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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Derasnya arus globalisasi menyebabkan pengaruh lingkungan usaha di 

tempat perusahaan beroprasi menjadi semakin luas dan kompleks, segala jenis 

perusahaan yang sejenis yang bermunculan baik yang berasal dari dalam negeri 

maupun luar negeri. Hal ini mengakibatkan persaingan yang semakin ketat dan 

tajam. Untuk menjadi unggul dalam persaingan, perusahaan harus memiliki 

manajemen yang baik sehingga tujuan utama perusahaan tercapai yaitu mencapai 

laba yang maksimal secara efektif , efisien, dan ekonomis. 

Seiring perkembangan teknologi saat ini, penggunaan komputer dalam 

sistem informasi akuntansi merupakan keharusan untuk memperlancar aktivitas-

aktivitas dalam perusahaan agar pelaksanaan dapat lebih cepat, akurat, dan efisien. 

Walaupun komputer memerlukan investasi yang lebih besar dari pada manusia, 

namun kecepatan prosesnya memungkinkan untuk dapat menekan biaya yang 

timbul. 

Uang atau dana merupakan salah satu kebutuhan dasar setiap manusia, 

dengan berbagai cara manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhan dana 

tersebut. Salah satu cara manusia untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah 

dengan melakukan kredit. Kredit dapat dimanfaatkan secara konsumtif seperti 

memenuhi kebutuhan dana sehari-hari maupun untuk investasi penambahan 

modal kerja. Jasa kredit dapat diperoleh dari berbagai lembaga keuangan. 
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Sekarang ini lembaga keuangan yang ada di Indonesia dibagi menjadi 2 (dua), 

yaitu:  

lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan 

bank dalam pendirian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 

tentang Perbankan berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

dibagi menjadi 2 (dua), yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. 

Lembaga keuangan non bank terdiri dari pegadaian, asuransi dana pensiun, 

reksadana, dan bursa efek. Untuk mengatasi kesulitan dana, dimana kebutuhan 

dana dapat dipenuhi tanpa  Menjual barang-barang berharga, maka masyarakat 

dapat menjaminkan barang-barangnya ke lembaga tertentu dengan syarat tertentu 

yaitu syarat hak gadai dimana barang jaminan harus dibawa keluar dari kekuasaan 

si pemilik barang. Barang yang dijaminkan tersebut pada waktu tertentu dapat 

ditebus kembali setelah masyarakat melunasi pinjamannya. Kegiatan 

menjaminkan barang-barang bergerak untuk memperoleh sejumlah uang dan 

dapat dilunasi kembali setelah jangka waktu tertentu tersebut disebut dengan 

nama usaha gadai. Kredit tidak lepas hubungan dari lembaga jaminan. Lembaga 

jaminan timbul karena dua hal yaitu karena Undang-Undang dan karena 

perjanjian. Salah satu lembaga jaminan yang timbul karena perjanjian adalah 

Lembaga Gadai. 

Perum Pegadaian yang selanjutnya diatur di dalam Peraturan Pemerintah 

No. 103 Tahun 2000 adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diberi tugas 

serta wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan usaha menyalurkan uang 

pinjaman atas dasar hukum gadai dengan maksud dan tujuan sebagai berikut : 
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a. Turut meningkatkan kesejahtraan masyarakat terutama golongan menengah ke 

bawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai dan jasa di bidang 

keuangan lainnya berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang – undangan 

yang berlaku. 

b. Menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktek riba dan pinjaman tidak 

wajar. 

Sistem pengendalian intern yang handal dapat terwujud apabila dalam 

suatu perusahaan telah dilakukan pemisahan tugas dan tanggung jawab secara 

tegas,Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memadai serta praktek 

yang sehat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab setiap unit organisasi. 

Peraturan Menteri Menkeu No. 40 PMK. 07/2006 Pasal 1 butir (1) Lelang 

adalah penjualan barang yg terbuka untuk umum baik secara langsung maupun 

melalui media elektronik dengan penawaran harga secara tertulis atau lesan yg 

semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harha tertinggi didahului 

dengan pengumuman lelang kepada masyarakat umum. 

Berdasarkan pembahasan diatas dan melihat betapa pentingnya 

pelaksanaan lelang di suatu perusahaan gadai, maka dilakukan analisis dengan 

judul : “Analisis Sistem Pengendalian Internal Lelang Barang Gadai Pada 

PT. Pegadaian (persero) Cabang Jember” 
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B. Rumusan Masalah 

Apakah sistem pengendalian internal atas lelang barang gadai sesuai 

dengan unsur-unsur sistem pengendalian internal yang baik? 

C. Tujuan Penelitian 

Menganalisis sistem pengendalian internal lelang barang gadai yang 

diterapkan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jember apakah telah memadai dan 

berjalan sesuai dengan unsur-unsur sistem pengendalian internal yang baik  

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan masukan bagi 

manajemen tentang sistem pengendalian internal dalam pelelangan barang gadai, 

sehingga perusahaan dapat mencapai efesiensi dan efektivitas dalam melakukan 

proses pelelangan sesuai dengan alur dan aturan yang ada. 

 


