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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada era globalisasi ini, persaingan dan perkembangan perekonomian 

masyarakat yang ada di Indonesia semakin meningkat.Kegiatan perolehan 

pendanaan sebagian besar diperoleh dari kegiatan pinjaman.Kegiatan 

pinjammeminjam ini biasanya dilakukakan perseorangan atau badan hukum 

dengan suatu lembaga informal maupun formal.Sebagian besar masyarakat 

Indonesia masih berada di garis kemiskinan cendrung melakukan kegiatan 

peminjaman melalui lembaga informal seperti rentenir.Kecendrungan ini 

dilakukan karena mudahnya persyaratan yang hares dipenuhi,mudah di akses 

dan dengan waktu yang relatif singkat,namun dibalik kemudahan tersebut, 

rentenir tersebut menekan masyarakat dan meninggikan bunga. 

Masyarakat lebih memilih lembaga. keuangan formal yang dapat 

dilakukan dalam kegiatan pinjam meminjam untuk memperoleh dana. Lembaga 

keuangan tersebut dibagi menjadi dua macam yaitu lembaga keuangan bank dan 

lembaga keuangan bukan bank. Saat ini masih terdapat kesan terhadap 

masyarakat bahwa meminjam ke bank adalah sesuatu hal yang lebih 

membanggakan di bandingkan dengan lembaga keuangan formal lainnya, 

padahal dalam prosesnya memerlukan waktu yang cukup, lama dan rumit.Dengan 

adanya perkembangan perekonomian yang semakain pesat, maka masyarakat pun 

memerlukandana cepat dengan bunga ringan. Maka mulai bermunculanlah 
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lembaga keuangan bukan bank yang salah satunya adalah pegadaian. 

Perusahaan Umum Pegadaian merupakan, Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) milik Departemen Keuangan RI dan merupakan salah satu lembaga 

perkreditan yang khas, karena hanya bergerak dalam bidang penyaluran kredit 

kepada masyarakat atas dasar hukum gadai dengan jaminan benda - benda 

bergerak. Perum Pegadaian merupakan salah satu alternatif dalam memenuhi 

kebutuhan kredit masyarakat, karena mampu melayani kebutuhan akan uang 

pinjaman dalam waktu yang relatif singkat, sehingga sangat diminati 

masyarakat, hal ini dapat diketahui dengan layanan pembenian kredit yang 

telah disalurkan baik untuk kebutuhan produksi, semi produksi maupun 

konsumtif. Jadi tugas pokoknya adalah memberi pinjaman kepada masyarakat 

atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan 

lembaga keuangan informal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan, dana 

mendesak dari masyarakat. Hal ini didasari pada fakta yang terjadi di lapangan 

bahwa terdapat lembaga keuangan yang seperti lintah darat yang dengan 

melambungkan tingkat suku bunga setinggi - tingginya. 

Bila perum pegadaian dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya 

maka pegadaian bisa dikatakan sangat menjanjikan karena diketahui untuk 

melakukan peminjaman dipegadaian sangatlah mudah, cepat dan aman dan 

yang terpenting itu syarat - syaratnya tidak rumit beda dibandingkan dengan 

bank atau lainnya, sehingga pegadaian lebih menjadi primadona untuk 

kalangan menengah yang membutuhkan dana baik untuk modal usaha maupun 

untuk konsumsi atau keperluan yang lainnya yang sangat mendesak. 
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Menjelang perayaan Lebaran biasanya pegadaian di sibukkan dengan 

melayani pegadai. Itu berkaitan masyarakat yang berduyun - duyun menebus 

barang gadaian emas miliknya di perusahaan badan usaha milik negara 

(BUMN) ini.Terjadi kenaikan drastis terutama pada penebusan emas. Itu di 

karenakan masyarakat biasanya di saat Lebaran ingin bersolekria saat ketemu 

keluarganya, bersilaturahmi, makanya mereka butuh perhiasan. Dan sini, 

pegadaian meraup pemasukan lewat biaya yang di terima dari gadai emas 

tersebut. Jumlah masyarakat yang datang pada Lebaran biasanya meningkat 

dua kali lipat jika dibandingkan dengan hari - hari biasa. Tetapi seusai Lebaran 

masyarakat biasanya kembali menggadaikan emas mereka. 

Laporan keuangan adalah dua daftar yang disusun oleh akuntan pada 

akhir periode untuk suatu perusahaan.Kedua. daftar adalah daftar neraca atau 

daftar atau daftar posisi keuangan dan daftar pendapatan atau daftar laba rugi. 

Pada waktu akhir - akhir ini sudah menjadi kebiasaan bagi perseroan 

perseroan untuk menambahkan daftar ketiga yaitu daftar surplus atau daftar 

laba yang tak dibagikan (Munawir,2005). 

Peningkatan dan perkembangan pegadaian yang bisa di bilang sangat 

cepat di Indonesia walaupun masih dikatakan baru tetapi bisa bersaing dengan 

lembaga keuangan lainnya . Sehubungan dengan hal tersebut maka penulis 

untuk mengadakan penelitian tentang "Pengukuran Kinerja Keuangan Pada               

PT. Pegadaian (Persero) cabang Surabaya tahun 2010- 2012 " 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang di atas dapat memberikan gambaran 

tentang perkembangan kinerja keuangan perusahaan PT. Pegadaian ( Persero) 

untuk itu diperlukan analisis atas laporan keuangan perusahaan maka peneliti 

merumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:  

“Apakah Kinerja keuangan PT. Pegadaian (Persero) cabang Surabaya 

dengan menggunakan analisis rasio sehat?”  

 

C. Tinjuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas maka penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan PT. Pegadaian 

(Persero) cabang Surabaya. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan : 

Diharapkan hasil dari penelitian ini memberikan masukan bagi perusahaan 

untuk meningkatkan kinerja keuangannya. 

2. Bagi Peneliti selanjutnya 

Penelitian ini juga diharapkan dapat berguna sebagai landasan dan 

tambahan wawasan untuk melakukan penelitian selanjutnya yang 

berkaitan dengan analisis kinerja keuangan. 
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E. Batasan Masalah  

Mengingat keterbatasan yang dimiliki penulis baik teknis maupun 

teoritis serta memperjelas penelitian maka penulis membatasi pada 

perhitungan rasio keuangan data yang digunakan adalah data laporan 

keuangan PT. Pegadaian (Persero) cabang Surabaya tahun 2010-2012. 

 

 


