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Tujuan utama dari pengelolaan gadai adalah untuk mengurangi tingkat kerugian yang mungkin 

terjadi pada saat penyaluran gadai. Penelitian ini dilakukan pada PERUM Pegadaian Cabang 

Dieng karena PERUM Pegadaian Cabang Dieng baru berdiri pada tahun 2002. Selama kurun 

waktu 3 tahun tersebut usaha pengelolaan gadai masih perlu adanya perbaikan-perbaikan dan 

kekurangan-kekurangan untuk menunjukkan eksistensinya kepada kantor cabang. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolan gadai pada PERUM Pegadaian Cabang 

Dieng. Kegunaan hasil penelitian ini khususnya bagi manajer cabang yaitu diharapkan dapat 

membantu sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka untuk mempertimbangkan pengambilan 

keputusan yang lebih baik lagi dalam menyelesaikan masalah terutama dalam pengelolan gadai. 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan analisis pengelolaan 

gadai yaitu dengan menghitung besarnya pengelolaan gadai, penyaluran gadai, pelunasan, lelang 

dan bunga, menghitung fluktuasi jumlah nasabah dan jumlah gadai berdasarkan profesi dan 

menghitung gadai yang tidak dibayar (tingkat kerugian). 

Hasil analisis data yang dilakukan menunjukkan bahwa kinerja PERUM Pegadaian Cabang 

Dieng telah berjalan dengan baik, karena telah meningkat lebih besar dari 10% pada tahun 2005 

yaitu sebesar 13,71%. Hal ini menunjukkan bahwa PERUM Pegadaian Cabang Dieng telah 

diterima oleh masyarakat walaupun masih baru berdiri selama kurang lebih 3 tahun. Kondisi 

tersebut ditunjukkan dengan adanya tingkat kerugian pada PERUM Pegadaian Cabang Dieng 

masih kecil karena masih dapat diatasi dengan adanya peningkatan penyaluran gadai kepada 

nasabah. 

Beberapa saran yang dapat diajukan pada penelitian ini yaitu bagi Pegadaian diharapkan, 

PERUM Pegadaian Cabang Dieng dapat mempertahankan kinerja yang sudah baik untuk 

eksistensinya. Bagi peneliti selanjutnya yang berminat melanjutkan penelitian ini diharapkan 

untuk menyempurnakannya yaitu dengan menambah waktu atau periode penelitian yang diambil 

dan metode analisis data yang lain sehingga penelitian ini dapat lebih berkembang dan dapat 

lebih memperluas wawasan. 

 


