
 

 

BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

1.1.1. Perkembangan Peer to Peer Lending di Indonesia 

Industri jasa keuangan terus mengalami inovasi yang sangat signifikan 

sejalan dengan berkembang pesatnya teknologi digital saat ini. Inovasi jasa 

keuangan yang telah dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan banyak 

memberikan manfaat serta kemudahan bagi masyarakat disebut dengan Financial 

Technology (FinTech). Menurut Financial Stability Board (FSB), fintech adalah 

suatu bentuk inovasi finansial berbasis teknologi yang dapat dapat menghasilkan 

model bisnis, aplikasi, proses atau produk baru dengan efek material terkait pada 

pasar keuangan, institusi, dan penyedia layanan keuangan. Fintech menawarkan 

berbagai jenis jasa keuangan, antara lain seperti Peer to Peer (P2P) Lending 

(peminjaman), Crowdfunding, Payment Gateway (alat pembayaran), dan 

manajemen investasi. Dari beberapa jenis usaha tersebut, berdasarkan data dari 

menteri perekonomian Peer to Peer (P2P) Lending merupakan layanan yang paling 

banyak digunakan oleh masyarakat di Indonesia. 

Peer to Peer Lending atau P2P Lending merupakan suatu mekanisme 

kegiatan pinjam meminjam antar perseorangan. Kegiatan dilakukan secara online 

dengan mengakses aplikasi atau platform di website dari berbagai startup P2P 

Lending. Dalam mekanisme ini tersedia berbagai macam jenis platform, produk dan 

teknologi untuk menganalisa suatu pinjaman. Pihak peminjam (borrowers) dan 

pemberi pinjaman (lenders) tidak bertemu secara fisik ataupun tatap muka sehingga 



 

 

seringkali tidak mengenal, akan tetapi bagi lenders akan mengetahui identitas diri 

peminjam dari data yang disertakannya. Platform menyediakan fasilitas bagi 

pemilik dana dan peminjam dana agar keduanya memiliki akses terhadap jasa 

keuangan yang lebih cepat, praktis, mudah, kapan saja dan aman. 

P2P Lending berbeda dengan bentuk institusi finansial tradisional yang 

menyediakan produk layanan deposito, investasi ataupun asuransi. Oleh karena itu 

P2P Lending dikategorikan sebagai layanan keuangan alternatif. Beberapa tahun 

terakhir industri Peer to Peer Lending berkembang cukup pesat di Asia, termasuk 

di Indonesia yang ditunjukkan oleh kuantitas transaksi yang terus meningkat dan 

nilai investasi yang cukup tinggi. P2P Lending pun dianggap sebagai solusi bagi 

program inklusi keuangan yang sampai saat ini belum bisa dicapai jika hanya 

dengan mengandalkan lembaga keuangan tradisional bank atupun nonbank. 

Industri Peer to Peer (P2P) Lending mulai berkembang dan dikenal oleh 

masyarakat Indonesia sejak tahun 2016. Dan di akhir tahun tersebut Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) telah mensahkan lembaga pembiayaan baru ini dan menetapkan 

peraturannya tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi 

(FinTech) yaitu POJK No.77/POJK.01/2016. Beberapa startup atau perusahaan 

P2P Lending yang sudah mulai berkembang pada saat itu antara lain Investree, 

Koinworks, KapitalBoost, Modalku, Gandeng Tangan, Amartha dan lain-lain.  

Keberadaan P2P Lending ini sangat membantu UMKM lokal yang 

membutuhkan modal usaha untuk mengembangkan bisnisnya dengan layanan 

pinjamannya yang tidak mensyaratkan suatu agunan. Selain itu proses peminjaman 

secara online juga memudahkan dan mempercepat UMKM mendapatkan pinjaman. 



 

 

Di sisi lain, layanan keuangan P2P Lending ini juga dapat menjadi alternatif bagi 

lender atau pemberi pinjaman untuk berinvestasi dengan tingkat keuntungan yang 

menarik dan risiko yang lebih minim, sehingga diperkirakan industry P2P Lending 

ini akan terus tumbuh di Indonesia. 

1.1.2. Deskripsi Pembiayaan Peer to Peer Lending Koinworks 

PT Lunaria Anua Teknologi (Koinworks) merupakan badan hukum  yang 

didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia. Berdiri sebagai perusahaan yang 

telah diatur oleh dan dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di 

Indonesia. Perusahaan menyediakan layanan interfacing sebagai penghubung pihak 

yang memberikan pinjaman dan pihak yang membutuhkan pinjaman meliputi 

pendanaan dari individu, organisasi, maupun badan hukum kepada individu atau 

badan hukum tertentu.  

Koinworks mengusung konsep Peer to Peer Lending dalam system atau 

layanan pendanaannya. Konsep ini hampir sama dengan system Crowfunding 

namun identik berbeda. Jika dalam konsep Crowfunding pemilik dana 

mengurunkan dananya secara sukarela untuk membantu memenuhi 

kebutuhan/tujuan mereka yang membutuhkan sehingga mereka berperan sebagai 

donatur. Sedangkan di P2P Lending dana yang diberikan berupa pinjaman dan 

pemilik dana berperan sebagai pendana atau pemberi pinjaman atau lenders.  

Dalam kegiatan operasinya koinworks memberikan kemanan dan melindungi 

dana yang disalurkan oleh pendana dengan menetapkan seleksi yang teramat ketat 

agar peminjam bisa masuk ke dalam platform dan siap untuk didanai. Apabila 

koinworks mendapati bahwa peminjam berpotensi untuk gagal bayar, yang 



 

 

kemudian membahayakan dana yang disalurkan pendana, koinworks tidak akan 

memasukkannya ke dalam platform. Koinworks juga menggunakan data akurat 

yang didapat dari para mitra kerjasama yang ada seperti Lazada dan Tokopedia 

dalam menganalisis data Peminjam. Teknologi algoritma machine learning yang 

inovatif pun digunakan untuk meminimalisir segala risiko yang mungkin terjadi. 

Selain itu, koinworks juga menyediakan Dana Proteksi dan asuransi jiwa dari 

Allianz. Hal ini tentu meningkatkan keamanan dana yang dialokasikan ke 

peminjam lewat platform Koinworks. Untuk biaya yang dibebankan kepada 

pendana dan peminjam hanya ketika transaksi telah berhasil atau selesai dilakukan. 

Berikut ini penjelasan secara detail mengenai karakteristik dan cara kerja yang 

terdapat di platform koinworks : 

a. Prinsip Nilai yang Diterapkan oleh Koinworks 

1. Menstransformasi kehidupan : memberikan kesempatan bagi semua orang 

untuk bisa mengembangkan potensi mereka dan menciptakan komunitas 

yang menghasilkan pengaruh baik. 

2. Memberikan nilai : pengelola focus pada nilai-nilai yang dipercayai 

sehingga tetap berkomitmen terhadap apa yang ditawarkan kepada seluruh 

pihak terkait. 

3. Terus berinovasi : merangkul ide-ide baru untuk terus berinovasi dan belajar 

dari setiap kegagalan demi meningkatkan teknologi, nilai-nilai dan layanan 

yang mereka berikan. 



 

 

4. Terus menjadi lebih baik : berusaha mengatasi setiap tantangan dan 

menganggapnya sebagai kesempatan untuk terus belajar dengan seluruh 

pihak terkait. 

b. Jenis Produk Pembiayaan di Koinworks 

1. Pembiayaan Bisnis : difokuskan bagi sector UKM di Indonesia yang 

memiliki kegiatan penjualan secara online dan telah berjualan di platform 

online yang menjadi mitra Koinworks. 

2. Pembiayaan Invoice Financing : merupakan bagian dari pembiayaan bisnis 

namun yang membedakan secara umum adalah pinjaman ini didasari oleh 

faktur atau invoice yang ditangguhkan oleh peminjam. 

3. Pembiayaan Pendidikan : disediakan dalam rangka mewujudkan Indonesia 

Pintar sebagaimana yang dirancang oleh pemerintah dalam menghadapi 

persaingan global melalui akses pembiayaan yang mudah, terjangkau dan 

tanpa jaminan. 

4. Pembiayaan Kesehatan : pembiayaan yang dikhususkan bagi pengobatan 

atas penyakit non-kronis.  

c. Keunggulan yang Dimiliki oleh Koinworks 

1. Merupakan perusahaan legal sudah terdaftar di OJK sejak lama dan 

didukung pendanaan yang kuat 

2. Terdapat banyak pilihan pinjaman yang bisa diinvestasikan dengan variasi 

return dan tenor pinjaman yang bervariasi sehingga daftar pinjaman yang 

bisa diinvestasikan sangat impresif dibandingkan P2P lain. 



 

 

3. Koinwork memiliki fitur auto invest disebut dengan auto-purchase yang 

memudahkan lender. 

4. Penawaran bunga yang tinggi yakni setiap tahunnya bisa mencapai 21.32%. 

5. Tersedianya dana proteksi untuk menjamin keamanan dana pendana dan 

didedikasikan secara khusus oleh Koinworks sendiri sebagai ganti rugi atas 

risiko gagal bayar.  

d. Syarat Pengajuan Pinjaman Usaha di Koinworks 

Kriteria kelayakan calon peminjam (borrower) adalah sebagai berikut : 

1. Peminjam berusia diatas 21 tahun dan merupakan  Warga Negara Indonesia 

yang dibuktikan dengan KTP. 

2. Usaha sudah beroperasi minimal selama 2 tahun. 

3. Usaha berdomisili di area Jabodetabek dan Pula Bali. Apabila berada diluar 

area tersebut dapat mencobanya dikemudian hari. 

4. Memberikan informasi dasar dan informasi keuangan selama setahun 

terakhir. 

5. Memberitahukan alasan serta tujuan peminjaman yang diajukan dan apabila 

mempunyai kutipan harga maka boleh disertakan. 

6. Mengunggah informasi pemilik secara rinci meliputi identitas diri dan 

informasi keuangan pribadi. 



 

 

 

Sumber : www.koinworks.com 

Gambar 4. 1 

Tampilan Kampanye di Koinworks 

1.1.3. Deskripsi Pembiayaan Islamic Peer to Peer Lending KapitalBoost 

PT Kapital Boost Indonesia (Kapitalbost.com) merupakan salah satu platform 

website penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi 

informasi yang juga telah terdaftar dan berijin di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

Kapitalboost berasal dari Singapura dan secara resmi hadir di Indonesia pada akhir 

tahun 2016. Dalam website platform ini masih menggunakan Bahasa Inggris dan 

masih menggunakan satuan mata uang Dolar Singapura sebagai alat transaksi 

mereka. Kapitalboost menyebut dirinya sebagai platform pertama di Asia yang 

dalam kegiatan operasinya menggunakan sistem  Islamic P2P Crowfunding. 

http://www.koinworks.com/


 

 

Disebut Crowfunding karena Kapitalboost merasa bahwa bukan penyalurannya 

(lending) yang menjadi tujuan utamanya, namun semangat kebersamaan 

(crowfunding) untuk mendanai suatu kampanye UKM. 

Dalam pelayanannya, P2P Lending berbasis syariah ini menggunakan sistem 

akad penjualan (murabahah) di mana dana dari para pemberi pinjaman di 

Kapitalboost akan mereka gunakan untuk membeli asset yang menjadi kebutuhan 

pemilik UKM. Kemudian pemilik UKM tersebut akan membeli kembali asset yang 

sama dengan tambahan biaya sesuai kesepakatan dalam jangka waktu tertentu. 

Selain itu Kapitalboost juga melayani pembiayaan faktur melalui akad qard 

(pinjaman tanpa bunga) dan struktur wakalah (agensi). 

Secara legalitas, struktur Murabahah Kapitalboost disertifikasi sesuai prinsip 

syariah oleh Financial Syariah Advisory & Consultancy (FSAC) di Singapura. Di 

Indonesia mereka berencana berdiskusi dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) 

agar bisa memenuhi standar di tanah air. Di Indonesia kegiatan operasi yang 

dijalankannya masih dibawah naungan OJK dan berpedoman pada peraturan POJK 

No.77/POJK.01/2016 tentang aktivitas FinTech sebelum peraturan yang berbasis 

syariah terpublikasi. 

a. Jenis Pinjaman di KapitalBoost 

Selain memberikan layanan kredit bagi UKM, sebagai penyedia platform P2P 

Lending Kapitalboost juga menyediakan layanan untuk pendanaan pribadi 

(private crowfunding) bagi UKM yang tidak memenuhi persyaratan minimum, 

serta memberikan penawaran kepada anggota untuk berinvestasi sebagai bekal 



 

 

menuju Akhirat dengan Platform Crowfunding Donasi yang memungkinkan 

anggotanya untuk mendukung proyek-proyek nirlaba berbasik sosial dalam 

komunitas yang kurang beruntung di kawasan ini. 

b. Keunggulan yang Ditawarkan Kapitalboost 

- Proses persetujuan cepat dan sederhana 

- Biaya pendanaan yang kompetitif 

- Meningkatkan eksposur bisnis 

- Transparansi, tidak ada biaya / retribusi tersembunyi 

- Investasi jangka pendek dengan imbal hasil yang menarik 

- Penyelidikan menyeluruh dan proses uji tuntas  

c. Syarat Pengajuan Pinjaman Usaha di Kapitalboost 

Kriteria kelayakan calon peminjam (borrowers) adalah sebagai berikut : 

- Usaha berdiri atau beroperasi di wilayah Indonesia dan Singapura 

- Telah  beroperasi selama lebih dari 1 tahun 

- Penjualan tahunan lebih dari Rp 1 miliar atau SGD100.000 

- Arus kas bebas yang positif dalam 1 tahun terakhir 

- Melayani pembelian asset (bahan baku, peralatan, persediaan, dll) 

berdasarkan pembelian / pesanan kerja yang ada atau pembiayaan faktur 



 

 

diterbitkan untuk perusahaan yang didirikan seperti Multinational Company 

(MNC), perusahaan publik atau perusahaan milik Negara 

-  Pembiayaan ini cocok untuk pembiayaan jangka pendek kurang dari 6 

bulan 

d. Jenis Pembiayaan di Kapitalboost 

- Pembiayaan Pembelian Aset (Murabahah) 

Kapitalbosst menawarkan Crowfunding kepada UKM melalui system 

Murabahah atau pengaturan penambahan biaya sebagai fee untuk pembelian 

asset. Dibawah struktur ini, investor setuju untuk membeli asset yang akan 

mereka jual ke UKM dengan harga yang ditentukan beberapa waktu kedepan. 

Aliran pembelian asset antara Kapitalboost, UKM dan penjual / pemasok 

ditunjukkan dan dijelaskan di bawah ini. 

- Pembiayaan Faktur (Qard dan Wakalah) 

Kapitalboost menawarkan pembiayaan faktur untuk bisnis yang ingin 

melikuidasi piutang mereka untuk akses cepat ke uang tunai. Pembiayaan 

tagihan memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar pada penggunaan dana di 

luar pembelian asset saja. Melalui struktur ini, bisnis dapat mencari pinjaman 

secara tunai untuk memenuhi kebutuhan modal kerjanya dan memastikan 

kelancaran operasional bisnis. 



 

 

 

Sumber : www.kapitalboost.com 

Gambar 4. 2 

Tampilan Kampanye di Kapitalboost 

1.2. Analisis Data 

Penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

keputusan pemberian pinjaman kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam  

model pembiayaan Peer to Peer Lending (P2P) pada website Koinworks.com dan 

Kapitalboost.com. Berkembangnya UKM merupakan sinyal positif bagi 

perekonomian namun tidak luput dari permasalahannya, salah satu masalah yang 

biasa terjadi yaitu kurangnya sumber permodalan. Lembaga penyedia pembiayaan 

atau pinjaman untuk UKM yang masih menggunakan system tradisional masih 

menghadapi berbagai kendala. Saat ini diketahui bahwa Peer to Peer Lending 

merupakan salah satu lembaga yang menjadi alternatif pembiayaan untuk UMKM 

dengan menggunakan system yang lebih modern sedang berkembang di Indonesia 

dan ditargetkan akan menjadi lembaga pembiayaan yang inklusif untuk pelaku 

UMKM. Peer to Peer Lending merupakan sebuah lembaga yang menghubungkan 

http://www.kapitalboost.com/


 

 

peminjam dengan lender/investor dan menyediakan suatu platform dalam website 

yang dapat digunakan untuk kegiatan pinjam dan meminjamkan uang. Dengan 

menggunakan media mobile platform dan apps, sistem online ini memberikan biaya 

rendah, menawarkan kepercayaan, transparansi bagi konsumen, serta lebih efektif 

dan efisien dibandingkan dengan sistem perbankan tradisional. 

Pada penelitian ini, pengolahan data dilakukan dengan menggunakan 

software Microsoft Excel 2007 dan IBM SPSS Statistics 23. Langkah pertama yang 

dilakukan adalah menentukan sampel yang akan diteliti dengan menggunakan 

teknik purposive sampling. Sampel yang diteliti adalah Usaha Kecil dan Menengah 

(UKM) yang mengajukan pembiayaan pada koinworks.com dan kapitalboost.com, 

dan mencantumkan informasi usaha serta identitasnya secara detail. Dari 156 

pemohon pinjaman, jumlah UKM yang menggunakan fasilitas pinjaman Peer to 

Peer Lending pada website koinworks adalah sebanyak 95, sedangkan pada website 

kapitalboost sebanyak 94 dari 147 pemohon pinjaman. Langkah selanjutnya adalah 

mengumpulkan data-data yang dibutuhkan terkait dengan variabel bebas Suku 

Bunga yang Ditawarkan, Jumlah Pinjaman, Durasi Pinjaman, Kelas Kredit dan 

Rasio Hutang Terhadap Pendapatan yang bersumber dari data yang disediakan oleh 

website Koinworks dan Kapitalboost. 

 

 



 

 

4.2.1. Analisis Statistik Deskriptif 

Berikut ini merupakan hasil statistik deskriptif terkait variabel dependen dan 

independen penelitian yang disajikan dalam tabel 4.1, 4.2, 4.3 dan 4.4 .  

Tabel 4. 1. 

Statistik Deskriptif Variabel Dependen dan Independen 

  
Minimu

m 

Maksimu

m 
Mean 

Std. 

Deviatio

n 

Koinworks 

Keputusan 

Pinjaman 
0 1 0.663 0.475 

Suku Bunga 1 5 3.116 0.823 

Jumlah Pinjaman 1 5 2.432 1.608 

Durasi Pinjaman 1 4 2.4 0.868 

Kelas Kredit 1 5 3.042 0.757 

DTI Ratio 1 3 1.684 0.775 

Kapitalboos

t 

Keputusan 

Pinjaman 
0 1 0.862 0.347 

Suku Bunga 1 5 2.702 1.125 

Jumlah Pinjaman 1 5 2.702 1.251 

Durasi Pinjaman 1 5 3.053 1.03 

Kelas Kredit 1 3 1.989 0.664 

DTI Ratio 1 3 1.872 0.676 

Koinworks 

dan 

Kapitalboos

t 

Keputusan 

Pinjaman 
0 1 0.762 0.427 

Suku Bunga 1 5 2.91 1.004 

Jumlah Pinjaman 1 5 2.566 1.445 

Durasi Pinjaman 1 5 2.725 1.004 

DTI Ratio 1 3 1.778 0.732 

 

 

 



 

 

Tabel 4. 2. 

Frekuensi Skala Variabel (Pengajuan Pinjaman di Koinworks) 

Variabel Value Skala Frequency 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Keputusan 

Pinjaman 

0 
Tidak terdanai 

sepenuhnya 32 33.7 33.7 

1 
Terdanai sepenuhnya 

63 66.3 100.0 

Suku 

Bunga 

yang 

Ditawarka

n 

1 9% - 9.99% 3 3.2 3.2 

2 10% - 11.99% 9 9.5 12.6 

3 12% - 14.99% 66 69.5 82.1 

4 15% - 16.99% 8 8.4 90.5 

5 >17% 9 9.5 100.0 

Jumlah 

Pinjaman 
1 1 juta - 24.9 juta 20 21.1 43.2 

2 25 juta - 49.9 juta 41 43.2 64.2 

3 50juta - 7.49 juta 7 7.4 71.6 

4 75juta - 99.9 juta 6 6.3 77.9 

5 >=100 juta 21 22.1 100.0 

Durasi 

Pinjaman 

1 6 bulan 7 7.4 7.4 

2 12 bulan 60 63.2 70.5 

3 18 bulan 11 11.6 82.1 

4 24 bulan 17 17.9 100.0 

Kelas 

Kredit 

1 A1 - A5 4 4.2 4.2 

2 B1 - B5 9 9.5 13.7 

3 C1 - C5 65 68.4 82.1 

4 D1 - D5 13 13.7 95.8 

5 E1 - E5 4 4.2 100.0 

DTI Ratio 

1 < 35% 48 50.5 50.5 

2 35% - 49% 29 30.5 81.1 

3 >=50% 18 18.9 100.0 

 

 

 

 

 



 

 

Tabel 4. 3. 

Frekuensi Skala Variabel (Pengajuan Pinjaman di Kapitalboost) 

Variabel Value Skala Frequency 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Keputusan 

Pinjaman 

0 
Tidak terdanai 

sepenuhnya 13 13.8 13.8 

1 
Terdanai sepenuhnya 

81 86.2 100.0 

Suku 

Bunga 

yang 

Ditawarka

n 

1 1% - 2.49% 7 7.4 7.4 

2 2.5% - 4.99% 47 50.0 57.4 

3 5% - 7.49% 16 17.0 74.5 

4 7.5% - 9.99% 15 16.0 90.4 

5 >=10% 9 9.6 100.0 

Jumlah 

Pinjaman 
1 <100 juta–249.9 juta 15 16.0 16.0 

2 250 juta – 499.9 juta 34 36.2 52.1 

3 500 juta – 749.9 juta 21 22.3 74.5 

4 750 juta – 999.9 juta 12 12.8 87.2 

5 >= 1 Miliar 12 12.8 100.0 

Durasi 

Pinjaman 

1 1 - 1.5 (bulan) 4 4.3 4.3 

2 1.6 - 3 (bulan) 22 23.4 27.7 

3 3 - 4.5 (bulan) 46 48.9 76.6 

4 4.6 - 6 (bulan) 9 9.6 86.2 

5 > 6 bulan 13 13.8 100.0 

Kelas 

Kredit 

1 (A-) - (A+) 21 22.3 22.3 

2 (B-) - (B+) 53 56.4 78.7 

3 (C-) - (C+) 20 21.3 100.0 

4 (D-) - (D+)       

5 (E-) - (E+)       

DTI Ratio 

1 < 35% 28 29.8 29.8 

2 35% - 49% 50 53.2 83.0 

3 >=50% 16 17.0 100.0 

 

 

 

 



 

 

Tabel 4. 4. 

Frekuensi Skala Variabel (Pengajuan Pinjaman di Koinworks dan 

Kapitalboost) 

Variabel Value Skala Frequency 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Keputusan 

Pinjaman 

0 
Tidak terdanai 

sepenuhnya 
45 23.8 23.8 

1 
Terdanai sepenuhnya 

144 76.2 100.0 

Suku 

Bunga 

yang 

Ditawarka

n 

1 1% - 5.25% 10 5.3 5.3 

2 5.26% - 9.5% 56 29.6 34.9 

3 9.6% - 13.75% 82 43.4 78.3 

4 13.76% - 18% 23 12.2 90.5 

5 >18% 18 9.5 100.0 

Jumlah 

Pinjaman 
1 1 juta - 249.9 juta 56 29.6 29.6 

2 250 juta - 499.9 juta 54 28.6 58.2 

3 500 juta - 749.9 juta 28 14.8 73.0 

4 750 juta - 999.9 juta 18 9.5 82.5 

5 >= 1 Miliar 33 17.5 100.0 

Durasi 

Pinjaman 

1 1 - 5 (bulan) 11 5.8 5.8 

2 6 - 11 bulan 82 43.4 49.2 

3 12 - 17 (bulan) 57 30.2 79.4 

4 18 -23 (bulan) 26 13.8 93.1 

5 >= 24 bulan 13 6.9 100.0 

DTI Ratio 

1 < 35% 76 40.2 40.2 

2 35% - 49% 79 41.8 82.0 

3 >= 50% 34 18.0 100.0 

 

4.2.1.1. Keputusan Pemberian Pinjaman 

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa variabel dependen Keputusan 

Pemberian Pinjaman di koinworks.com memiliki rata-rata (mean) sebesar 0.66 dan 

standar deviasi sebesar 0.475. Hal ini menunjukkan bahwa dari 95 Usaha Kecil dan 

Menengah (UKM) dalam sampel penelitian yang pengajuan pinjamannya berhasil 

diterima dan terdanai secara penuh sebesar 66%, sisanya 34% tidak terdanai secara 



 

 

penuh. Sedangkan keputusan pemberian pinjaman di kapitalboost.com memiliki 

rata-rata (mean) sebesar 0.86 dan standar deviasi sebesar 0.3471, yang berarti 

bahwa dari 94 pengajuan pinjaman yang berhasil diterima dan mendapatkan 

pinjaman secara penuh sebesar 86%, sisanya 14% tidak mendapatkan pinjaman 

sesuai dengan jumlah yang diajukan. 

Kemudian jika data dari kedua platform tersebut digabung maka 

menghasilkan nilai mean 0.762 dan standar deviasi 0.427, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa secara umum 76% dari 189 UKM berhasil mendapatkan 

pinjaman secara penuh dan sisanya 24% gagal untuk mendapatkan pinjaman sesuai 

dengan jumlah yang diminta. Dari kedua platform P2P Lending tersebut nilai 

terendah (minimum) sebesar 0 yang mewakili keputusan pemberian pinjaman tidak 

terdanai secara penuh dan nilai terbesar (maksimum) sebesar 1 yang mewakili 

keputusan pemberian pinjaman terdanai sepenuhnya atau sesuai dengan jumlah 

pinjaman yang diajukan oleh pemohon. Hal ini dikarenakan variabel keputusan 

pemberian pinjaman termasuk ke dalam variabel biner. 

4.2.1.2. Suku Bunga yang Ditawarkan 

Berdasarkan tabel 4.2 variabel suku bunga yang ditawarkan dalam platform 

koinworks dikategorikan menjadi 5 yaitu dari tingkat bunga yang terendah hingga 

tertinggi. Dari hasil statistik tersebut menunjukkan bahwa persentase terbesar 

berada pada kategori ketiga dengan persentase sebesar 69.5%. Kemudian pada tabel 

4.1 nilai mean variabel suku bunga adalah sebesar 3.116 yang artinya rata-rata 

UKM yang mengajukan pinjaman dalam platform koinworks menawarakan suku 

bunga pada kategori ketiga yaitu diantara tingkat 12% hingga 14.99%. 



 

 

Dalam platform kapitalboost suku bunga yang ditawarkan pun dikategorikan 

menjadi 5, namun tingkat yang ditetapkan berbeda dengan koinworks yang mana 

standar tingkat bunga di kapitalboost lebih rendah dari koinworks. Dari tabel 4.3 

menunjukkan bahwa frekuensi terbesar berada pada kategori kedua dengan nilai 

persentase 50%. Kemudian pada tabel 4.1 nilai mean variabel suku bunga sebesar 

2.702 yang berarti bahwa rata-rata UKM yang mengajukan pinjaman dalam 

platform kapitalboost menawarkan suku bunga pada kategori kedua yaitu berkisar 

antara 2.5% hingga 4.99%. 

Sedangkan jika data dari kedua platform tersebut digabung dan 

digeneralisasikan maka menghasilkan skala yang berbeda namun dengan jumlah 

kategori yang sama. Dapat dilihat dari tabel 4.4 suku bunga penawaran dimulai dari 

tingkat terendah sebesar 1% hingga tingkat tertinggi di atas 18%. Frekuensi terbesar 

berada pada kategori ketiga dengan nilai persentase 43.4%. Sementara pada tabel 

4.1 nilai mean variabel suku bunga adalah sebesar 2.91, akan tetapi dalam model 

ini nilai tersebut dapat dibulatkan menjadi 3.0 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

secara umum UKM yang mengajukan pinjaman, rata-rata mereka menawarkan 

tingkat suku bunga berkisar antara 9.6% - 13.75%. 

4.2.1.3. Jumlah Pinjaman 

Berdasarkan tabel 4.2 variabel jumlah pinjaman dari platform koinworks 

dikategorikan menjadi 5 yaitu dari jumlah terendah hingga yang tertinggi. Dari hasil 

statistik tersebut menunjukkan bahwa frekuensi terbesar berada pada kategori 

kedua dengan persentase sebesar 43.2%. Kemudian pada tabel 4.1 nilai mean 

variabel jumlah pinjaman adalah sebesar 2.432 yang artinya rata-rata UKM yang 



 

 

mengajukan pinjaman dalam platform koinworks menawarakan jumlah pinjaman 

pada kategori kedua yaitu diantara Rp. 25.000.000 hingga Rp. 49.900.000. 

Dalam platform kapitalboost jumlah pinjaman pun dikategorikan menjadi 5, 

namun nominal yang ditetapkan berbeda dengan koinworks yang mana standar 

jumlah pinjaman di kapitalboost lebih tinggi daripada koinworks. Dari tabel 4.3 

menunjukkan bahwa frekuensi terbesar berada pada kategori kedua dengan nilai 

persentase 36.2%. Kemudian pada tabel 4.1 nilai mean variabel jumlah pinjaman 

sebesar 2.702 yang berarti bahwa rata-rata UKM yang mengajukan pinjaman dalam 

platform kapitalboost menawarkan jumlah pinjaman pada kategori kedua yaitu 

berkisar antara Rp 250.000.000 hingga Rp 499.900.000. 

Sedangkan jika data dari kedua platform tersebut digabung dan 

digeneralisasikan maka menghasilkan skala yang berbeda namun dengan jumlah 

kategori yang sama. Dapat dilihat dari tabel 4.4 jumlah pinjaman dimulai dari nilai 

terendah sebesar Rp 1.000.000 hingga nilai tertinggi di atas 1 M. Frekuensi terbesar 

berada pada kategori pertama dengan nilai persentase 29.6%. Sementara pada tabel 

4.1 nilai mean variabel jumlah pinjaman adalah sebesar 2.566, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa secara umum rata-rata UKM mengajukan pinjaman dengan 

jumlah kisaran Rp 1.000.000 – Rp 249.900.000.  

 

4.2.1.4. Durasi Pinjaman 

Berdasarkan tabel 4.2 variabel jumlah pinjaman dari platform koinworks 

dikategorikan menjadi 4 yaitu dari durasi terpendek hingga yang terpanjang. Dari 



 

 

hasil statistik tersebut menunjukkan bahwa frekuensi terbesar berada pada kategori 

kedua dengan persentase sebesar 63.2%. Kemudian pada tabel 4.1 nilai mean 

variabel durasi pinjaman adalah sebesar 2.4 yang artinya rata-rata UKM yang 

mengajukan pinjaman dalam platform koinworks menawarkan proyek dengan 

durasi pinjaman pada kategori kedua yaitu 12 bulan.  

Dalam platform kapitalboost durasi pinjaman pun dikategorikan menjadi 4, 

namun tingkat durasi yang ditetapkan berbeda dengan koinworks yang mana 

standar durasi pinjaman di kapitalboost lebih pendek dibandingkan koinworks. Dari 

tabel 4.3 menunjukkan bahwa frekuensi terbesar berada pada kategori ketiga 

dengan nilai persentase 48.9%. Kemudian pada tabel 4.1 nilai mean variabel durasi 

pinjaman sebesar 3.053 yang berarti bahwa rata-rata UKM yang mengajukan 

pinjaman dalam platform kapitalboost menawarkan proyek dengan durasi pinjaman 

pada kategori ketiga yaitu antara 3 hingga 4.5 bulan. 

Sedangkan jika data dari kedua platform tersebut digabung dan 

digeneralisasikan maka menghasilkan skala yang berbeda namun dengan jumlah 

kategori yang sama. Dapat dilihat dari tabel 4.4 durasi pinjaman dimulai dari jangka 

waktu terpendek yaitu 1 bulan hingga jangka waktu terpanjang lebih dari 24 bulan. 

Frekuensi terbesar berada pada kategori kedua dengan nilai persentase sebesar 

43.4%. Sementara pada tabel 4.1 nilai mean variabel durasi pinjaman adalah 

sebesar 2.725, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara umum UKM yang 

mengajukan pinjaman, rata-rata menawarkan suatu proyek dengan durasi pinjaman 

6 sampai 11 bulan.  



 

 

4.2.1.5. Kelas Kredit 

Berdasarkan tabel 4.2 variabel kelas kredit dari platform koinworks 

dikategorikan menjadi 5 yaitu dari kelas terendah dengan risiko rendah hingga kelas 

tertinggi dengan risiko yang paling tinggi. Dari hasil statistik tersebut menunjukkan 

bahwa frekuensi terbesar berada pada kategori ketiga dengan persentase sebesar 

68.4%. Kemudian pada tabel 4.1 nilai mean variabel kelas kredit adalah sebesar 

3.042 yang artinya rata-rata UKM yang mengajukan pinjaman dalam platform 

koinworks berada pada kelas atau peringkat kredit kategori ketiga yaitu antara C1 

hingga C5. 

Sedangkan dalam platform kapitalboost kelas kredit pun dikategorikan 

menjadi 5, namun standar pemberian kelas suatu kredit yang digunakan oleh kedua 

platform tersebut tidak dapat disamaratakan. Dari tabel 4.3 menunjukkan bahwa 

frekuensi terbesar berada pada kategori kedua dengan nilai persentase 56.4%. 

Kemudian pada tabel 4.1 nilai mean variabel kelas kredit sebesar 2.702 yang berarti 

bahwa rata-rata UKM yang mengajukan pinjaman dalam platform kapitalboost 

berada pada kelas atau peringkat kredit kategori kedua yaitu antara B- hingga B+.  

Jika variabel independen lainnya dapat digeneralisasikan namun untuk 

variabel ini tidak dimungkinkan untuk menggabungkan data yang diperoleh dari 

koinworks dan kapitalboost. Hal ini karena pembentukan kelas atau peringkat pada 

suatu kredit merupakan kewenangan dari pihak pengelola platform sehingga 

standar yang digunakan oleh keduanya pun berbeda. Jadi pada analisa regresi 

logistik pengajuan pinjaman secara umum (koinworks dan kapitalboost) variabel 

ini tidak bisa diikutsertakan. 



 

 

4.2.1.6. Rasio Hutang Terhadap Pendapatan 

Berdasarkan tabel 4.2 variabel rasio hutang terhadap pendapatan dari 

platform koinworks dikategorikan menjadi 3 yaitu dari yang paling ideal, cukup 

ideal dan tidak ideal. Berdasarkan hasil statistik tersebut diketahui bahwa frekuensi 

terbesar berada pada kategori pertama dengan persentase sebesar 50.5%. Kemudian 

pada tabel 4.1 nilai mean variabel rasio hutang terhadap pendapatan adalah sebesar 

1.684, yang artinya rata-rata UKM yang mengajukan pinjaman dalam platform 

koinworks memiliki rasio hutang terhadap pendapatan kurang dari 35% sehingga 

dapat disimpulkan bahwa sebagian besar dari mereka memiliki rasio hutang yang 

ideal. 

Dalam platform kapitalboost rasio hutang terhadap pendapatan pun 

dikategorikan menjadi 3 dan dengan skala yang sama. Berdasarkan tabel 4.3 dapat 

diketahui bahwa frekuensi terbesar berada pada kategori kedua dengan nilai 

persentase 53.2%. Kemudian pada tabel 4.1 nilai mean variabel rasio hutang 

terhadap pendapatan sebesar 1.872, yang artinya rata-rata UKM yang mengajukan 

pinjaman dalam platform koinworks memiliki rasio hutang terhadap pendapatan 

antara 35% hingga 49% sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar dari 

mereka memiliki rasio hutang yang cukup ideal. 

Sedangkan apabila data dari kedua platform tersebut digabung dan 

digeneralisasikan maka menghasilkan skala dan jumlah kategori yang sama. Dapat 

dilihat dari tabel 4.4, frekuensi terbesar berada pada kategori kedua dengan nilai 

persentase sebesar 41.8%. Sementara pada tabel 4.1 nilai mean variabel rasio 

hutang terhadap pendapatan adalah sebesar 1.778, sehingga dapat disimpulkan 



 

 

bahwa sebagian besar UKM yang mengajukan pinjaman memiliki rasio hutang 

terhadap pendapatan yang ideal hingga cukup ideal. 

4.2.2. Analisis Regresi Logistik 

4.2.2.1. Analisis Pengajuan Pinjaman Dalam Koinworks 

Tabel 4. 5. 

Hasil Uji Processing Summary (Koinworks) 

Case Processing Summary 

Unweighted Casesa N Percent 

Selected Cases Included in Analysis 95 100.0 

Missing Cases 0 .0 

Total 95 100.0 

Unselected Cases 0 .0 

Total 95 100.0 

a. If weight is in effect, see classification table for the total number 

of cases. 

 

Dalam penelitian menunjukkan bahwa jumlah data yang diperoleh dari 

website Koinworks adalah sebesar 95  atau N = 95. Berdasarkan tabel 4.5 dapat 

disimpulkan bahwa seluruh kasus atau pengajuan pinjaman di Koinworks yang 

termasuk ke dalam sampel penelitian seluruhnya teramati, sehingga tidak terdapat 

satu pun data yang tidak teramati. 

 

 

 

Tabel 4. 6. 

Hasil Uji Dependent Variable (Koinworks) 

Dependent Variable Encoding 



 

 

Original Value Internal Value 

Tidak Terdanai Sepenuhnya 
0 

Terdanai Sepenuhnya 
1 

 

Tabel 4.6 di atas menggambarkan hasil proses input data yang digunakan 

pada variabel dependen, yaitu pinjaman UKM yang tidak terdanai sepenuhnya atau 

gagal mendapatkan pinjaman sesuai dengan yang diajukan dengan kode “0”. 

Dengan indikasi : tidak terpenuhi 100% seluruh target pembiayaan selama periode 

campaign pada website Koinworks. Sedangkan untuk pinjaman UKM yang 

terdanai sepenuhnya atau berhasil mendapatkan pinjaman sesuai dengan yang 

diajukan dengan kode “1”.  

4.2.2.1.1. Ketetapan Model dalam Prediksi - Koinworks 

Tabel 4. 7. 

Ketetapan Model Prediksi Kredit Diterima (Koinworks) 

(Block 0 : Baginning Block) 

Iteration Historya,b,c 

Iteration -2 Log likelihood 

Coefficients 

Constant 

Step 0 1 121.408 .653 

2 121.395 .677 

3 121.395 .677 

a. Constant is included in the model. 

b. Initial -2 Log Likelihood: 121.395 

c. Estimation terminated at iteration number 3 because 
parameter estimates changed by less than .001. 

Untuk menganalisis model yang lebih baik dalam memprediksi probabilitas 

keberhasilan memperoleh pembiayaan dalam suatu usaha, dapat dilihat dari nilai  -



 

 

2Log likelihood yaitu pada block 0 atau blok permulaan, nilai -2Log likelihood 

sebesar 121.395 seperti pada tabel 4.7. 

Tabel 4. 8. 

Ketetapan Model Prediksi Kredit Diterima (Koinworks) 

(Block 1 : Method = Enter) 

Iteration Historya,b,c,d 

Iteration 

-2 Log 

likelihood 

Coefficients 

Constant 

Suku 

Bunga 

Jumlah 

Pinjaman 

Durasi 

Pinjaman 

Kelas 

Kredit DTI Ratio 

Step 1 1 91.975 4.222 .683 -.566 .048 -1.159 -.542 

2 89.311 5.937 1.131 -.753 .059 -1.832 -.828 

3 89.175 6.457 1.314 -.807 .060 -2.092 -.914 

4 89.175 6.494 1.333 -.810 .060 -2.116 -.919 

5 89.175 6.494 1.333 -.810 .060 -2.116 -.920 

a. Method: Enter 

b. Constant is included in the model. 

c. Initial -2 Log Likelihood: 121.395 

d. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed by less 

than .001. 

 

Kemudian pada blok kedua (block 1 : method = enter) pada table 4.8 adalah 

tahap memasukkan variabel-variabel independen ke dalam model penelitian. Nilai 

-2Log likelihood sebesar 89.175 mengindikasikan bahwa terjadi penurunan dalam 

nilai tersebut dari nilai sebelumnya. Maka model tersebut menunjukkan bahwa 

penambahan variabel bebas dalam model regresi memperbaiki model fit. 

 

4.2.2.1.2. Ketetapan Cox & Snell’s R Square and Negelkerke R Square  - 

Koinworks 



 

 

Berdasarkan tabel 4.9 Cox & Snell’s R Square merupakan ukuran yang 

mencoba meniru R2 pada multiple regression yang didasarkan pada teknik estimasi 

likelihood dengan nilai maksimum kurang dari 1 (satu) akan sulit untuk 

diinterpretasikan.  Negelkerke’s R Square merupakan modifikasi dari koefisien Cox 

& Snell’s R Square untuk memastikan bahwa nilai bervariasi dari 0 (nol) sampai 1 

(satu). Hal ini dilakukan dengan cara membagi nilai Cox & Snell’s R Square dengan 

nilai maksimumnya yaitu 1 (satu). Nilai Negelkerke’s R Square dapat 

diinterpretasikan seperti koefisien determinasi R2 pada regresi linier berganda 

(Ghozali, 2013:341). Nilai koefisien Negelkerke’s R Square umumnya lebih besar 

dari koefisien Cox & Snell’s R Square tapi cenderung lebih kecil dibandingkan 

dengan nilai koefisien determinasi R regresi linier berganda (Uyanto, 2006). 

Tabel 4. 9. 

Hasil Cox & Snell’s R Square and Negelkerke’s R Square (Koinworks) 

Model Summary 

Step 

-2 Log 

likelihood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 89.175a .288 .399 

a. Estimation terminated at iteration number 5 because 

parameter estimates changed by less than .001. 

 

 

Berdasarkan tabel 4.7 Cox & Snell’s R Square sebesar 0.288 menunjukkan 

bahwa nilai tersebut <1 sehingga mudah untuk diinterpretasikan. Sedangkan  

Negelkerke’s R Square sebesar 0.399 menunjukkan bahwa variabel dependen dapat 



 

 

dijelaskan oleh variabel-variabel independen sebesar 39.9% dan sisanya 60.1% 

dijelaskan oleh variabel lain diluar model. 

4.2.2.1.3. Uji Hosmer and Lemeshow Test - Koinworks 

Table 4.10 Hosmer and Lemeshow Test digunakan untuk menguji kebaikan 

model (goodness of fit) apakah data empiris cocok atau sesuai dengan model yang 

kita gunakan. Dalam hal ini model yang digunakan menggunakan lima variabel 

independen (Suku Bunga yang Ditawarkan, Jumlah Pinjaman, Durasi Pinjaman, 

Kelas Kredit, Rasio Hutang Terhadap Pendapatan) diuji apakah sudah sesuai 

dengan data empiris. Hipotesis untuk menilai model fit ini adalah :  

H0 : Model yang dihipotesiskan fit dengan data 

Ha : Model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data 

Jika nilai Hosmer-Lemeshow signifikan atau lebih kecil dari 0.05 maka 

hipotesis nol ditolak dan model dapat dikatakan tidak fit, sebaliknya jika tidak 

signifikan atau lebih besar dari 0.05 maka hipotesis nol diterima yang berarti data 

empiris sama dengan model atau model dapat dikatakan fit (Ghozali, 2013). 

Tabel 4. 10. 

Hasil Uji Hosmer and Lemeshow Test (Koinworks) 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 3.603 7 .824 

 

 Berdasarkan hasil olah data di atas menunjukan nilai Hosmer and 

Lemeshow Test sebesar 3.603 dan probabilitas signifikansi pada 0.824, oleh karena 



 

 

nilai signifikansi ini lebih besar dari 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa model 

dikatakan fit dan dapat diterima. 

4.2.2.1.4. Ketetapan Prediksi Model Regresi Logistik  - Koinworks 

Untuk melihat suatu ketepatan model prediksi yang digunakan dalam 

penelitian ini dapat ditunjukkan pada table 4.11 berupa predicted values dari suatu 

keadaan suatu usaha dan merupakan data aktual yang dapat dilihat pada table di 

bawah ini : 

Tabel 4. 11. 

Hasil Prediksi Model Regresi Logistik (Koinworks) 

Classification Tablea 

Observed 

Predicted 

Status Pinjaman 

Percentage 

Correct 

Tidak Terdanai 

Sepenuhnya 

Terdanai 

Sepenuhnya 

Step 1 Status Pinjaman Tidak Terdanai 

Sepenuhnya 
15 17 46.9 

Terdanai 

Sepenuhnya 
9 54 85.7 

Overall Percentage   72.6 

a. The cut value is .500 

 

Berdasarkan table 4.11 di atas, pelaku UKM yang diprediksi pengajuan 

pinjamannya gagal terdanai secara penuh menunjukkan sebanyak 15 UKM dengan 

ketepatan klasifikasi yang diamati untuk UKM yang diprediksi gagal mendapatkan 

pinjaman secara penuh sebesar 46.9%. Sedangkan untuk UKM yang pengajuan 

pinjamannya berhasil terdanai secara penuh sebanyak 54 UKM dengan ketepatan 

klasifikasi sebesar 85.7%. Sehingga secara keseluruhan hasil ini menunjukkan 



 

 

bahwa ketepatan klasifikasi pada model regresi logistik telah cukup baik, karena 

mampu memprediksi dengan benar sebesar 72.6% dari kondisi yang terjadi.  

4.2.2.1.5. Uji Omnibus Test Of Model Coefficients  - Koinworks 

Tabel Omnibus Test Of Model Coefficients menunjukkan signifikansi model 

regresi biner logistic yang diperoleh dari hasil penelitian. Apabila nilai signifikansi 

<α 0.05, maka dapat diasumsikan bahwa setidaknya ada satu variabel bebas yang 

berpengaruh terhadap model (Pramesti, 2013). 

Tabel 4. 12. 

Hasil Uji Omnibus Test of Model Coefficients (Koinworks) 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

 Chi-square df Sig. 

Step 1 Step 
32.220 5 .000 

 Block 32.220 5 .000 

Model 32.220 5 .000 

 

Uji Omnibus Test Of Model Coefficients  berfungsi untuk menguji apakah 

semua variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen 

(Ghozali, 2011:228). Uji Omnibus Test Of Model Coefficients  sebagaimana uji F 

pada regresi metode OLS. Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara 

membandingkan nilai chi-square hitung dan chi-square tabel, apabila nilai chi-

square hitung > dari nilai chi-square tabel maka menolak H0 yang berarti seluruh 

variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara bersama-

sama, sedangkan apabila sebaliknya, maka berarti semua variabel independen 

secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Selain itu bisa 

juga membandingkan nilai probabilitas (sig.) Chi-square dengan tingkat 



 

 

signifikansi (α), jika nilai probabilitas (sig.) Chi-square < tingkat signifikansi (α) 

maka hipotesis H0 ditolak hal ini berarti variabel bebas secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap variabel terikat, sedangkan jika nilai probabilitas (sig.) Chi-

square > tingkat signifikansi (α), maka H0 diterima yang berarti bahwa variabel 

independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen. 

Berdasarkan hasil uji pada tabel 4.12, diperoleh nilai chi-square hitung adalah 

32.220, sedangkan nilai chi-square tabel df 5, α = 0.05 diperoleh 11.070. Nilai chi-

square hitung (32.220) > nilai chi-square tabel  (11.070), serta nilai probabilitas 

(sig.) Chi-square sebesar 0.000 < 0.05, dengan kata lain penambahan variabel bebas 

meningkatkan signifikansi ke dalam model. Maka dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis H0 ditolak dan menerima Ha yang berarti bahwa seluruh variabel 

independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2.1.6. Variables in The Equations - Koinworks 

Tabel 4. 13. 

Variables in The Equations (Koinworks) 

Variables in the Equation 



 

 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

95% C.I.for 

EXP(B) 

Lower Upper 

Step 

1a 

Suku Bunga 1.333 1.298 1.054 1 .304 3.792 .298 48.291 

Jumlah 

Pinjaman -.810 .200 16.495 1 .000 .445 .301 .658 

Durasi 

Pinjaman 
.060 .323 .035 1 .852 1.062 .563 2.003 

Kelas Kredit -2.116 1.435 2.173 1 .140 .121 .007 2.008 

DTI Ratio -.920 .365 6.332 1 .012 .399 .195 .816 

Constant 6.494 2.009 10.451 1 .001 661.334   

a. Variable(s) entered on step 1: Suku Bunga, Jumlah Pinjaman, Durasi Pinjaman, Kelas Kredit, 

DTI Ratio. 

 

Variables in The Equation digunakan untuk mengetahui apakah variabel 

independen secara individu mempengaruhi variabel dependen dan apakah 

pengaruhnya positif atau sebaliknya, serta menyediakan rentang peluang atau nilai 

odds ratio dari batas bawah (lower) hingga batas atas (upper). Uji parsial dapat 

dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas terhadap α, jika nilai 

probabilitas < α, maka H0 ditolak yang berarti bahwa variabel independen 

mempengaruhi variabel dependen, sedangkan jika nilai probabilitas > α, maka H0 

diterima yang berarti bahwa variabel independen tidak mempengaruhi variabel 

dependen. Kemudian besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen ditunjukkan oleh nilai koefisien β.  

 



 

 

Berikut ini adalah analisis dari hasil uji Variables in The Equation dari 

masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen berdasarkan data 

yang diperoleh dari Koinworks.com : 

a) Variabel Suku Bunga yang Ditawarkan 

Berdasarkan hasil output dapat dilihat bahwa nilai probabilitas variabel 

independen suku bunga yang ditawarkan sebesar 0.304. Jika dibandingkan 

dengan α (0.05),  maka nilai probabilitas tersebut > α yang artinya menerima 

H0 dan menolak H1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel suku bunga 

yang ditawarkan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan 

pemberian pinjaman meskipun koefisien β bernilai positif.   

b) Variabel Jumlah Pinjaman 

Berdasarkan hasil output dapat dilihat bahwa nilai probabilitas variabel 

independen jumlah pinjaman sebesar 0.000. Jika dibandingkan dengan α (0.05),  

maka nilai probabilitas tersebut < α yang artinya terjadi penolakan H0 dan 

penerimaan terhadap H1. Kemudian nilai koefisien β dari variabel tersebut 

sebesar -0.810, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah pinjaman  

berpengaruh negatif signifikan terhadap keputusan pemberian pinjaman. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin besar jumlah pinjaman maka semakin kecil 

kemungkinan untuk mendapatkan pinjaman secara penuh. 

c) Variabel Durasi Pinjaman 

Berdasarkan hasil output dapat dilihat bahwa nilai probabilitas variabel 

independen durasi pinjaman sebesar 0.852. Jika dibandingkan dengan α (0.05),  



 

 

maka nilai probabilitas tersebut > α yang artinya menerima H0 dan menolak H1. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel durasi pinjaman tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap keputusan pemberian pinjaman. 

d) Variabel Kelas Kredit 

Berdasarkan hasil output dapat dilihat bahwa nilai probabilitas variabel 

independen kelas kredit  sebesar 0.140. Jika dibandingkan dengan α (0.05),  

maka nilai probabilitas tersebut > α yang artinya terjadi penerimaan H0 dan 

penolakan terhadap H1. Kemudian nilai koefisien β dari variabel tersebut 

sebesar -2.116, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kelas kredit  

berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap keputusan pemberian 

pinjaman. Tingkat risiko yang diwakilkan dengan kelas kredit mungkin akan 

menjadi pertimbangan sebagian lenders. Namun ternyata pada koinworks 

lenders tidak hanya terpaku pada kelas kredit melainkan dengan 

mempertimbangkan beberapa hal lain dalam mengambil keputusan.   

e) Variabel Rasio Hutang terhadap Pendapatan 

Berdasarkan hasil output dapat dilihat bahwa nilai probabilitas variabel 

independen rasio hutang terhadap pendapatan sebesar 0.012. Jika dibandingkan 

dengan α (0.05),  maka nilai probabilitas tersebut < α yang artinya terjadi 

penolakan H0 dan penerimaan terhadap H1. Kemudian nilai koefisien β dari 

variabel tersebut sebesar -0.920, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 

rasio hutang terhadap pendapatan berpengaruh negatif signifikan terhadap 

keputusan pemberian pinjaman. Kemampuan peminjam dalam membayar 



 

 

angsuran setiap bulannya dapat dinilai dari rasio hutang terhadap pendapatan 

(Debt to Income). Semakin besar nilai rasio ini maka semakin tinggi risiko gagal 

bayar (default), sehingga semakin kecil kemungkinan untuk memperoleh 

pinjaman secara penuh. 

4.2.2.1.7. Persamaan Analisis Regresi Logistik - Koinworks 

Berdasarkan  hasil perhitungan dalam tabel 4.13 di atas diperoleh persamaan 

logistik yaitu : 

 
6.494 1.333 

SB 

- 0.810 

JP 

0.060  

DP 

- 2.116 

KK 

- 0.920 

DTIR 

( ˂α ) ( >α ) ( ˂α ) ( >α ) ( >α ) ( ˂α ) 

Penjelasannya adalah sebagai berikut : 

a) Berdasarkan persamaan regresi di atas, diperoleh koefisien regresi untuk 

konstanta sebesar positif 6.494 yang artinya memiliki pengaruh positif. Hal ini 

mengindikasikan bahwa jika tanpa pengaruh dari variabel bebas atau variabel 

bebas adalah 0, maka kemungkinan keputusan pemberian kredit akan naik 

sebesar 6.49%. 

b) Koefisien regresi dari variabel suku bunga yang ditawarkan (SBD) sebesar 

1.333 dan tidak signifikan pada α = 0.05. Jadi dapat disimpulkan bahwa jika 

variabel lainnya dianggap konstan maka apabila terjadi penurunan suku bunga 

penawaran sebesar 1.33% maka tidak akan mempengaruhi keputusan 

pemberian pinjaman kepada UKM. 

c) Koefisien regresi dari variabel jumlah pinjaman (JP) sebesar -0.810 dan 

berpengaruh signifikan pada α = 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel 



 

 

lainnya dianggap konstan maka apabila terjadi penurunan jumlah pinjaman 

sebesar 1% akan mempengaruhi keputusan pemberian pinjaman kepada UKM 

sebesar 0.81%. 

d) Koefisien regresi dari variabel durasi pinjaman (DP) sebesar 0.060 dan tidak 

berpengaruh signifikan pada α = 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel 

lainnya dianggap konstan maka apabila terjadi penurunan durasi pinjaman 

sebesar 0.06%, maka tidak akan mempengaruhi variabel keputusan pinjaman 

kepada UKM. 

e) Koefisien regresi dari variabel kelas kredit (KK) sebesar -2.116 dan tidak 

berpengaruh signifikan pada α = 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel 

lainnya dianggap konstan maka apabila terjadi penurunan durasi pinjaman 

sebesar 2.12%, maka tidak akan mempengaruhi variabel keputusan pinjaman 

kepada UKM. 

f) Koefisen regresi dari variabel rasio hutang terhadap pendapatan (DTI Ratio) 

sebesar -0.920 dan berpengaruh signifikan pada α = 0.05. Hal ini menunjukkan 

bahwa jika variabel lainnya dianggap konstan maka apabila terjadi penurunan 

rasio hutang terhadap pendapatan sebesar 1%, akan mempengaruhi keputusan 

pemberian pinjaman kepada UKM sebesar 0.92%. 

 

 



 

 

4.2.2.2. Analisis Pengajuan Pinjaman Dalam Kapitalboost 

Tabel 4. 14. 

Hasil Uji Processing Summary (Kapitalboost) 

Case Processing Summary 

Unweighted Casesa N Percent 

Selected Cases Included in Analysis 94 100.0 

Missing Cases 0 .0 

Total 94 100.0 

Unselected Cases 0 .0 

Total 94 100.0 

a. If weight is in effect, see classification table for the total 

number of cases. 

 

Dalam penelitian menunjukkan bahwa jumlah data yang diperoleh dari 

website Kapitalboost adalah sebesar 94  atau N = 94. Berdasarkan tabel 4.14 dapat 

disimpulkan bahwa seluruh kasus atau pengajuan pinjaman di Kapitalboost yang 

termasuk ke dalam sampel penelitian seluruhnya teramati, sehingga tidak terdapat 

satu pun data yang tidak teramati. 

Tabel 4. 15. 

Hasil Uji Dependent Variable (Kapitalboost) 

Dependent Variable Encoding 

Original Value Internal Value 

Tidak Terdanai Sepenuhnya 
0 

Terdanai Sepenuhnya 
1 

 

Tabel 4.17 di atas menggambarkan hasil proses input data yang digunakan 

pada variabel dependen, yaitu pinjaman UKM yang tidak terdanai sepenuhnya atau 

gagal mendapatkan pinjaman sesuai dengan yang diajukan dengan kode “0”. 



 

 

Dengan indikasi : tidak terpenuhi 100% seluruh target pembiayaan selama periode 

campaign pada website Kapitalboost. Sedangkan untuk pinjaman UKM yang 

terdanai sepenuhnya atau berhasil mendapatkan pinjaman sesuai dengan yang 

diajukan dengan kode “1”.  

4.2.2.2.1. Ketetapan Model dalam Prediksi - Kapitalboost 

Tabel 4. 16. 

Ketetapan Model Prediksi Kredit Diterima (Kapitalboost) 

(Block 0 : Baginning Block) 

Iteration Historya,b,c 

Iteration -2 Log likelihood 

Coefficients 

Constant 

Step 0 1 77.347 1.447 

2 75.572 1.785 

3 75.550 1.829 

4 75.550 1.829 

a. Constant is included in the model. 

b. Initial -2 Log Likelihood: 75.550 

c. Estimation terminated at iteration number 4 because 

parameter estimates changed by less than .001. 

Untuk menganalisis model yang lebih baik dalam memprediksi probabilitas 

keberhasilan memperoleh pembiayaan dalam suatu usaha, dapat dilihat dari nilai  -

2Log likelihood yaitu pada block 0 atau blok permulaan, nilai -2Log likelihood 

sebesar 75.550 seperti pada tabel 4.18. 

 

 

 



 

 

Tabel 4. 17. 

Ketetapan Model Prediksi Kredit Diterima (Kapitalboost) 

(Block 1 : Method = Enter) 

Iteration Historya,b,c,d 

Iteration 

-2 Log 

likelihood 

Coefficients 

Constant 

Suku 

Bunga Jumlah 

Pinjaman 

Durasi 

Pinjaman 

Kelas 

Kredit 

Step 1 1 52.127 4.938 .106 -.519 -.355 -.650 

2 37.018 8.682 .211 -.948 -.571 -1.325 

3 31.152 12.516 .206 -1.380 -.638 -2.110 

4 29.216 16.040 .099 -1.771 -.589 -2.859 

5 28.864 18.300 .022 -2.024 -.550 -3.335 

6 28.848 18.922 .005 -2.093 -.545 -3.464 

7 28.848 18.956 .005 -2.097 -.545 -3.471 

8 28.848 18.956 .005 -2.097 -.545 -3.471 

a. Method: Enter 

b. Constant is included in the model. 

c. Initial -2 Log Likelihood: 75.550 

d. Estimation terminated at iteration number 8 because parameter estimates changed by less than 

.001. 

 

Kemudian pada blok kedua (block 1 : method = enter) pada table 4.18 adalah 

tahap memasukkan variabel-variabel independen ke dalam model penelitian. Nilai 

-2Log likelihood sebesar 28.848 mengindikasikan bahwa terjadi penurunan dalam 

nilai tersebut dari nilai sebelumnya. Maka model tersebut menunjukkan bahwa 

penambahan variabel bebas dalam model regresi memperbaiki model fit. 

 

 

4.2.2.2.2. Ketetapan Cox & Snell’s R Square and Negelkerke R Square - 

Kapitalboost 



 

 

Tabel 4. 18. 

Hasil Cox & Snell’s R Square and Negelkerke’s R Square (Kapitalboost) 

Model Summary 

Step -2 Log likelihood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 28.848a .392 .709 

a. Estimation terminated at iteration number 8 because 

parameter estimates changed by less than .001. 

 

Berdasarkan tabel 4.17 nilai Cox & Snell’s R Square yang merupakan ukuran 

yang mencoba meniru R2 pada multiple regression sebesar 0.392  menunjukkan 

bahwa nilai tersebut >1 sehingga mudah untuk diinterpretasikan. Sedangkan nilai 

Negelkerke’s R Square sebesar 0.709 menunjukkan bahwa variabel dependen dapat 

dijelaskan oleh variabel-variabel independen sebesar 70.9% dan sisanya 29.1% 

dijelaskan oleh variabel lain diluar model. 

4.2.2.2.3. Hasil Uji Hosmer and Lemeshow Test - Kapitalboost 

Tabel 4. 19. 

Hasil Uji Hosmer and Lemeshow Test (Kapitalboost) 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 
.405 7 1.000 

 

 Table 4.18 Hosmer and Lemeshow Test digunakan untuk menguji kebaikan 

model (goodness of fit) apakah data empiris cocok atau sesuai dengan model yang 

kita gunakan. Dalam hal ini model yang digunakan menggunakan empat variabel 

independen (Suku Bunga yang Ditawarkan, Jumlah Pinjaman, Durasi Pinjaman) 



 

 

yang diuji akah sudah sesuai dengan model yang digunakan atau sebaliknya. 

Berdasarkan  tabel 4.18 menunjukkan nilai Hosmer and Lemeshow Test sebesar 

0.405 dan probabilitas signifikansi pada 1.000, oleh karena nilai signifikansi ini 

lebih besar dari 0.05 maka terjadi penerimaan H0 dan dapat disimpulkan bahwa 

model dikatakan fit dan dapat diterima. 

4.2.2.2.4. Ketetapan Prediksi Model Regresi Logistik - Kapitalboost 

Untuk melihat suatu ketepatan model prediksi yang digunakan dalam 

penelitian ini dapat ditunjukkan pada table 4.19 berupa predicted values dari suatu 

keadaan suatu usaha dan merupakan data aktual yang dapat dilihat pada table di 

bawah ini : 

Tabel 4. 20. 

Hasil Prediksi Model Regresi Logistik (Kapitalboost) 

 

Classification Tablea 

Observed 

Predicted 

Status Pinjaman 

Percentage 
Correct 

Tidak Terdanai 
Sepenuhnya 

Terdanai 
Sepenuhnya 

Step 
1 

Status 
Pinjaman 

Tidak Terdanai 
Sepenuhnya 

10 3 76.9 

Terdanai 
Sepenuhnya 

1 80 98.8 

Overall Percentage   95.7 

a. The cut value is .500 

 

 

Berdasarkan table 4.19 di atas, pelaku UKM yang diprediksi pengajuan 

pinjamannya gagal terdanai secara penuh menunjukkan sebanyak 10 UKM dengan 

ketepatan klasifikasi yang diamati untuk UKM yang diprediksi gagal mendapatkan 



 

 

pinjaman secara penuh sebesar 76.9%. Sedangkan untuk UKM yang pengajuan 

pinjamannya berhasil terdanai secara penuh sebanyak 80 UKM dengan ketepatan 

klasifikasi sebesar 98.8%. Sehingga secara keseluruhan hasil ini menunjukkan 

bahwa ketepatan klasifikasi pada model regresi logistik dapat dikatakan baik, 

karena mampu memprediksi dengan benar sebesar 95.7% dari kondisi yang terjadi. 

4.2.2.2.5. Uji Omnibus Test Of Model Coefficients - Kapitalboost 

Tabel Omnibus Test Of Model Coefficients menunjukkan signifikansi model 

regresi biner logistic yang diperoleh dari hasil penelitian. Apabila nilai signifikansi 

<α 0.05, maka dapat diasumsikan bahwa setidaknya ada satu variabel bebas yang 

berpengaruh terhadap model (Pramesti, 2013). Pengujian hipotesis dilakukan 

dengan cara membandingkan nilai chi-square hitung dan chi-square tabel, apabila 

nilai chi-square hitung > dari nilai chi-square tabel maka menolak H0 yang berarti 

seluruh variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara 

bersama-sama, sedangkan apabila sebaliknya, maka berarti semua variabel 

independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Kemudian dengan membandingkan nilai probabilitas (sig.) Chi-square dengan 

tingkat signifikansi (α) yaitu 0.05, jika nilai probabilitas (sig.) Chi-square <  0.05 

maka hipotesis H0 ditolak hal ini berarti variabel bebas secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap variabel terikat, sedangkan jika > 0.05 maka H0 diterima yang 

berarti bahwa variabel independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi 

variabel dependen. 

Tabel 4. 21. 

Hasil Uji Omnibus Test Of Model Coefficients (Kapitalboost) 



 

 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

 Chi-square Df Sig. 

Step 1 Step 46.702 4 .000 

Block 46.702 4 .000 

Model 46.702 4 .000 

 

Berdasarkan hasil uji pada tabel 4.20, diperoleh nilai chi-square hitung adalah 

46.702, sedangkan nilai chi-square tabel df 4, α = 0.05 diperoleh 9.49. Nilai chi-

square hitung (46.702) > nilai chi-square tabel  (9.49), serta nilai probabilitas (sig.) 

Chi-square sebesar 0.000 < 0.05, sehingga penambahan variabel bebas dapat 

meningkatkan signifikansi ke dalam model. Maka disimpulkan bahwa hipotesis H0 

ditolak dan menerima Ha yang berarti bahwa seluruh variabel independen secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2.2.6. Variables In The Equations - Kapitalboost 

Tabel 4. 22. 

Variables In The Equations (Kapitalboost) 

Variables in the Equation 



 

 

 B S.E. Wald Df Sig. Exp(B) 

95% C.I.for 

EXP(B) 

Lower Upper 

Step 

1a 

Suku Bunga .005 .808 .000 1 .995 1.005 .206 4.896 

Jumlah 

Pinjaman 
-2.097 .655 10.234 1 .001 .123 .034 .444 

Durasi 

Pinjaman 
-.545 .923 .349 1 .555 .580 .095 3.538 

Kelas Kredit -3.471 1.306 7.063 1 .008 .031 .002 .402 

Constant 
18.956 5.386 12.386 1 .000 

1708212

87.534 
  

a. Variable(s) entered on step 1: SukuBunga, JumlahPinjaman, DurasiPinjaman, KelasKredit. 

 

Variables in The Equation digunakan untuk mengetahui apakah variabel 

independen secara individu mempengaruhi variabel dependen dan apakah 

pengaruhnya positif atau sebaliknya, serta menyediakan rentang peluang atau nilai 

odds ratio dari batas bawah (lower) hingga batas atas (upper). Uji parsial dapat 

dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas terhadap α, jika nilai 

probabilitas < α, maka H0 ditolak yang berarti bahwa variabel independen 

mempengaruhi variabel dependen, sedangkan jika nilai probabilitas > α, maka H0 

diterima yang berarti bahwa variabel independen tidak mempengaruhi variabel 

dependen. Kemudian besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen ditunjukkan oleh nilai koefisien β.  

Berikut ini adalah analisis dari hasil uji Variables in The Equation dari 

masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen berdasarkan data 

yang diperoleh dari Kapitalboost.com : 



 

 

a) Variabel Suku Bunga yang Ditawarkan 

Berdasarkan hasil output dapat dilihat bahwa nilai probabilitas variabel 

independen suku bunga yang ditawarkan sebesar 0.995. Jika dibandingkan 

dengan α (0.05),  maka nilai probabilitas tersebut > α yang artinya menerima 

H0 dan menolak H1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel suku bunga 

yang ditawarkan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan 

pemberian pinjaman meskipun koefisien β bernilai positif.   

b) Variabel Jumlah Pinjaman 

Berdasarkan hasil output dapat dilihat bahwa nilai probabilitas variabel 

independen jumlah pinjaman sebesar 0.001. Jika dibandingkan dengan α (0.05),  

maka nilai probabilitas tersebut < α yang artinya terjadi penolakan H0 dan 

penerimaan terhadap H1. Kemudian nilai koefisien β dari variabel tersebut 

sebesar -2.097, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah pinjaman  

berpengaruh negatif signifikan terhadap keputusan pemberian pinjaman. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin besar jumlah pinjaman yang diajukan maka 

semakin kecil kemungkinan untuk mendapatkan pinjaman secara penuh. 

c) Variabel Durasi Pinjaman 

Berdasarkan hasil output dapat dilihat bahwa nilai probabilitas variabel 

independen durasi pinjaman sebesar 0.555. Jika dibandingkan dengan α (0.05),  

maka nilai probabilitas tersebut > α yang artinya menerima H0 dan menolak H1. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel durasi pinjaman tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap keputusan pemberian pinjaman. 



 

 

d) Variabel Kelas Kredit 

Berdasarkan hasil output dapat dilihat bahwa nilai probabilitas variabel 

independen kelas kredit  sebesar 0.008. Jika dibandingkan dengan α (0.05),  

maka nilai probabilitas tersebut < α yang artinya terjadi penolakan H0 dan 

penerimaan terhadap H1. Kemudian nilai koefisien β dari variabel tersebut 

sebesar -3.471, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kelas kredit  

berpengaruh negative dan signifikan terhadap keputusan pemberian pinjaman. 

Variabel kelas kredit termasuk yang paling dominan diantara keempat variabel 

independen karena pengaruhnya yang paling besar terhadap variabel dependen 

yang ditunjukkan oleh nilai koefisien β pada tabel 4.21. Tingkat risiko yang 

diwakilkan dengan kelas kredit  akan menjadi pertimbangan bagi lenders. 

Semakin tinggi risiko maka banyak pertimbangan yang dilakukan oleh lenders 

sehingga semakin kecil kemungkinan untuk mendapatkan pinjaman secara 

penuh. 

4.2.2.2.7. Persamaan Analisis Regresi Logistik - Kapitalboost 

Berdasarkan  hasil perhitungan dalam tabel 4.21 di atas diperoleh persamaan 

logistik yaitu : 

 
18.956 0.005 

SB 

- 2.097 

JP 

- 0.545  

DP 

-3.471 

KK 

( ˂α ) ( >α ) ( ˂α ) ( >α ) ( ˂α ) 

Penjelasannya adalah sebagai berikut : 

a) Berdasarkan persamaan regresi di atas, diperoleh koefisien regresi untuk 

konstanta sebesar positif 18.956 yang artinya memiliki pengaruh positif. Hal ini 



 

 

mengindikasikan bahwa jika tanpa pengaruh dari variabel bebas atau variabel 

bebas adalah 0, maka kemungkinan keputusan pemberian kredit akan naik 

sebesar 18.96%. 

b) Koefisien regresi dari variabel suku bunga yang ditawarkan (SBD) sebesar 

positif 0.005 dan tidak signifikan pada α = 0.05. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

jika variabel lainnya dianggap konstan maka apabila terjadi peningkatan suku 

bunga penawaran sebesar 0.005% maka tidak  akan mempengaruhi keputusan 

pemberian pinjaman kepada UKM. 

c) Koefisien regresi dari variabel jumlah pinjaman (JP) sebesar -2.097 dan 

berpengaruh signifikan pada α = 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel 

lainnya dianggap konstan maka apabila terjadi penurunan jumlah pinjaman 

sebesar 1% akan mempengaruhi keputusan pemberian pinjaman kepada UKM 

sebesar 2.10%. 

d) Koefisien regresi dari variabel durasi pinjaman (DP) sebesar -0.545 dan tidak 

berpengaruh signifikan pada α = 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel 

lainnya dianggap konstan maka apabila terjadi penurunan durasi pinjaman 

sebesar 0.54% maka tidak akan mempengaruhi variabel keputusan pinjaman 

kepada UKM. 

e) Koefisen regresi dari variabel kelas kredit (KK) sebesar -3.471 dan berpengaruh 

signifikan pada α = 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel lainnya 

dianggap konstan maka apabila terjadi penurunan kelas kredit sebesar 1%, akan 

mempengaruhi keputusan pemberian pinjaman kepada UKM sebesar 3.47%. 



 

 

4.2.2.3. Analisis Pengajuan Pinjaman Dalam Koinworks dan Kapitalboost 

(Secara General) 

Tabel 4. 23. 

Hasil Uji Processing Summary (Koinworks & Kapitalboost) 

Case Processing Summary 

Unweighted Casesa N Percent 

Selected Cases Included in Analysis 189 100.0 

Missing Cases 0 .0 

Total 189 100.0 

Unselected Cases 0 .0 

Total 189 100.0 

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of 

cases. 

 

Dalam penelitian menunjukkan bahwa jumlah data yang diperoleh dari 

koinworks dan kapitalboost sebanyak 189 atau N = 189 sehingga dari tabel 4.22 

dapat disimpulkan bahwa seluruh kasus atau pengajuan pinjaman di kedua platform 

tersebut yang menjadi sampel penelitian seluruhnya teramati, artinya tidak terdapat 

satu pun data yang tidak teramati. 

 

 

Tabel 4. 24. 

Hasil Uji Dependent Variable (Koinworks & Kapitalboost) 

Dependent Variable Encoding 

Original Value Internal Value 

Tidak Terdanai 

Sepenuhnya 
0 



 

 

Terdanai Sepenuhnya 
1 

 
Tabel 4.23 di atas menggambarkan hasil proses input data yang digunakan 

pada variabel dependen, yaitu pinjaman UKM yang tidak terdanai sepenuhnya atau 

gagal mendapatkan pinjaman sesuai dengan yang diajukan dengan kode “0”. 

Dengan indikasi : tidak terpenuhi 100% seluruh target pembiayaan selama periode 

campaign pada website Koinworks maupun Kapitalboost. Sedangkan untuk 

pinjaman UKM yang terdanai sepenuhnya atau berhasil mendapatkan pinjaman 

sesuai dengan yang diajukan dengan kode “1”. 

4.2.2.3.1. Ketetapan Model dalam Prediksi – Koinworks & Kapitalboost 

Tabel 4. 25. 

Ketetapan model prediksi kredit diterima (Koinworks & Kapitalboost) 

 (Block 0 : Baginning Block) 

Iteration Historya,b,c 

Iteration -2 Log likelihood 

Coefficients 

Constant 

Step 0 1 207.941 1.048 

2 207.475 1.160 

3 207.475 1.163 

4 207.475 1.163 

a. Constant is included in the model. 

b. Initial -2 Log Likelihood: 207.475 

c. Estimation terminated at iteration number 4 

because parameter estimates changed by less than 

.001. 

Untuk menganalisis model yang lebih baik dalam memprediksi probabilitas 

keberhasilan memperoleh pembiayaan dalam suatu usaha, dapat dilihat dari nilai  -

2Log likelihood yaitu pada block 0 atau blok permulaan, nilai -2Log likelihood 

sebesar 207.475 seperti pada tabel 4.24. 



 

 

Tabel 4. 26. 

Ketetapan model prediksi kredit diterima (Koinworks & Kapitalboost) 

 (Block 1 : Method = Enter) 

Iteration Historya,b,c,d 

Iteration 

-2 Log 

likelihood 

Coefficients 

Constant 

 

Suku 

Bunga 

Jumlah 

Pinjaman 

Durasi 

Pinjaman 

Kelas 

Kredit 

DTI Ratio 

 

Step 

1 

1 143.113 5.168 .036 -.477 -.066 -.699 -.597 

2 127.052 8.191 .126 -.734 -.088 -1.265 -.981 

3 124.250 10.133 .196 -.895 -.099 -1.667 -1.227 

4 124.101 10.718 .219 -.942 -.104 -1.790 -1.302 

5 124.101 10.757 .221 -.945 -.104 -1.798 -1.307 

6 124.101 10.757 .221 -.945 -.104 -1.798 -1.307 

a. Method: Enter 

b. Constant is included in the model. 

c. Initial -2 Log Likelihood: 207.475 

d. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates changed by less 

than .001. 

 

Kemudian pada blok kedua (block 1 : method = enter) pada table 4.25 adalah 

tahap memasukkan variabel-variabel independen ke dalam model penelitian. Nilai 

-2Log likelihood sebesar 124.101 mengindikasikan bahwa terjadi penurunan dalam 

nilai tersebut dari nilai sebelumnya. Maka model tersebut menunjukkan bahwa 

penambahan variabel bebas dalam model regresi memperbaiki model fit. 

4.2.2.3.2. Ketetapan Cox & Snell’s R Square and Negelkerke R Square – 

Koinworks & Kapitalboost 

Tabel 4. 27. 

Hasil Cox & Snell’s R Square and Negelkerke’s R Square (Koinworks & 

Kapitalboost) 

Model Summary 



 

 

Step -2 Log likelihood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 124.101a .357 .535 

a. Estimation terminated at iteration number 6 because 

parameter estimates changed by less than .001. 

Berdasarkan tabel 4.26 nilai Cox & Snell’s R Square yang merupakan ukuran 

yang mencoba meniru R2 pada multiple regression sebesar 0.357  menunjukkan 

bahwa nilai tersebut <1 sehingga mudah untuk diinterpretasikan . Sedangkan nilai 

Negelkerke’s R Square sebesar 0.535 menunjukkan bahwa variabel dependen dapat 

dijelaskan oleh variabel-variabel independen sebesar 53.5.% dan sisanya 46.5% 

dijelaskan oleh variabel lain diluar model. 

4.2.2.3.3. Uji Hosmer and Lemeshow Test – Koinworks & Kapitalboost 

Tabel 4. 28. 

Hasil Uji Hosmer and Lemeshow Test (Koinworks & Kapitalboost) 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square Df Sig. 

1 
7.530 8 .481 

 

Table 4.27 Hosmer and Lemeshow Test digunakan untuk menguji kebaikan 

model (goodness of fit) apakah data empiris cocok atau sesuai dengan model yang 

kita gunakan. Dalam hal ini model yang digunakan menggunakan lima variabel 

independen (Suku Bunga yang Ditawarkan, Jumlah Pinjaman, Durasi Pinjaman, 

Kelas Kredit dan Rasio Hutang Terhadap Pendapatan) yang diuji apakah sudah 

sesuai dengan data empiris atau sebaliknya. Berdasarkan  hasil olah data di atas 



 

 

menunjukan nilai Hosmer and Lemeshow Test sebesar 7.530 dan probabilitas 

signifikansi pada 0.481, oleh karena nilai signifikansi ini lebih besar dari 0.05 maka 

dapat disimpulkan bahwa model dikatakan fit dan dapat diterima. 

4.2.2.3.4. Ketetapan Prediksi Model Regresi Logistik – Koinworks & 

Kapitalboost 

Untuk melihat suatu ketepatan model prediksi yang digunakan dalam 

penelitian ini dapat ditunjukkan pada table 4.28 berupa predicted values dari suatu 

keadaan suatu usaha dan merupakan data aktual yang dapat dilihat pada table di 

bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4. 29. 

Hasil Prediksi model Logistic Regretion (Koinworks & Kapitalboost) 

Classification Tablea 

Observed 

Predicted 

Status Pinjaman 

Percentage 

Correct 

Tidak Terdanai 

Sepenuhnya 

Terdanai 

Sepenuhnya 

Step 

1 

Status Pinjaman Tidak Terdanai 

Sepenuhnya 
27 18 60.0 

Terdanai 

Sepenuhnya 
6 138 95.8 



 

 

Overall Percentage   87.3 

a. The cut value is .500 

 

Berdasarkan table 4.28 di atas, pelaku UKM yang diprediksi pengajuan 

pinjamannya gagal terdanai secara penuh menunjukkan sebanyak 27 UKM dengan 

ketepatan klasifikasi yang diamati untuk UKM yang diprediksi gagal mendapatkan 

pinjaman secara penuh sebesar 60%. Sedangkan untuk UKM yang pengajuan 

pinjamannya berhasil terdanai secara penuh sebanyak 138 UKM dengan ketepatan 

klasifikasi sebesar 95.8%. Sehingga secara keseluruhan hasil ini menunjukkan 

bahwa ketepatan klasifikasi pada model regresi logistik telah cukup baik, karena 

mampu memprediksi dengan benar sebesar 8.37% dari kondisi yang terjadi.  

4.2.2.3.5. Uji Omnibus Test Of Model Coefficients – Koinworks & 

Kapitalboost 

Tabel Omnibus Test Of Model Coefficients menunjukkan signifikansi model 

regresi biner logistic yang diperoleh dari hasil penelitian. Apabila nilai signifikansi 

<α 0.05, maka dapat diasumsikan bahwa setidaknya ada satu variabel bebas yang 

berpengaruh terhadap model (Pramesti, 2013). Pengujian hipotesis dilakukan 

dengan cara membandingkan nilai chi-square hitung dan chi-square tabel, apabila 

nilai chi-square hitung > dari nilai chi-square tabel maka menolak H0 yang berarti 

seluruh variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara 

bersama-sama, sedangkan apabila sebaliknya, maka berarti semua variabel 

independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Kemudian dengan membandingkan nilai probabilitas (sig.) Chi-square dengan 

tingkat signifikansi (α) yaitu 0.05, jika nilai probabilitas (sig.) Chi-square <  0.05 



 

 

maka hipotesis H0 ditolak hal ini berarti variabel bebas secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap variabel terikat, sedangkan jika > 0.05 maka H0 diterima yang 

berarti bahwa variabel independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi 

variabel dependen. 

Tabel 4. 30. 

Hasil Uji Omnibus Test Of Model Coefficients (Koinworks & Kapitalboost) 

 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

 Chi-square Df Sig. 

Step 1 Step 
83.374 5 .000 

Block 83.374 5 .000 

Model 83.374 5 .000 

Berdasarkan hasil uji pada tabel 4.29, diperoleh nilai chi-square hitung adalah 

83.374, sedangkan nilai chi-square tabel df 5, α = 0.05 diperoleh 11.070. Nilai chi-

square hitung (83.374) > nilai chi-square tabel  (11.070), serta nilai probabilitas 

(sig.) Chi-square sebesar 0.000 < 0.05, dengan kata lain penambahan variabel bebas 

mampu meningkatkan signifikansi ke dalam model. Maka dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis H0 ditolak dan menerima Ha yang berarti bahwa seluruh variabel 

independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. 

4.2.2.3.6. Uji Variables in The Equation – Koinworks & Kapitalboost 

Tabel 4. 31. 

Variables in the Equation (Koinworks & Kapitalboost) 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

95% C.I.for 

EXP(B) 



 

 

Variables in The Equation digunakan untuk mengetahui apakah variabel 

independen secara individu mempengaruhi variabel dependen dan apakah 

pengaruhnya positif atau sebaliknya, serta menyediakan rentang peluang atau nilai 

odds ratio dari batas bawah (lower) hingga batas atas (upper). Uji parsial dapat 

dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas terhadap α, jika nilai 

probabilitas < α, maka H0 ditolak yang berarti bahwa variabel independen 

mempengaruhi variabel dependen, sedangkan jika nilai probabilitas > α, maka H0 

diterima yang berarti bahwa variabel independen tidak mempengaruhi variabel 

dependen. Kemudian besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen ditunjukkan oleh nilai koefisien β.  

Berikut ini adalah analisis dari hasil uji Variables in The Equation dari 

masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen berdasarkan data 

yang diperoleh dari Koinworks dan Kapitalboost.com : 

a) Variabel Suku Bunga yang Ditawarkan 

Berdasarkan hasil output dapat dilihat bahwa nilai probabilitas variabel 

independen suku bunga yang ditawarkan sebesar 0.498. Jika dibandingkan 

Lower Upper 

Step 

1a 

Suku Bunga .221 .326 .458 1 .498 1.247 .658 2.362 

Jumlah 

Pinjaman 
-.945 .185 26.074 1 .000 .389 .271 .559 

Durasi 

Pinjaman 
-.104 .260 .162 1 .688 .901 .542 1.499 

Kelas Kredit -1.798 .462 15.148 1 .000 .166 .067 .410 

DTI Ratio -1.307 .330 15.677 1 .000 .271 .142 .517 

Constant 10.757 1.774 36.769 1 .000 46971.629   

a. Variable(s) entered on step 1: SukuBunga, JumlahPinjaman, DurasiPinjaman, KelasKredit, DTIRatio. 



 

 

dengan α (0.05),  maka nilai probabilitas tersebut > α yang artinya menerima 

H0 dan menolak H1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel suku bunga 

yang ditawarkan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan 

pemberian pinjaman meskipun koefisien β bernilai positif.   

b) Variabel Jumlah Pinjaman 

Berdasarkan hasil output dapat dilihat bahwa nilai probabilitas variabel 

independen jumlah pinjaman sebesar 0.000. Jika dibandingkan dengan α (0.05),  

maka nilai probabilitas tersebut < α yang artinya terjadi penolakan H0 dan 

penerimaan terhadap H1. Kemudian nilai koefisien β dari variabel tersebut 

sebesar -0.945, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah pinjaman  

berpengaruh negatif signifikan terhadap keputusan pemberian pinjaman. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin besar jumlah pinjaman maka semakin kecil 

kemungkinan untuk mendapatkan pinjaman secara penuh. 

c) Variabel Durasi Pinjaman 

Berdasarkan hasil output dapat dilihat bahwa nilai probabilitas variabel 

independen durasi pinjaman sebesar 0.688. Jika dibandingkan dengan α (0.05),  

maka nilai probabilitas tersebut > α yang artinya H1 ditolak dan menerima H0. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel durasi pinjaman tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap keputusan pemberian pinjaman. 

d) Variabel Kelas Kredit 

Berdasarkan hasil output dapat dilihat bahwa nilai probabilitas variabel 

independen kelas kredit  sebesar 0.000. Jika dibandingkan dengan α (0.05),  



 

 

maka nilai probabilitas tersebut < α yang artinya terjadi penolakan H0 dan 

penerimaan terhadap H1. Kemudian nilai koefisien β dari variabel tersebut 

sebesar -1.307, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kelas kredit  

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keputusan pemberian pinjaman. 

Tingkat risiko yang diwakilkan dengan kelas kredit  akan menjadi pertimbangan 

bagi lenders. Semakin tinggi risiko maka banyak pertimbangan yang dilakukan 

oleh lenders sehingga semakin kecil kemungkinan untuk mendapatkan 

pinjaman secara penuh. 

e) Variabel Rasio Hutang terhadap Pendapatan 

Berdasarkan hasil output dapat dilihat bahwa nilai probabilitas variabel 

independen rasio hutang terhadap pendapatan sebesar 0.000. Jika dibandingkan 

dengan α (0.05),  maka nilai probabilitas tersebut < α yang artinya terjadi 

penolakan H0 dan penerimaan terhadap H1. Kemudian nilai koefisien β dari 

variabel tersebut sebesar -1.798, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 

rasio hutang terhadap pendapatan berpengaruh negatif signifikan terhadap 

keputusan pemberian pinjaman. Variabel ini termasuk yang paling dominan 

diantara keempat variabel independen karena pengaruhnya yang paling besar 

terhadap variabel dependen yang ditunjukkan oleh nilai koefisien β pada tabel 

4.21. Kemampuan peminjam dalam membayar angsuran setiap bulannya dapat 

dinilai dari rasio hutang terhadap pendapatan (Debt to Income). Semakin besar 

nilai rasio ini maka semakin tinggi risiko gagal bayar (default), sehingga 

semakin kecil kemungkinan untuk memperoleh pinjaman secara penuh. 

4.2.2.3.7. Persamaan Analisis Regresi Logistik – Koinworks & Kapitalboost 



 

 

Berdasarkan  hasil perhitungan dalam tabel 4.30 di atas diperoleh persamaan 

logistik yaitu : 

 
10.757 0.221 

SB 

- 0.945 

JP 

- 0.104  

DP 

-1.798 

KK 

-1.307 

DTIR 

( ˂α ) ( >α ) ( ˂α ) ( >α ) ( ˂α ) ( ˂α ) 

Penjelasannya adalah sebagai berikut : 

a) Berdasarkan persamaan regresi di atas, diperoleh koefisien regresi untuk 

konstanta sebesar positif 10.757 yang artinya memiliki pengaruh positif. Hal ini 

mengindikasikan bahwa jika tanpa pengaruh dari variabel bebas atau variabel 

bebas adalah 0, maka kemungkinan keputusan pemberian kredit akan naik 

sebesar 10.75%. 

b) Koefisien regresi dari variabel suku bunga (SB) sebesar positif 0.221 dan tidak 

berpengaruh signifikan pada α = 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel 

lainnya dianggap konstan maka apabila terjadi penurunan suku bunga yang 

ditawarkan sebesar 0.22% tidak akan mempengaruhi variabel keputusan 

pinjaman kepada UKM. 

c) Koefisien regresi dari variabel jumlah pinjaman (JP) sebesar -0.945 dan 

berpengaruh signifikan pada α = 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel 

lainnya dianggap konstan maka apabila terjadi penurunan jumlah pinjaman 

sebesar 1% akan mempengaruhi keputusan pemberian pinjaman kepada UKM 

sebesar 0.94%. 

d) Koefisien regresi dari variabel durasi pinjaman (DP) sebesar negatif 0.104 dan 

tidak berpengaruh signifikan pada α = 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa jika 



 

 

variabel lainnya dianggap konstan maka apabila terjadi penurunan durasi 

pinjaman sebesar 0.10% tidak akan mempengaruhi variabel keputusan 

pinjaman kepada UKM. 

e) Koefisen regresi dari variabel kelas kredit (KK) sebesar -1.798 dan berpengaruh 

signifikan pada α = 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel lainnya 

dianggap konstan maka apabila terjadi penurunan kelas kredit sebesar 1%, akan 

mempengaruhi keputusan pemberian pinjaman kepada UKM sebesar 1.8%. 

f) Koefisen regresi dari variabel rasio hutang terhadap pendapatan (DTI Ratio) 

sebesar -1.307 dan berpengaruh signifikan pada α = 0.05. Hal ini menunjukkan 

bahwa jika variabel lainnya dianggap konstan maka apabila terjadi penurunan 

rasio hutang terhadap pendapatan sebesar 1%, akan mempengaruhi keputusan 

pemberian pinjaman kepada UKM sebesar 1.31%. 

4.2.3. Interpretasi Hasil 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model 

regresi Logistisk. Uji regresi Logistik digunakan sebagai alat analisis faktor-faktor 

apa saja yang menentukan suatu pengajuan pendanaan dalam Peer to Peer Lending 

akan diterima dan terdanai sepenuhnya. Alasan digunakannya model analisis ini 

adalah variabel independen yang digunakan merupakan campuran antara variabel 

kontinyu (metrik) dan kategorial (nonmetrik). 

Masing-masing slope pada persamaan ini adalah koefisien slope parsial dan 

menghitung perubahan pada nilai variabel (dengan asumsi variabel independen 

lainnya konstan). Pada regresi logistic koefisien dari persamaan yang dibangun 



 

 

tidak dapat diinterpretasikan secara langsung sehingga dibutuhkan nilai odds untuk 

menginterpretasikannya. Nilai-nilai pada kolom Exp(B) atau disebut juga odds ratio 

menggambarkan seberapa besar peluang pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen. Rentang peluang dari batas bawah (lower) hingga batas atas 

(upper) juga dapat dilihat dari kolom nilai C1 untuk Exp(B). 

4.2.3.1. Interpretasi Hasil Analisis Pengajuan Pinjaman Pada Koinworks 

Berikut ini akan disajikan uraian mengenai hasil uji statistik yang telah 

dilakukan dengan acuan peneltian terdahulu. Pada pembahasan tabel 4.13 

didapatkan hasil persamaan model logistik sebagai berikut : 

 
6.494 1.333 

SB 

- 0.810 

JP 

0.060  

DP 

- 2.116 

KK 

- 0.920 

DTIR 

( ˂α ) ( >α ) ( ˂α ) ( >α ) ( >α ) ( ˂α ) 

 

4.2.3.1.1. Variabel Suku Bunga yang Ditawarkan 

Berdasarkan tabel Variables in The Equation 4.13 dapat diketahui bahwa 

variabel suku bunga yang ditawarkan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pemberian pinjaman di Koinworks, sehingga tidak mampu membuktikan 

hipotesis penelitian yang ditentukan dimana terdapat pengaruh positif suku bunga 

yang ditawarkan terhadap keputusan pemberian pinjaman. Hal ini dikarenakan 

kurang dominannya variabel suku bunga yang ditawarkan sehingga variabel 

tersebut belum cukup berperan sebagai penyeimbang pengambil keputusan dalam 

pemberian pinjaman pada UKM dalam platform Peer to Peer Lending. 



 

 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang telah 

dilakukan oleh Weiß et al., 2012 , Feng et al., 2015 dan Cai et al., 2016, yang 

menyatakan bahwa suku bunga yang ditawarkan memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap keputusan pemberian pinjaman pada Peer to Peer Lendimg di 

China. Namun penelitian sependapat  bahwa  tingkat suku bunga yang lebih tinggi 

pada penawaran yang terdaftar lebih menarik lenders dalam memberikan dananya, 

ditunjukkan oleh nilai ods ratio positif pada variabel tersebut. Akan tetapi meskipun 

pengaruhnya positif, lenders di koinworks tidak sepenuhnya mempertimbangkan 

suku bunga penawaran dalam pengambilan keputusan investasinya. 

4.2.3.1.2. Variabel Jumlah Pinjaman 

Berdasarkan tabel Variabel in The Equation 4.13 diketahui bahwa di dalam 

platform  koinworks variabel jumlah pinjaman berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pemberian pinjaman pada UKM sebesar negatif 0.810 atau 0.81% pada 

tingkat signifikansi 5%. Akan tetapi hasil ini belum sesuai dengan hipotesis 

penelitian yang ditentukan karena odds ratio yang dihasilkannya bernilai negatif 

sedangkan hipotesis menyatakan bahwa jumlah pinjaman memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap keputusan pemberian pinjaman pada UKM. 

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Feng et al., (2015) & Cai et al., (2016), yang menyatakan bahwa jumlah pinjaman 

yang lebih besar akan meningkatkan kemungkinan pendanaan dan menarik lebih 

banyak pemberi pinjaman. Teori yang digunakan oleh keduanya berdasar pada 

asumsi bahwa jumlah pinjaman yang lebih besar akan menghasilkan keuntungan 

yang lebih tinggi, sehingga investor yang berorientasi pada keuntungan akan 



 

 

tertarik untuk memberikan pinjaman. Namun hasil penelitian ini sesuai dengan 

Barasinska and Bundesbank, (2014), yang menilai jumlah pinjaman dari sudut 

ketidakpastian. Menurutnya tingginya jumlah pinjaman akan menambah 

ketidakpastian dalam pembayaraan, sehingga semakin tinggi jumlah pinjaman yang 

diminta maka kemungkinan pendanaan berhasil semakin kecil. Selain itu sejalan 

dengan penelitian Herzeinstein et al, (2010) yang menjelaskan bahwa semakin 

besar jumlah yang diminta oleh peminjam, maka semakin tinggi jumlah lenders 

yang dibutuhkan untuk  mendanai pelelangan sepenuhnya, yang mungkin akan 

mengurangi kemungkinan keberhasilan pendanaan. 

4.2.3.1.3. Variabel Durasi Pinjaman 

Berdasarkan tabel Variables in The Equation dapat diketahui bahwa di dalam 

platform Koinworks variabel durasi pinjaman tidak berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pemberian pinjaman sehingga tidak mampu membuktikan 

hipotesis penelitian yang ditentukan dimana terdapat pengaruh negatif durasi 

pinjaman terhadap keputusan pemberian pinjaman. Hal ini dikarenakan kurang 

dominannya variabel durasi pinjaman sehingga variabel tersebut belum cukup 

berperan sebagai penyeimbang pengambil keputusan dalam pemberian pinjaman 

pada UKM dalam platform Peer to Peer Lending. 

 Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang telah 

dilakukan oleh Barasinska and Bundesbank (2014) yang menyatakan bahwa durasi 

pinjaman memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pemberian 

pinjaman pada Peer to Peer Lending di Jerman. Selain itu, nilai odds ratio yang 

dihasilkan oleh variabel ini adalah positif maka penelitian ini tidak sependapat jika 



 

 

waktu pengembalian yang lebih cepat akan lebih disukai oleh lenders. Meskipun 

Barasinska and Bundesbank (2014) lebih memfokuskan pada pengaruh gender 

terhadap keputusan pemberian pinjaman, akan tetapi dalam penelitian tersebut juga 

membahas mengenai jangka waktu atau durasi pinjaman dalam menentukan 

keputusan pemberian pinjaman. Dan penelitian tersebut menjelaskan bahwa dalam 

penentuan jangka waktu pinjaman yang diajukan akan berbeda-beda yang 

dipengaruhi oleh gender (borrower). 

4.2.3.1.4. Variabel Kelas Kredit  

Berdasarkan tabel Variables in The Equation 4.13 dapat diketahui bahwa 

variabel kelas kredit  yang ditawarkan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pemberian pinjaman di Koinworks, sehingga tidak mampu membuktikan 

hipotesis penelitian yang ditentukan dimana terdapat pengaruh negatif kelas kredit 

terhadap keputusan pemberian pinjaman. Hal ini dikarenakan kurang dominannya 

variabel kelas kredit sehingga variabel tersebut belum cukup berperan sebagai 

penyeimbang pengambil keputusan dalam pemberian pinjaman pada UKM dalam 

platform Peer to Peer Lending. 

Dalam pembiayaan peer to peer lending Koinworks, kelas kredit tersebut 

mengindikasikan tingkat risiko pada pembiayaan tersebut yang akan dihadapi oleh 

lenders. Tingkat risiko yang diwakilkan dengan kelas kredit akan memberikan 

gambaran tentang profil bisnis perusahaan, risiko atas tingkat keuntungan yang 

ditawarkan dan keberlangsungan usaha yang menjadi pertimbangan bagi lenders. 

Semakin tinggi risiko maka akan lebih banyak pertimbangan yang dilakukan oleh 

lenders dan semakin kecil kemungkinan lenders untuk memberikan pinjamannya 



 

 

kepada usaha tersebut. Hasil dari statistik menunjukkan bahwa variabel kelas kredit 

bernilai negatif, maka kelas kredit memiliki hubungan yang negatif dengan 

keputusan pemberian pinjaman. Akan tetapi variabel ini tidak signifikan pada 5% 

sehingga hal  ini menunjukkan bahwa meskipun tidak ada perbedaan penilaian 

kelayakan suatu kredit usaha yang dilakukan oleh lenders dengan platform peer to 

peer lending, namun di koinworks mereka tidak sepenuhnya menjadikan kelas 

kredit sebagai dasar dalam pengambilan keputusan investasinya. 

Hasil penelitian ini sependapat dengan penelitian Pope et al. (2018) yang 

menjelaskan bahwa pelaku pasar hanya bereaksi terhadap informasi nonfinansial 

dan banyak yang melupakan opsi untuk mengajukan tawaran pinjaman tanpa 

meninjau daftar secara detail termasuk skor kredit, sehingga dalam penelitiannya 

menyatakan bahwa kelas kredit tidak berpengaruh terhadap keputusan pemberian 

pinjaman. Berbeda dengan penelitian Herzenstein et al. (2011), Kgoroeadira (2014) 

dan Lin et al. (2015) yang menyatakan bahwa kelas kredit mempengaruhi 

keputusan pemberian pinjaman secara signifikan. 

4.2.3.1.5. Variabel Rasio Hutang Terhadap Pendapatan 

Berdasarkan tabel Variabel in The Equation diketahui bahwa dalam platform 

Koinworks variabel rasio hutang terhadap pendapatan (DTI Ratio) berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pemberian pinjaman pada UKM sebesar negatif 0.92 

atau 0.92% pada tingkat signifikansi 5%. Sehingga mampu membuktikan hipotesis 

penelitian yang dibangun dimana terdapat pengaruh DTI Ratio terhadap keputusan 

pinjaman pada UKM. 



 

 

Hasil penelitian ini sesuai dengan Herzenstein et al. (2011) dan Kgoroeadira 

(2014) yang berdasar pada data dalam prosper.com memasukkan rasio hutang 

terhadap pendapatan kedalam penelitian sebagai variabel kontrol. Dalam 

penelitiannya menyatakan bahwa dengan tingkat signifikansi yang sama variabel 

tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan  pemberian 

pinjaman. Namun bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Pope 

et al. (2018) yang menyatakan bahwa variabel rasio hutang terhadap pendapatan 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pemberian pinjaman. 

4.2.3.2. Interpretasi Hasil Analisis Pengajuan Pinjaman Pada Kapitalboost 

Berikut ini akan disajikan uraian mengenai hasil uji statistik yang telah 

dilakukan dengan acuan peneltian terdahulu. Pada pembahasan tabel 4.21 

didapatkan hasil persamaan model logistik sebagai berikut : 

 
18.956 0.005 

SB 

- 2.097 

JP 

- 0.545  

DP 

-3.471 

KK 

( ˂α ) ( >α ) ( ˂α ) ( >α ) ( ˂α ) 

 

4.2.3.2.1. Variabel Suku Bunga yang Ditawarkan 

Berdasarkan tabel Variables in The Equation 4.21 dapat diketahui bahwa 

variabel suku bunga yang ditawarkan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pemberian pinjaman di Kapitalboost, sehingga tidak mampu 

membuktikan hipotesis penelitian yang ditentukan dimana terdapat pengaruh 

positif suku bunga yang ditawarkan terhadap keputusan pemberian pinjaman. Hal 

ini dikarenakan kurang dominannya variabel suku bunga yang ditawarkan sehingga 



 

 

variabel tersebut belum cukup berperan sebagai penyeimbang pengambil keputusan 

dalam pemberian pinjaman pada UKM dalam platform Peer to Peer Lending. 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang telah 

dilakukan oleh Weiß et al., 2012 , Feng et al., 2015 dan Cai et al., 2016, yang 

menyatakan bahwa suku bunga yang ditawarkan memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap keputusan pemberian pinjaman pada Peer to Peer Lendimg di 

China. Namun penelitian sependapat  bahwa  tingkat suku bunga yang lebih tinggi 

pada penawaran yang terdaftar lebih menarik lenders dalam memberikan dananya, 

ditunjukkan oleh nilai koefisien B positif pada variabel tersebut. Akan tetapi 

meskipun pengaruhnya positif, lenders di kapitalboost juga tidak sepenuhnya 

mempertimbangkan suku bunga penawaran dalam pengambilan keputusan 

investasinya. 

4.2.3.2.2. Variabel Jumlah Pinjaman 

Berdasarkan tabel Variabel in The Equation 4.21 diketahui bahwa di dalam 

platform  Kapitalboost variabel jumlah pinjaman berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pemberian pinjaman pada UKM sebesar negatif 2.097 atau 2.1% pada 

tingkat signifikansi 5%. Akan tetapi hasil ini belum sesuai dengan hipotesis 

penelitian yang ditentukan karena nilai odds ratio yang dihasilkannya bernilai 

negatif sendangkan hipotesis menyatakan bahwa jumlah pinjaman memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pemberian pinjaman pada 

UKM. 

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Feng et al., (2015) & Cai et al., (2016), yang menyatakan bahwa jumlah pinjaman 



 

 

yang lebih besar akan meningkatkan kemungkinan pendanaan dan menarik lebih 

banyak pemberi pinjaman. Teori yang digunakan oleh keduanya berdasar pada 

asumsi bahwa jumlah pinjaman yang lebih besar akan menghasilkan keuntungan 

yang lebih tinggi, sehingga investor yang berorientasi pada keuntungan akan 

tertarik untuk memberikan pinjaman. Namun hasil penelitian ini sesuai dengan 

Barasinska and Bundesbank, (2014), yang menilai jumlah pinjaman dari sudut 

ketidakpastian. Menurutnya tingginya jumlah pinjaman akan menambah 

ketidakpastian dalam pembayaraan, sehingga semakin tinggi jumlah pinjaman yang 

diminta maka kemungkinan pendanaan berhasil semakin kecil. Selain itu sejalan 

dengan penelitian Herzeinstein et al, (2010) yang menjelaskan bahwa semakin 

besar jumlah yang diminta oleh peminjam, maka semakin tinggi jumlah lenders 

yang dibutuhkan untuk  mendanai pelelangan sepenuhnya, yang mungkin akan 

mengurangi kemungkinan keberhasilan pendanaan. 

4.2.3.2.3. Variabel Durasi Pinjaman 

Berdasarkan tabel Variables in The Equation dapat diketahui bahwa di dalam 

platform Koinworks variabel durasi pinjaman tidak berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pemberian pinjaman sehingga tidak mampu membuktikan 

hipotesis penelitian yang ditentukan dimana terdapat pengaruh negatif durasi 

pinjaman terhadap keputusan pemberian pinjaman. Hal ini dikarenakan kurang 

dominannya variabel durasi pinjaman sehingga variabel tersebut belum cukup 

berperan sebagai penyeimbang pengambil keputusan dalam pemberian pinjaman 

pada UKM dalam platform Peer to Peer Lending. 



 

 

 Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang telah 

dilakukan oleh Barasinska and Bundesbank (2014) yang menyatakan bahwa durasi 

pinjaman memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pemberian 

pinjaman pada Peer to Peer Lending di Jerman. Namun jika melihat nilai koefisien 

yang dihasilkan bernilai negatif penelitian ini sependapat bahwa waktu 

pengembalian yang lebih cepat akan lebih disukai oleh lenders. Meskipun 

penelitian ini lebih memfokuskan pada pengaruh gender terhadap keputusan 

pemberian pinjaman, akan tetapi dalam penelitian tersebut juga membahas 

mengenai jangka waktu atau durasi pinjaman dalam menentukan keputusan 

pemberian pinjaman. Dan penelitian tersebut menjelaskan bahwa dalam penentuan 

jangka waktu pinjaman yang diajukan akan berbeda-beda yang dipengaruhi oleh 

gender (borrower). 

4.2.3.2.4. Variabel Kelas Kredit  

Berdasarkan tabel Variabel in The Equation 4.21 diketahui bahwa di dalam 

platform Kapitalboost variabel kelas kredit berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pemberian pinjaman pada UKM sebesar negatif 3.471 atau 3.47% pada 

tingkat signifikansi 5%. Sehingga mampu membuktikan hipotesis penelitian yang 

dibangun dimana terdapat pengaruh negatif kelas kredit terhadap keputusan 

pinjaman. Berdasarkan nilai koefisien B variabel kelas kredit adalah yang paling 

dominan dibanding dengan variabel lain sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa 

variabel ini merupakan variabel yang paling berpengaruh besar dalam keputusan 

pemberian pinjaman. 



 

 

Dalam pembiayaan peer to peer lending Kapitalboost, kelas kredit tersebut 

mengindikasikan tingkat risiko pada pembiayaan tersebut yang akan dihadapi oleh 

lenders. Tingkat risiko yang diwakilkan dengan kelas kredit akan memberikan 

gambaran tentang profil bisnis perusahaan, risiko atas tingkat keuntungan yang 

ditawarkan dan keberlangsungan usaha yang menjadi pertimbangan bagi lenders. 

Semakin tinggi risiko maka akan lebih banyak pertimbangan yang dilakukan oleh 

lenders dan semakin kecil kemungkinan lenders untuk memberikan pinjamannya 

kepada usaha tersebut. Hasil dari statistik menunjukkan bahwa variabel kelas kredit 

bernilai negatif, maka kelas kredit memiliki hubungan yang negatif dengan 

keputusan pemberian pinjaman. Dengan kata lain semakin tinggi risiko maka 

kemungkinan pengajuan pinjaman terdanai sepenuhnya akan semakin sedikit. Hal 

ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan penilaian kelayakan suatu kredit usaha 

yang dilakukan oleh lenders dengan platform peer to peer lending.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Herzenstein et al. (2011), 

Kgoroeadira (2014) dan Lin et al. (2015) namun bertentangan dengan penelitian 

Pope et al. (2018) yang menjelaskan bahwa pelaku pasar hanya bereaksi terhadap 

informasi nonfinansial dan banyak yang melupakan opsi untuk mengajukan 

tawaran pinjaman tanpa meninjau daftar secara detail termasuk skor kredit, 

sehingga dalam penelitiannya menyatakan bahwa kelas kredit tidak berpengaruh 

terhadap keputusan pemberian pinjaman. 



 

 

4.2.3.3. Interpretasi Hasil Analisis Pengajuan Pinjaman Secara Umum 

(Koinworks & Kapitalboost) 

Berikut ini akan disajikan uraian mengenai hasil uji statistic yang telah 

dilakukan dengan acuan peneltian terdahulu. Pada pembahasan tabel 4.30 

didapatkan hasil persamaan model logistik sebagai berikut : 
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4.2.3.3.1. Variabel Suku Bunga yang Ditawarkan 

Berdasarkan tabel Variables in The Equation 4.30 dapat diketahui bahwa 

secara umum variabel suku bunga yang ditawarkan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pemberian pinjaman sehingga tidak mampu membuktikan 

hipotesis penelitian yang ditentukan dimana terdapat pengaruh positif signifikan 

suku bunga yang ditawarkan terhadap keputusan pemberian pinjaman. Hal ini 

dikarenakan kurang dominannya variabel suku bunga yang ditawarkan sehingga 

variabel tersebut belum cukup berperan sebagai penyeimbang pengambil keputusan 

dalam pemberian pinjaman pada UKM dalam platform Peer to Peer Lending. 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang telah 

dilakukan oleh Weiß et al., 2012 , Feng et al., 2015 dan Cai et al., 2016, yang 

menyatakan bahwa suku bunga yang ditawarkan memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap keputusan pemberian pinjaman pada Peer to Peer Lendimg di 

China. Namun penelitian sependapat  bahwa  tingkat suku bunga yang lebih tinggi 

pada penawaran yang terdaftar lebih menarik lenders dalam memberikan dananya, 



 

 

ditunjukkan oleh nilai ods ratio positif pada variabel tersebut. Akan tetapi meskipun 

pengaruhnya positif, lenders di koinworks maupun kapitalboost tidak sepenuhnya 

mempertimbangkan suku bunga penawaran dalam pengambilan keputusan 

investasinya. 

 

 

4.2.3.3.2. Variabel Jumlah Pinjaman 

Berdasarkan tabel Variabel in The Equation 4.30 diketahui bahwa secara 

umum variabel jumlah pinjaman berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pemberian pinjaman pada UKM sebesar negatif 0.945 atau 0.94% pada tingkat 

signifikansi 5%. Akan tetapi hasil ini belum sesuai dengan hipotesis penelitian yang 

ditentukan karena nilai koefisien yang dihasilkannya bernilai negatif sendangkan 

hipotesis menyatakan bahwa jumlah pinjaman memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan pemberian pinjaman pada UKM. 

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Feng et al., (2015) & Cai et al., (2016), yang menyatakan bahwa jumlah pinjaman 

yang lebih besar akan meningkatkan kemungkinan pendanaan dan menarik lebih 

banyak pemberi pinjaman. Teori yang digunakan oleh keduanya berdasar pada 

asumsi bahwa jumlah pinjaman yang lebih besar akan menghasilkan keuntungan 

yang lebih tinggi, sehingga investor yang berorientasi pada keuntungan akan 

tertarik untuk memberikan pinjaman. Namun hasil penelitian ini sesuai dengan 

Barasinska and Bundesbank, (2014), yang menilai jumlah pinjaman dari sudut 



 

 

ketidakpastian. Menurutnya tingginya jumlah pinjaman akan menambah 

ketidakpastian dalam pembayaraan, sehingga semakin tinggi jumlah pinjaman yang 

diminta maka kemungkinan pendanaan berhasil semakin kecil. Selain itu sejalan 

dengan penelitian Herzeinstein et al, (2010) yang menjelaskan bahwa semakin 

besar jumlah yang diminta oleh peminjam, maka semakin tinggi jumlah lenders 

yang dibutuhkan untuk  mendanai pelelangan sepenuhnya, yang mungkin akan 

mengurangi kemungkinan keberhasilan pendanaan. 

 

 

4.2.3.3.3. Variabel Durasi Pinjaman 

Berdasarkan tabel Variables in The Equation dapat diketahui bahwa secara 

umum variabel durasi pinjaman tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pemberian pinjaman sehingga tidak mampu membuktikan hipotesis penelitian yang 

ditentukan dimana terdapat pengaruh negatif durasi pinjaman terhadap keputusan 

pemberian pinjaman. Hal ini dikarenakan kurang dominannya variabel durasi 

pinjaman sehingga variabel tersebut belum cukup berperan sebagai penyeimbang 

pengambil keputusan dalam pemberian pinjaman pada UKM dalam platform Peer 

to Peer Lending. 

 Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang telah 

dilakukan oleh Barasinska and Bundesbank (2014) yang menyatakan bahwa durasi 

pinjaman memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pemberian 

pinjaman pada Peer to Peer Lending di Jerman. Namun jika melihat nilai koefisien 



 

 

yang dihasilkan bernilai negatif penelitian ini sependapat bahwa waktu 

pengembalian yang lebih cepat akan lebih disukai oleh lenders. Meskipun 

penelitian ini lebih memfokuskan pada pengaruh gender terhadap keputusan 

pemberian pinjaman, akan tetapi dalam penelitian tersebut juga membahas 

mengenai jangka waktu atau durasi pinjaman dalam menentukan keputusan 

pemberian pinjaman. Dan penelitian tersebut menjelaskan bahwa dalam penentuan 

jangka waktu pinjaman yang diajukan akan berbeda-beda yang dipengaruhi oleh 

gender (borrower). 

 

 

4.2.3.3.4. Variabel Kelas Kredit 

Berdasarkan tabel Variabel in The Equation diketahui bahwa secara umum 

variabel kelas kredit (KK) berpengaruh signifikan terhadap keputusan pemberian 

pinjaman pada UKM sebesar negatif 1.798 atau 1.8% pada tingkat signifikansi 5%. 

Sehingga mampu membuktikan hipotesis penelitian yang dibangun dimana terdapat 

pengaruh negatif kelas kredit terhadap keputusan pinjaman. Berdasarkan nilai 

koefisien B variabel kelas kredit adalah yang paling dominan dibanding dengan 

variabel lain sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel ini merupakan 

variabel yang paling berpengaruh besar dalam keputusan pemberian pinjaman. 

Dalam pembiayaan peer to peer lending Koinworks maupun Kapitalboost, 

kelas kredit tersebut mengindikasikan tingkat risiko pada pembiayaan tersebut yang 

akan dihadapi oleh lenders. Tingkat risiko yang diwakilkan dengan kelas kredit 



 

 

akan memberikan gambaran tentang profil bisnis perusahaan, risiko atas tingkat 

keuntungan yang ditawarkan dan keberlangsungan usaha yang menjadi 

pertimbangan bagi lenders. Semakin tinggi risiko maka akan lebih banyak 

pertimbangan yang dilakukan oleh lenders dan semakin kecil kemungkinan lenders 

untuk memberikan pinjamannya kepada usaha tersebut. Hasil dari statistik 

menunjukkan bahwa variabel kelas kredit bernilai negatif, maka kelas kredit 

memiliki hubungan yang negatif dengan keputusan pemberian pinjaman. Dengan 

kata lain semakin tinggi risiko maka kemungkinan pengajuan pinjaman terdanai 

sepenuhnya akan semakin sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan 

penilaian kelayakan suatu kredit usaha yang dilakukan oleh lenders dengan 

platform peer to peer lending.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Herzenstein et al. (2011), 

Kgoroeadira (2014) dan Lin et al. (2015) namun bertentangan dengan penelitian 

Pope et al. (2018) yang menjelaskan bahwa pelaku pasar hanya bereaksi terhadap 

informasi nonfinansial dan banyak yang melupakan opsi untuk mengajukan 

tawaran pinjaman tanpa meninjau daftar secara detail termasuk skor kredit, 

sehingga dalam penelitiannya menyatakan bahwa kelas kredit tidak berpengaruh 

terhadap keputusan pemberian pinjaman. 

4.2.3.3.5. Variabel Rasio Hutang Terhadap Pendapatan 

Berdasarkan tabel Variabel in The Equation diketahui bahwa secara umum 

variabel rasio hutang terhadap pendapatan (DTI Ratio) berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pemberian pinjaman pada UKM sebesar negatif 1.307 atau 

1.31% pada tingkat signifikansi 5%. Sehingga mampu membuktikan hipotesis 



 

 

penelitian yang dibangun dimana terdapat pengaruh negatif DTI Ratio terhadap 

keputusan pinjaman. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan Herzenstein et al. (2011) dan Kgoroeadira 

(2014) yang berdasar pada data dalam prosper.com memasukkan rasio hutang 

terhadap pendapatan kedalam penelitian sebagai variabel kontrol. Dalam 

penelitiannya menyatakan bahwa dengan tingkat signifikansi yang sama variabel 

tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan  pemberian 

pinjaman. Namun bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Pope 

et al. (2018) yang menyatakan bahwa variabel rasio hutang terhadap pendapatan 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pemberian pinjaman.  

 


