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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Investasi emas menjadi salah satu jenis investasi yang banyak diminati oleh 

masyarakat.Banyak lembaga keuangan bank maupun non bank yang menawarkan 

jasa untuk berinvestasi logam mulia tidak terkecuali dengan PT. Pegadaian 

(Persero).Salah satu produk yang dimiliki oleh PT. Pegadaian (Persero) adalah 

investasi logam mulia. Produk ini bisa menjadi salah satu solusi bagi masyarakat 

untuk berinvestasi dengan proses yang cukup mudah dan cepat. 

Produk investasi PT. Pegadaian (Persero) yang ditawarkan kepada 

masyarakat yaitu Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi 

(MULIA).Produk ini memberikan pelayanan berupa penjualan logam mulia 

kepada masyarakat. Investasi ini dirasa cukup aman dan sangat likuid untuk 

memenuhi kebutuhan dana yang mendesak karena apabila seorang nasabah 

membutuhkan dana tunai  mereka dapat menjual logam mulia yang mereka miliki 

kapan saja. 

Investasi logam mulia ini merupakan salah satu produk andalan yang 

dimiliki oleh PT. Pegadaian (Persero) di samping produk lain, seperti Kredit 

Cepat Aman (KCA) dan Kredit Angsuran Fidusia (KREASI). Walaupun produk 

investasi ini merupakan produk yang tidak terlalu lama bila dibandingkan dengan 

produk dan layanan lain yang ada di PT. Pegadaian(Persero), tetapi produk ini 

menjadi salah produk yang banyak dipilih oleh masyarakat sebagai alternatif 

investasi mereka pada saat ini. 
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Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 54/LB.1.00/2008 tentang 

Pembiayaan Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi (MULIA) tanggal 

25 September 2008, produk yang disebut MULIA ini diluncurkan dan mulai 

dioperasikan pada tanggal 28 Oktober 2008. Terbitnya surat keputusan tersebut 

dapat dikatakan sebagai terobosan baru bagi PT. Pegadaian (Persero) dimana 

selama ini pegadaian hanya identik dengan tempat untuk menggadaikan barang-

barang tertentu, tetapi pada saat ini juga bisa digunakan  untuk kegiatan 

berinvestasi. 

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 54/LB.1.00/2008 investasi logam 

mulia yang ada di pegadaian adalah emas batangan bersertifikat internasional 

(LBMA-London Bullion Market Asosiation) dengan beberapa jenis atau varian, 

untuk produk MULIA mulai dari  unit 5 gram, unit 25 gram, unit 50 gram, unit 

100 gram, unit 250 gram, dan unit 1.000 gram.Produk MULIA dilakukan dengan 

pembelian secara angsur, nasabah dapat menentukan pola pembayaran angsuran 

sesuai kemampuan dan aturan yang telah ditetapkan oleh pegadaian. 

Sebelum nasabah datang ke pegadaian pastikan nasabah telah menyediakan 

persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak pegadaian, seperti menyediakan 

kartu identitas seperti fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Izin 

Mengemudi (SIM).Tahap terpenting dalam hal ini adalah penandatanganan akad 

perjanjian pembelian emas secara kredit. 

Nasabah yang ingin mencicil emas di pegadaian diminta untuk membayar 

uang tunai minimal 20% dari harga emas PT. ANTAM Tbk. Apabila semua 
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prosedur dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku maka tidak dibutuhkan 

waktu terlalu lama hanya sekitar 15 sampai 30 menit. 

Bagi nasabah yang ingin melakukan investasi dalam bentuk kredit 

pegadaian menyediakan beberapa  pilihan jangka waktu angsuran sesuai dengan 

keinginan nasabah. Berdasarkan Surat Edaran Direksi Nomor 16/US.100/2009 

perihal jangka waktu, uang muka, dan margin, angsuran yang disediakan oleh PT. 

Pegadaian (Persero) tersedia dari 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, 

dan 36 bulan. 

Penetapan harga pembelian logam mulia di pegadaian tidak sama. PT. 

Pegadaian (Persero) menetapkan harga yang lebih tinggi kepada para nasabah 

yang menggunakan pembelian dengan jangka waktu angsuran yang lebih panjang. 

Hal ini terjadi karena, semakin lama jangka waktu yang dipilih maka semakin 

besar total harga yang harus dibayar olehnasabah. 

Cepat dan mudahnya proses untuk pembelian logam mulia secara kredit di 

pegadaian tidak diimbangi dengan pengetahuan nasabah tentang bagaimana 

perhitungan pembelian emas secara angsur. Hal tersebut penting untuk diketahui 

oleh nasabah karena dengan mengetahui cara perhitungan pembelian secara 

angsur logam mulia, maka nasabah dapat mengetahui  besaran angsuran yang 

akan dibayar dari pembelian logam mulia tersebut. 

Sehubungan dengan hal tersebut penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “Metode Perhitungan Angsuran Produk MULIA  Pada 

PT. Pegadaian (Persero) Cabang Malang.” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis mengambil 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana mekanisme pembelian emas produk MULIA di PT. Pegadaian 

(Persero) Cabang Malang? 

2. Bagaimana perhitungan angsuran produk MULIA di PT. Pegadaian (Persero) 

Cabang Malang? 

3. Bagaimana perkembangan jumlah nasabah baru produk MULIA yang ada di 

PT. Pegadaian (Persero) Cabang Malang? 

4. Apakah keunggulan dan kelemahan produk MULIA berdasarkan analisis 

SWOT  di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui mekanismepembelian emas produk MULIA di PT. 

Pegadaian (Persero) Cabang Malang. 

2. Untuk mengetahui perhitungan angsuran produk MULIA pada PT. Pegadaian 

(Persero) Cabang Malang. 

3. Untuk mengetahui perkembangan jumlah nasabahbaru produk MULIAdiPT. 

Pegadaian (Persero) Cabang Malang. 

4. Untuk mengetahui secara lebih mendalam tentang produk MULIA melalui 

analisis SWOT di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Malang. 
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D. Batasan Masalah 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis akan membahas tentang 

perhitungan besarnya pembayaran angsuran pada produk MULIA di PT. 

Pegadaian (Persero) Cabang Malang, hal ini dikarenakan sebagian besar nasabah 

tidak mengetahui cara perhitunganpembelian emas secara angsuran untuk 

investasi di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Malang.  

E. Manfaat Penelitian 

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi PT. Pegadaian (Persero) 

Cabang Malang dalam proses perhitungan pembayaranangsuran pembelian 

emas pada produk MULIA 

2. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi peneliti berikutnya dan 

juga dapat menjadi bahan pertimbangan dan pembanding atas penelitian 

serupa yang dilakukan sehingga bisa menjadi bahan acuan atau referensi. 

 

 

 

 

 


