Rp. 

35.000.000,- dengan jangka waktu pengembalian maximal 2 tahun, suku bunga 6 

% per tahun, bebas provisi & administrasi. 

Pinjaman /kredit lunak yang diberikan kepada  mitra binaan mengandung 

risiko, sehingga dengan demikian dalam pelaksanaannya program kemitraan harus 

memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi risiko 

tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan 

kesanggupan mitra binaan untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang 
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diperjanjikan merupakan faktor yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh 

pemberi kredit, sehingga kredit yang diberikan dapat kembali dengan lancar atau 

kolektibilitas kredit tergolong lancar. 

Kolektibilitas kredit/pinjaman adalah penggolongan/pengelompokan 

nasabah atau peminjam berdasarkan kemampuan nasabah/peminjam untuk 

membayar pokok dan bunga kredit yang telah diterimanya dari perusahaan,  

sehingga kolektibilitas pinjaman dapat dipakai untuk mengetahui sehat tidaknya 

pinjaman yang diberikan oleh pemberi pinjaman kepada nasabahnya. 

Kolektibilitas kredit dalam bentuk kredit ditetapkan dalam 4 (empat) 

golongan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/19/PBI/2006 tanggal 5 

Oktober 2006, yaitu : lancar, kurang lancar, diragukan dan macet. Penilaian 

terhadap aktiva produktif dalam bentuk Kredit pada prinsipnya didasarkan pada 

ketepatan pembayaran kembali pokok dan bunga dan/atau kemampuan peminjam 

ditinjau dari kondisi usaha yang bersangkutan. 

Kolektibilitas kredit/pinjaman bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor 

diantaranya adalah: jumlah pinjaman/kredit, jangka waktu pengembalian 

pinjaman, dan efektivitas penggunaan pinjaman/ kredit  yang dijalankan oleh 

peminjam. Hal ini dikarenakan pada setiap pemberian kredit/pinjaman terdapat 

unsur-unsur  sebagai berikut ini. 

a. Kepercayaan, merupakan suatu keyakinan pemberi kredit  bahwa kredit 

yang diberikan berupa uang atau jasa akan benar-benar diterima kembali 

di masa tertentu di masa mendatang. 

b. Kesepakatan, dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing 

pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing. 
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c. Jangka waktu, setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu 

tertentu yang mencakup masa pengembalian kredit yang disepakati. 

d. Risiko, yang dapat disebabkan oleh dua hal yaitu: faktor kerugian yang 

diakibatkan adanya unsur kesengajaan nasabah untuk tidak membayar 

kreditnya padahal mampu; dan faktor kerugian yang ditimbulkan oleh 

unsur ketidaksengajaan nasabah sehingga mereka tidak mampu 

membayar kreditnya, misalnya akibat terjadi musibah bencana alam 

(Martono, 2002). 

Berkaitan dengan hal tersebut  di atas, maka semakin besar jumlah pinjaman 

yang diberikan, kemungkinan tingkat kolektibilitas kredit menjadi kurang lancar. 

jangka waktu pengembalian pinjaman yang relatif pendek/cepat bisa berpengaruh 

terhadap tingkat kolektibilitas, dan tingkat efektivitas penggunaan pinjaman/kredit 

juga dapat mempengaruhi kelancaran kolektibilitas pengembalian 

pinjaman/kredit. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis bermaksud melakukan penelitian dengan 

judul “Analisis Pengaruh Jumlah Pinjaman,  Jangka Waktu Pengembalian 

Pinjaman dan Efektivitas Pinjaman Terhadap Kolektibilitas Dana Program 

Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) PT. Taman Wisata Candi  Borobudur, 

Prambanan & Ratu Boko  (Persero )”. 

 

B.  Rumusan  Masalah 

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian sebagai berikut ini. 
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1. Apakah jumlah pinjaman berpengaruh terhadap kolektibilitas kredit (dana) 

Program Kemitraan ( PK ) yang diberikan oleh PT. TWC Borobudur, 

Prambanan & Ratu Boko ( Persero )? 

2. Apakah jangka waktu pinjaman berpengaruh terhadap kolektibilitas kredit 

(dana) Progrm Kemitraan ( PK ) yang diberikan oleh PT. TWC Borobudur, 

Prambanan & Ratu Boko ( Persero )? 

3. Apakah efektivitas penggunaan pinjaman berpengaruh terhadap kolektibilitas 

kredit (dana) Program Kemitraan ( PK ) yang diberikan oleh PT. TWC 

Borobudur, Prambanan & Ratu Boko ( Persero )? 

4. Apakah jumlah pinjaman, jangka waktu pinjaman dan efektivitas secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap kolektibilitas kredit (dana) Program 

Kemitraan ( PK ) yang diberikan oleh PT. TWC Borobudur, Prambanan & 

Ratu Boko ( Persero ) ? 

 

C.  Tujuan Penelitian  

 Tujuan penelitian adalah sebagai berikut ini. 

1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah pinjaman terhadap kolektibilitas kredit 

dana Program Kemitran ( PK ) yang diberikan oleh PT. TWC. Borobudur, 

Prambanan & Ratu Boko ( Persero ). 

2. Untuk mengetahui pengaruh jangka waktu pinjaman terhadap kolektibilitas 

kredit dana Program Kemitraan ( PK ) yang diberikan oleh PT. TWC. 

Borobudur, Prambanan & Ratu Boko ( Persero ). 
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3. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas penggunaan pinjaman terhadap 

kolektibilitas kredit ( dana ) Program Kemitraan ( PK ) yang diberikan oleh 

PT. TWC. Borobudur, Prambanan & Ratu Boko ( Persero ). 

4. Untuk mengetahui pengaruh jumlah pinjaman, jangka waktu pinjaman dan 

efektivitas secara bersama – sama terhadap kolektibilitas kredit ( dana ) 

Program Kemitraan ( PK ) yang diberikan oleh PT. TWC. Borobudur, 

Prambanan & Ratu Boko ( Persero ). 

 

D.  Manfaat  Penelitian  

 Penelitian ini diharapakan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut ini. 

1. Bagi Akademik 

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran 

dalam bidang akademik terkait dengan pengaruh jumlah pinjaman, jangka 

waktu pinjaman dan efektivitas secara bersama – sama terhadap kolektiblitas 

kredit ( dana ) Program Kemitraan yang diberikan oleh PT. TWC. Borobudur, 

Prambanan & Ratu Boko ( Persero ). 

2. Bagi Perusahaan  

Bagi PT. Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan & Ratu Boko 

(Persero) hasil penelitian ini diharapakan dapat membantu PT. TWC. 

Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero) untuk mengetahui 

kolektibilitas kredit (dana) Program Kemitraan yang diberikan oleh PT. 

TWC. Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero), dan dapat digunakan 

pihak PT. TWC. Borobudur, Prambanan & Ratu Boko dalam meningkatkan 
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pengelolaan dana PKBL yang dapat memberikan nilai /value bagi kinerja 

perusahaan. 

3. Bagi Peneliti 

Skripsi ini diharapakan dapat digunakan sebagai salah satu referensi 

bagi peneliti selanjutnya terkait dengan penelitian tentang pengelolaan dana 

PKBL. 

 

E.  Populasi dan Sampel Penelitian 

1.  Populasi Penelitian 

Populasi adalah kelompok besar individu yang mempunyai karakteristik 

umum yang sama (Arikunto, 2006). Populasi penelitian ini adalah para mitra 

binaan yang diberikan kredit/pinjmaan lunak oleh PKBL PT.TWC 

Borobudur, Prambanan & Ratu Boko pada tahun 2010 s/d 2014 yang 

berjumlah 429 mitra binaan. 

2. Sampel Penelitian 

 Sampel adalah suatu bagian yang dipilih dengan cara tertentu untuk 

mewakili keseluruhan kelompok populasi (Arikunto, 2006). Sampel 

penelitian ini adalah sebagai dari populasi yang dijadikan objek penelitian. 

Jumlah sampel ditetapkan berdasarkan Rumus rumus  Tara Yamane 

(Riduwan dan Akdon, 2010) sebagai berikut ini.  

             N 
            n = ------------ 

        N d2 + 1 
 

Keterangan: 

N  =  jumlah sampel 
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N  =  jumlah populasi 

d2 =  presisi atau tingkat kesalahan yang ditetapkan (seperti 5% atau 

10%). 

Berdasarkan rumus di atas, maka jumlah sampel penelitian ini 

ditetapkan berdasarkan presisi 10% dan jumlah sampelnya dihitung sebagai 

berikut ini. 

              429 
n = ------------------ 
      429 (0,1)2 + 1 
 
              429 
n = ------------------ 
      429 (0,01) + 1 
 
                        429 
n = -------------- 
          4,29 + 1 

 
         429 
n = ----------- = 81,096 (jumlah sampel minimal) 
         5,29  

 

Pada penelitian ini jumlah sampel yang diambil adalah 120 mitra 

binaan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik berimbang, yaitu 

setiap sektor usaha diambil 30 sampel secara acak untuk mewakili masing-

masing sektor, yaitu: jasa, perdagangan, industri dan lain-lain (peternakan/ 

perikanan/ pertanian/ perkebunan) (Wandi, 2015). 

 

F. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Pada penelitian ini yang dimaksud variabel penelitian dan cara 

pengukurannya dapat dijelaskan sebagai berikut ini. 
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1. Jumlah pinjaman adalah jumlah uang yang dipinjamkan oleh pihak PT. TWC  

Borobudur, Prambanan & Ratu Boko melalui program PKBL kepada mitra 

binaannya. Jumlah pinjaman ini diukur dari nilai rupiah (Rp). 

2. Jangka waktu pengembalian pinjaman adalah periode batas waktu yang 

diberikan kepada mitra binaan PKBL PT. TWC Borobudur, Prambanan & 

Ratu Boko untuk mengembalikan pinjaman lunak. Jangka waktu 

pengembalian pinjaman ini dinyatakan dalam bentuk tahun (th). 

3. Efektivitas pinjaman adalah ketepatan/kesesuaian penggunaan dana pinjaman 

PKBL PT. TWC Borobudur, Prambanan & Ratu Boko  oleh mitra binaan 

berdasarkan tujuan pemberian pinjaman dan tingkat kemanfaatan dana 

pinjaman dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mitra binaan. Efektivitas 

ini dinyatakan dengan skor penilaian melalui pengisian kuesioner. 

4. Kolektibilitas dan PKBL adalah tingkat kelancaran pengembalian pinjaman 

dana PKBL PT. TWC Borobudur, Prambanan & Ratu Boko oleh mitra binaan 

sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan. Sesuai data dilapangan, tingkat 

kolektibilitas pengembalian dana ini dibedakan menjadi empat sebagai 

berikut ini. 

1 s/d 30 = lancar, yaitu apabila pembayaran angsuran pokok dan jasa 

administrasi pinjaman dilakukan tepat waktu atau terjadi keterlambatan 

pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman 

selambat- lambatnya 30 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran 

angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman selambat- lambatnya 

30 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan 

perjanjian yang telah disepakati. 
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31 s/d 180 = kurang lancar, yaitu apabila terjadi keterlambatan pembayaran 

angsuran pokok/ atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 

30 hari dan belum melampaui 180 hari dari tanggal jatuh tempo 

pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. 

181 s/d 270 =  diragukan, yaitu apabila terjadi keterlambatan pembayaran 

angsuran pokok/ atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 

180 hari dan belum melampaui 270 hari dari tanggal jatuh tempo 

pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. 

270 ke atas =  macet, yaitu pabila terjadi keterlambatan pembayaran 

angsuran pokok/ atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 

270 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan 

perjanjian yang telah disepakati. 

 

G.   Metode Penelitian 

1.    Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif yang 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh Jumlah Pinjaman, Jangka Waktu 

Pengembalian Pinjaman dan Efektivitas Penggunaan Pinjaman Terhadap 

Kolektibilitas Dana Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) PT. 

Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (TWCBP & 

RB). 

2.  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian adalah 

sebagai berikut ini. 
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a.  Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

responden atau nara sumber. Menurut Arikunto (2006) dijelaskan bahwa 

angket atau kuesioner (quetionnaires) adalah sejumlah pertanyaan tertulis 

yang dipergunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam 

arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui.  

Teknik ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada 

masyarakat yang menjadi mitra atau sasaran dari dana PKBL PT. TWC 

Borobudur, Prambanan & Ratu Boko, untuk mengetahui tingkat 

efektivitas penggunaan dana dan kemanfaatan dana pinjaman PKBL PT. 

TWC Borobudur, Prambanan & Ratu Boko. 

b.  Data Sekunder 

Menganalisis data sekunder yang ada di PT. TWC Borobudur, 

Prambanan & Ratu Boko. Data ini meliputi data jumlah pinjaman,  

jangka waktu pengembalian pinjamaan dan tingkat kolektibilitas 

pengembalian pinjaman dana PKBL PT. TWC Borobudur, Prambanan & 

Ratu Boko. 

3.  Teknik Analisis Data 

Untuk menguji kebenaran hipotesis digunakan analisis Regresi Linier 

Berganda. Metode ini untuk memprediksi hubungan antara faktor-faktor 

variabel bebas secara bersama-sama dengan variabel tergantung. Langkah uji 

hipotesis meliputi berikut ini. 
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a. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut ini. 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas yaitu menguji apakah dalam sebuah model 

regresi, variabel dependent, variabel independent atau keduanya 

mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik 

adalah distribusi data normal atau mendekatai normal (Santoso, 

2000). 

Ghozali (2009) menjelaskan bahwa normalitas residual dapat 

dilihat dari grafik normal probability plot yang membandingkan 

distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi 

kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk 

satu garis diagonal, dan ploting data akan dibandingkan dengan garis 

diagonal. Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang 

menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis 

diagonalnya. Santoso (200) menambahkan bahwa dasar pengambilan 

keputusan: (a) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan 

mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi 

asumsi normalitas; (b) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal 

dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi 

tidak memenuhi asumsi normalitas. 
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2) Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas yaitu menguji apakah pada model regresi 

ditentukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi 

korelasi antara variabel independent, maka  terdapat problem 

multikolinieritas. Model regresi yang baik tidak terjadi korelasi 

diantara variabel independent (Santoso, 2000). 

Pedoman suatu model regresi yang bebas multiko adalah : (1) 

mempunyai nilai VIF di sekitar angka 1, (2) mempunyai angka 

Tolerance mendekati 1, dan (3) koefisien korelasi antar variabel 

independen haruslah lemah di bawah 0,5 (Santoso, 2000). Ghozali 

(2009) menambahkan bahwa multikolinieritas dapat dilihat dari nilai 

tolerance dan variance inflation factor (VIF). Tolerance yang rendah 

sam dengan nilai VIF tinggi (karena VIF = 1/tolerance). Adanya 

multikolinieritas adalah tolerance < 0,10 atau sama dengan VIF > 10. 

3) Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas yaitu menguji apakah dalam sebuah 

model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual dari 

satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas. Jika varians berbeda disebut heteroskedastisitas. 

Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas 

(Santoso, 2000). 

Dasar pengambilan keputusan: (a) Jika ada pola tertentu, 

seperti titik-titik (point-point) yang ada membentuk suatu pola 
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tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), 

maka telah terjadi heteroskedastisitas; (b) Jika tidak ada pola yang 

jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada 

sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Santoso, 2000). 

Ghozali (2009) menambahkan bahwa Heteroskedastisitas dapat 

dilihat dari grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen yaitu 

ZPRED dengn residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya 

heteroskedastisitas dapat dilakukan dnegan melihat ada tidaknya 

pola tertntu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED 

dimana sumbu X adalah Y yang telah diprediksi (ZPRED) dan 

sumbu Y adalah residual atau RSESID yang telah di-studentized. 

b.  Analisis Regresi Linier Berganda 

Rumus yang digunakan mengetahui persamaan regresi linier 

berganda seperti berikut ini (Arikunto, 2006). 

1)  Persamaan Regresi Linier Berganda 

Y = α + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + ε 

Keterangan : 

Y = Kolektibilitas dana pinjaman 

α = intercept 

β1-β3 = koefisien regresi 

X1 =  Jumlah pinjaman 

X2 = Jangka waktu pengembalian pinjaman 

X3 = Efektivitas dana pinjaman  

ε =   Standar error (5%) 
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2) Uji t 

Untuk menguji signifikansi hasil perhitungan korelasi antara 

masing-masing variabel independen dengan variabel tergantung, maka 

digunakan rumus berikut ini (Arikunto, 2006). 

2r1

2nr
t




  

Keterangan: 

t = nilai samplin rumus t 

r = koefisien korelasi 

n = jumlah data 

Apabila nilai hitung r lebih besar atau sama dengan nilai tabel t, 

maka Ho ditolak atau ada pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen. Apabila t hitung > t tabel atau nilai signifikansi < 

0,05 maka hipotesis yang diajukan diterima yang berarti bahwa variabel 

bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat, sebaliknya 

apabila t hitung < t tabel atau nilai signifikansi > 0,05 maka hipotesis 

yang diajukan ditolak. 

3) Uji F 

Untuk menguji signifikansi hasil perhitungan korelasi antara 

seluruh variabel bebas dengan variabel tergantung, maka digunakan 

rumus berikut ini (Arikunto, 2006: 306). 

)1/()1(

/
2

2




knR

kR
Fh  

Keterangan: 
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R = koefisien korelasi ganda (dalam regresi ganda) 

k = jumlah variabel independen 

n = jumlah anggota sampel 

Apabila nilai hitung F lebih besar atau sama dengan nilai tabel F, 

maka Ho ditolak atau ada pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen. Apabila F hitung > F tabel atau nilai signifikansi < 

0,05 maka hipotesis diterima berarti variabel bebas berpengaruh 

terhadap variabel terikat sebaliknya apabila F hitung < F tabel atau nilai 

signifikansi > 0,05 maka hipotesis yang diajukan ditolak yang berarti 

bahwa variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel 

terikat. 

4) Koefisien Determinan (R2) 

Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel tergantung dapat dilihat dari koefsien determinan = R2 x 100%.   

Koefisien determinasi (R²) pada intinya digunakan untuk mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel yang 

terikat. Hasil koefisien determinasi (R²) dapat dilihat dari hasil analisis 

dengan menggunakan program SPSS, semakin tinggi koefisien 

determinasi (R²) maka semakin besar kemampuan model mampu 

menjelaskan variasi veriabel dependen. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada 

bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ini. 

1.  Jumlah pinjaman berpengaruh terhadap kolektibilitas kredit dana Program 

Kemitran ( PK ) yang diberikan oleh PT. TWC. Borobudur, Prambanan & 

Ratu Boko. 

2. Jangka waktu pinjaman tidak berpengaruh terhadap kolektibilitas kredit dana 

Program Kemitraan ( PK ) yang diberikan oleh PT. TWC. Borobudur, 

Prambanan & Ratu Boko. 

3. Efektivitas penggunaan pinjaman berpengaruh terhadap kolektibilitas kredit 

(dana ) Program Kemitraan ( PK ) yang diberikan oleh PT. TWC. Borobudur, 

Prambanan & Ratu Boko. 

4. Jumlah pinjaman, jangka waktu pinjaman, dan efektivitas penggunaan 

pinjaman  secara bersama – sama berpengaruh terhadap kolektibilitas kredit 

(dana ) Program Kemitraan ( PK ) yang diberikan oleh PT. TWC. Borobudur, 

Prambanan & Ratu Boko. 

 

B. Saran 

1. PT. TWC. Borobudur, Prambanan &  Ratu Boko dalam memberikan 

pinjaman kepada mitra binaan perlu mempertimbangkan jumlah pinjaman, 

jangka waktu pengembalian, dan efektivitas penggunaan pinjaman, karena 
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ketiga variabel tersebut dapat mempengaruhi tingkat kolektibilitas 

pengembalian pinjaman. 

2. PT. TWC. Borobudur, Prambanan &  Ratu Boko perlu memberikan pelatihan 

secara intensif kepada para mitra binaan tentang akuntansi pengelolaan usaha 

mitra binaan, agar dalam menjalankan usaha para mitra binaan dapat 

mengelola pemasukan dan pengeluaran dengan baik dan benar. 

3. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti tentang Program 

Kemitraan ( PK ) yang diberikan oleh PT. TWC. Borobudur, Prambanan & 

Ratu Boko, disarankan untuk menggunakan variabel lain agar hasil penelitian 

yang dihasilkan dapat saling melengkapi. 



77 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 
Afriana, Wendra dan Adi Kuswanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi 

Kolektibilitas Pembayaran Kredit Ukm Petani Bawang Pada Bank BRI 
Cabang Brebes, http://publication.gunadarma.ac.id/bitstream/123456789/ 
2114/1/ Artikel_11204070.pdf. 

 
Arikunto, Suharsimi, 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis. Jakarta : 

PT. Rineka Cipta. 
 
Astiko dan Sunardi. 1996. Pengantar Manajemen Perkreditan. Edisi Pertama. 

Yogyakarta : ANDI. 
 
Bank Indonesia, 2006. Laporan Perekonomian Indonesia 2006. Jakarta: Bank 

Indonesia. 
 
Campbell, J.P., 1989. Efektivitas Organisasi. Terjemahan Sahat Simamora. Jakarta: 

Erlangga. 
 
De Soto, H., 1991. Pertumbuhan Ekonomi Bawah Tanah di Peru. Jakarta : Majalah 

Prisma Mei 1991- LP3ES. 
 
Ghozali, Imam, 2009. Analisis Multivariat dengan SPSS. Semarang: Badan Penerbit 

Universitas Diponegoro. 
 
Gibson, James L, John M. Evancevich, & James H. Donnelly, Jr. 1992. Organisasi, 

dan Manajemen. Terjemahan Penerbit Erlangga. Jakarta, Erlangga. 
 
Hafsah, Muhammad Jafar. 2003. Upaya pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah 

(Infokop Nomor 25 Tahun XX, 2004). Availabel at http://www.smecda.com/. 
 
Kasmir, 2005, Bank dan lembaga keuangan lainnya. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 
 
Manning, Chris dan Tadjuddin Noer Effendi. 1991. Urbanisasi, Pengangguran, dan 

Sektor Informal di Kota, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 
 
Martono. 2002. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Yogyakarta: Ekonisia. 
 
Mulkhan, Unang dan Maulana Agung P., 2012. “Analisis Pelaksanaan Program 

Kemitraan BUMN Terhadap Kesejahteraan UMKM: Pendekatan Corporate 
Responsibility (SR) (Studi Kasus PTPN VIII)”. Seminar Hasil-hasil Penelitian 
dan Pengabdian Masyarakat, Dies Natalis FISIP Unila Tahun 2012. 

 
Mulyono, Pudjo, 1996. Bank Budgeting. Jakarta: Intermedia. 
 
Riduwan dan Akdon, 2010, Rumus dan Data dalam Analisis Statistika, Alfabeta, 

Bandung. 



78 
 

Santoso, Singgih, 2000. Buku Latihan SPSS : Statistik Parametrik, Jakarta : PT. Elex 
Media Komputindo. 

 
Siamat, Dahlan. 1995. Manajemen Lembaga Keuangan. Jakarta : Intermedia.  
 
Sinungan, Muchdarsyah. 1993. Manajemen Dana Bank, Edisi kedua. Jakarta: Bumi 

Aksara. 
 
Steers, M Richard. 1985. Efektivitas Organisasi Perusahaan, alih bahasa Magdalena 

Jamin. Jakarta: Erlangga. 
 
Sudirman. 2000. Teori Ekonomi Mikro I. Yogyakarta : Universitas Terbuka. 
 
Taswan. 2003. Analisis Integrasi Strategi Dilik dan Kebijakan Dividen terhadap 

Nilai Perusahaan dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya. Jurnal Bisnis 
dan Ekonomi. September. P:17-28. 

 
Thomas, Suyatno. 2007. Kelembagaan Perbankan, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka 

Utama. 
 
Urfa, V. Hamidah, Siti Ragil Handayani, Raden Rustam Hidayat, 2012.  Efektivitas 

Penggunaan Kredit Program Kemitraan Bumn Terhadap Kinerja UMKM 
(Studi Kasus Pada Program Kemitraan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk 
Sub Area Malang Untuk Industri Sari Apel Brosem Kota Batu). Publikasi 
Hasil Penelitian tersedia di: www.unbra/malang/265-1210-1-PB.pdf 

 
Yustika Erani, Ahmad, 2000. Industrialisasi Pinggiran, Cetakan Pertama, Pustaka 

Pelajar, Yogyakarta. 
 
Wandi, 2015. Tersedia di:  http://wandiparlente.blogspot.com/2013/01/jenis-jenis-

perusahaan.html 
 
http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/pagu_pembayaran.aspx 
 


	SKRIPSI SITI SRIYAMTI 1122100614_1.pdf
	COVER SKRIPSI  29 APRIL 2015
	SITI
	COVER SKRIPSI  29 APRIL 20152
	BAB 1-3  SKRIPSI 29 APRIL 2015
	DAFTAR PUSTAKA skripsi 29 April 2015

	SKRIPSI SITI SRIYAMTI 1122100614_2.pdf
	COVER SKRIPSI  29 APRIL 2015
	SITI
	COVER SKRIPSI  29 APRIL 20152
	BAB 1-3  SKRIPSI 29 APRIL 2015
	DAFTAR PUSTAKA skripsi 29 April 2015


