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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

          Persaingan era global saat ini semakin ketat, strategi bisnis dan teknologi 

yang semakin canggih sangat berpengaruh bagi sebuah perusahaan. Persaingan 

yang ketat antara perusahaan mengacu pada pengelola perusahaan, baik 

perusahaan yang berorientasi laba maupun yang tidak berorientasi laba. Hal ini 

dilihat dari bagaimana suatu perusahaan dapat  mengalokasikan sumber daya 

manusianya secara efisien dan efektif. Persaingan tersebut dapat terjadi diantara 

perusahaan-perusahaan keuangan dan juga bukan keuangan.   

          Persaingan yang terjadi dalam perusaahaan jasa Lembaga Keuangan dan 

Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) semakin ketat dalam menyediakan 

penyaluran kredit. Salah satunya Perusahaan Badan Umum Milik Negara 

(BUMN) yaitu PT Pegadaian. PT Pegadaian ini merupakan perusahaan yang 

menyediakan jasa penyaluran kredit selain Bank.  

          Pengertian Pegadaian diambil dari kata “gadai” yang berarti adalah hak 

yang diperoleh seseorang yang mempunyai  piutang atas suatu barang bergerak. 

Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh 

seseorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas nama orang yang 

mempunyai utang.          

          PT. Pegadaian menyediakan jasa gadai dengan beberapa produk yang  
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dikenal yaitu  KCA ( Kredit Cepat Aman ), KREASI (Kredit Angsuran Fidusia), 

KRASIDA (Kredit Angsuran Sistem Gadai), KRESNA (Kredit Serba Guna), 

KPR (Kredit Perumahan Rakyat), KRISTA (Kredit Angsuran Rumah Tangga), 

KREMADA (Kredit Perumahan Swadaya), KTJG (Kredit Tunda Jual Gabah) 

dan lain-lain.  

          Salah satu produk unggulan PT Pegadaian (Persero) Cabang Malang 

adalah Produk Kredit Cepat Aman (KCA). Produk  Kredit Cepat Aman (KCA) 

merupakan solusi yang paling banyak diminati oleh kalangan masyarakat. Sesuai 

dengan slogan pegadaian yaitu “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah“, Kredit 

Cepat Aman (KCA) ini sangat cocok bagi semua masyarakat yang membutuhkan 

pinjaman modal dengan mudah, cepat dan aman dalam jangka waktu tertentu 

atas dasar hukum gadai yang pengembaliannya dilakukan dengan membayar 

uang pinjaman dan sewa modalnya.   

          Keunggulan dari KCA adalah dapat memperoleh pinjaman modal dengan 

mudah dan cepat dalam waktu 15 menit.  Barang agunan berupa perhiasan emas 

atau barang elektronik lainnya, pinjaman tunai dan tidak perlu buka rekening. 

Pinjaman yang diberikan berkisar antara Rp 50.000 sampai Rp 200.000.000. 

Dengan keunggulan mekanisme angsuran yang mudah dan proses pencairan yang 

relatif cepat. Dengan uang pinjaman dikelompokkan menjadi empat golongan, 

yakni golongan A, B, C, dan D. Pelunasan KCA dilakukan dengan cara 

mengangsur dalam jangka waktu 120 hari atau 4 bulan.  
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         Nasabah yang ingin mencicil angsuran di pegadaian tidak terlepas dari 

tanggungan biaya administrasi dan tarif sewa modal. Terdapat beberapa 

persyaratan yang harus dilengkapi saat pengajuan gadai KCA di Pegadaian yaitu 

menyerahkan fotokopi identitas diri ( KTP atau identitas lainnya), menyerahkan 

barang jaminan berupa emas atau non emas. 

          Kegiatan pelayanan kredit KCA pada PT. Pegadaian (Persero) merupakan 

hal yang paling dominan sebagai penentu pencapaian keuntungan dan penentu 

perkembangan usaha PT. Pegadaian (Persero) itu sendiri.  Untuk itu diperlukan 

prosedur yang baik dalam pengelolaan kegiatan operasionalnya melalui 

penyediaan informasi untuk memenuhi kebutuhan manajemen yang sehat dan 

pengambil keputusan ekonomi yang tepat, agar fungsi dan peran PT. Pegadaian 

(Persero) sebagai lembaga keuangan bukan bank dapat terlaksanan dengan baik.  

          Prosedur pemberian pinjaman dan pelunasan yang memadai, 

memungkinkan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Malang ikut mengawasi dan 

melindungi kredit yang diberikan kepada nasabah. Untuk itu diperlukan 

pengendalian yang baik terhadap suatu resiko yang kemungkinan akan timbul 

akibat adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian kredit dan 

pengembaliannya. Semakin lama waktu kredit yang diberikan, semakin tinggi 

tingkat resiko yang akan di pertanggung jawabkan kreditur.  

           Salah satu pengendalian yang di lakukan oleh PT Pegadaian (Persero) 

Cabang Malang pada kredit KCA yaitu apabila nasabah melakukan wanprestasi 

atau tidak mampu membayar kewajibannya maka benda agunan berupa emas 
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tersebut menjadi salah satu alternatif yang dilakukan pihak pegadaian untuk 

menutupi kewajiban yang tidak terbayar dengan cara melelang benda agunan 

tersebut. Dimana lelang merupakan jalan terakhir bagi pegadaian dalam 

menyelesaikan resiko. 

B. Rumusan Masalah 

          Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka diambil rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Apa saja karakteristik pinjaman pegadaian Kredit Cepat Aman (KCA) pada 

PT. Pegadaian (Persero) Cabang Malang?  

2. Bagaimana pengendalian yang di lakukan PT. Pegadaian (Persero) Cabang 

Malang terhadap pemberian pinjaman pegadaian Kredit Cepat Aman (KCA)? 

C. Pembatasan Masalah 

          Berdasarkan penelitian yang dilakukan, akan dibahas Pengendalian 

mulai dari proses pemberian Kredit Cepat Aman (KCA) sampai dengan 

proses pelunasan Kredit Cepat Aman (KCA) Pada PT. Pegadaian (Persero) 

Cabang Malang. 

D. Tujuan Penelitian 

          Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Mendiskripsikan karakteristik pinjaman pegadaian Kredit Cepat Aman 

(KCA)  pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Malang.  
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2. Memberikan gambaran tentang pengendalian yang dilakukan PT. Pegadaian 

(Persero) Cabang Malang terhadap pemberian pinjaman pegadaian Kredit 

Cepat Aman (KCA). 

E. Manfaat Penelitian 

          Hasil penelitian ini diharapkan akan memiliki informasi yang bermanfaat 

dalam pengambilan kebijakan oleh :  

1. Pihak-pihak terkait, sebagai referensi dalam melakukan penelitian 

pengendalian Kredit Cepat Aman (KCA) pada Lembaga Keuangan Bukan 

Bank.   

2. PT. Pegadaian (Persero) dalam melakukan penilaian efektifitas pengendalian 

yang telah berlangsung untuk mengetahui kelancaran kredit.  

 

 

 


