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Kebutuhan akan uang tunai dan sesuatu yang serba instan, adalah hal yang sangat 
dibutuhkan oleh masyarakat kita. Banyaknya jenis usaha perkreditan yang menawarkan 
pinjaman kepada masyarakat kita membuat Perum Pegadaian berperan penting untuk ikut 
berperan andil. Tujuannya agar para masyarakat kita terutama masyarakat kecil tidak 
jatuh ke tangan para pelepas uang yang dalam pemberian pinjaman mengenakan bunga 
yang sangat tinggi dan berlipat ganda. 
Masyarakat Lamongan merupakan masyarakat yang sedang berkembang dan rata-rata 
usaha yang digulutinya pada sektor usaha perdagangan. Pada jenis usaha seperti ini 
masalah pinjaman berupa uang tunai sangat diperlukan guna untuk meningkatkan 
pendapatan ekonominya. 
Pada penelitian ini dilaksanakan pada Perum Pegadaian Cabang Lamongan dengan 
responden para pedagang yang kesemuanya mengambil kredit jenis produktif dan tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengaruh kredit Perum Pegadaian dapat 
meningkatkan pendapatan ekonomi pada pedagang di Kota Lamongan. 
Dalam penelitian ini, penulis mengambil hipotesis, yaitu: bahwa terdapat pengaruh pada 
perum pegadaian terhadap peningkatan pendapatan ekonomi pada pedagang di kota 
Lamongan yang perhitungannya dengan menggunakan analisis berupa Regresi linier 
sederhana dan uji statistik (t test). 
Hasil perhitungan dengan alat analisis Regresi linier sederhana, dan uji statistik (t test), 
diperoleh hasil yang sangat signifikan, hasil tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut, 
yaitu Y= -882734,6 + 1,172x +e, artinya bahwa: 
1. 882734,6 merupakan konstanta, artinya bahwa jika tanpa adanya kredit atau x 
samadengan nol, maka pendapatan pedagang mengalami penurunan sebesar 882734,6. 
2. 1,172 merupakan koefisien regresi (beta), artinya jika kredit naik sebesar 1 satuan, 
maka kenaikan pendapatan pedagang sebesar 1,172 satuan. 
Dari hasil perhitungan uji statistik dengan menggunakan uji t, menunjukkan bahwa nilai t 
hitung sebesar 9,434 lebih besar dari t tabel, yaitu 2,403. nilai ini menunjukkan bahwa Ho 
ditolak dan Ha diterima dan kondisi ini menunjukkan bahwa variabel kredit Perum 
Pegadaian Lamongan berpengaruh terhadap kenaikan pendapatan ekonomi pada 
pedagang di kota Lamongan. 
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti dapat menyarankan, bahwa sebaiknya para 
pedagang mengambil kredit gadai sebagai tambahan modal kerja sehingga dapat 
meningkatkan pendapatannya.   


