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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam kegiatan sehari-hari, uang selalu saja dibutuhkan untuk membeli 

atau membayar berbagai keperluan, yang menjadi masalah terkadang kebutuhan 

yang ingin dibeli tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimiliki. Kalau sudah 

demikian, kita mengurangi untuk membeli berbagai keperluan yang dianggap 

tidak penting, namun untuk keperluan yang sangat penting terpaksa harus 

dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber dana 

yang ada.Kegiatan pinjam meminjam ini biasanya dilakukan dengan suatu 

lembaga formal maupun informal. Masyarakat di Indonesia cenderung 

melakukan kegiatan peminjaman melalui lembaga informal seperti rentenir. 

Kecenderungan ini dilakukan karena mudahnya persyaratan yang harus 

dipenuhi, mudah diakses dan dengan waktu yang relatif singkat, namun dibalik 

kemudahan tersebut, rentenir semakin  menekan masyarakat dan meninggikan 

bunga. Jika masyarakat melihat keadaan lembaga formal yang dapat dilakukan 

untuk kegiatan pinjam meminjam, mungkin masyarakat akan memilih lembaga 

formal tersebut untuk memperoleh dananya.Lembaga keuangan tersebut dibagi 

menjadi 2 macam yaitu lembaga keuangan bank dan  lembaga keuangan non 

bank. 

Pegadaian merupakan lembaga keuangan non bank yang menggunakan 

jasa gadai barang untuk operasionalnya. Gadai menurut undang-undang hukum 

perdata pasal 1150 adalah suatu hal yang diperoleh seseorang yang berpiutang 
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atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang 

berhutang atau orang lain yang atas namanya dan memberikan kekuasaan kepada 

yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara 

didahulukan dari orang-orang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya 

untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk 

menyelamatkan setelah barang tersebut digadaikan, biaya-biaya mana yang akan 

didahulukan. 

Perum Pegadaian sebagai Badan Usaha Milik Negara memiliki peranan 

yang sangat signifikan bagi perekonomian negara. Jasa perkreditan dengan cara 

gadai yang diberikan badan usaha ini diharapkan mampu menunjang 

pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan 

pembangunan.  Keberadaan perum pegadaian ini juga dimaksudkan sebagai cara 

yang ampuh untuk mencegah ijon, rentenir, dan pinjaman tidak wajar lainnya 

yang berkembang di masyarakat. 

Sebagai lembaga keuangan penyalur kredit perum pegadaian mengelola 

keuangan dengan sebaik-baiknya. Kesehatan keuangan harus tetap dijaga. Untuk 

mengetahui keadaan keuangan dapat dilakukan dengan melihat dan 

mengevaluasi laporan keuangan. Dari laporan keuangan tersebut dapat dianalisis 

dengan menggunakan rasio-rasio keuangan yang dapat menunjukan posisi, 

kondisi maupun hasil kerja yang telah dicapai. Dengan demikian, selain 

digunakan untuk sumber informasi laporan keuangan dapat digunakan sebagai 

alat pertanggung jawaban. 
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Berdasarkan laporan posisi keuangan konsolidasian data selama 3 (tiga) 

tahun terakhir: 31 Desember 2013, 31 Desember 2014, dan 31 Desember 2015 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 1.1.Jumlah Aset, Pendapatan Usaha, dan Laba Bersih Perum 

Pegadaian Tahun 2013-2015 

Tahun Jumlah Aset Pendapatan 

Usaha (dalam 

jutaan rupiah) 

Laba bersih 

(dalam 

jutaan 

rupiah) 

2013 Rp 33.469.356. 625.345 Rp 7.864.767 Rp 

1.907.304 

2014 Rp 35.443.361.195.100 Rp 7.800.894 Rp 

1.761.764 

2015 Rp. 39.157.959.733.990 Rp 8.897.166 Rp 

1.938.429 

      Sumber : Annual Report PT.Pegadaian (persero) 

Tabel 1.1 menunjukan pendapatan pada tahun 2013 dengan persentase 

sebesar 7.86%, pendapatan usaha pada periode 2014 mengalami penurunan 

dengan persentase sebesar 7,80%,sedangkan pendapatan usaha di periode tahun 

2015 mengalami peningkatan sebesar 8,89%. Berdasarkan pendapatan usaha 

dari tahun ke tahun tersebut tidak signifikan, karena pada tahun 2014 mengalami 

penurunan pendapatan. 

Penilaian atas kinerja BUMN dilakukan berdasarkan atas Keputusan 

Menteri BUMN No: KEP-100/MBU/2002, tentang Penilaian Tingkat Kesehatan 

Badan Usaha Milik Negara. Mengacu pada keputusan tersebut, ada tiga aspek 

yang dinilai yaitu aspek keuangan, aspek operasional, dan aspek administrasi.  

Analisis laporan keuangan merupakan suatu proses membedah-bedah 

laporan keuangan kedalam komponen-komponennya. Penelaahan mendalam 

terhadap masing-masing komponen dan hubungan diantara komponen-
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komponen tersebut akan menghasilkan pemahaman menyeluruh atas laporan 

keuangan itu sendiri (Prastowo dan Julianty, 2008:04).Analisis rasio adalah cara 

analisa dengan menggunakan perhitungan-perhitungan perbandingan atas data 

kuantitatif yang ditujukkan dalam neraca maupun laba rugi (Kasmir 2008:104). 

Berdasarkan  uraian  diatas  dapat  diketahui  bahwa  laporan  keuangan 

sangat diperlukan oleh berbagai pihak dengan bebagai kepentingan demikian 

pula  bagi  Perum  Pegadaian,  khususnya  yang  berhubungan  dengan  rasio 

keuangan  yang  tentu  saja  sangat  membantu  sebagai  bahan  evaluasi  dan 

masukan bagi peningkatan kinerjanya. Keberadaan Perum Pegadaian juga 

dimaksudkan sebagai badan usaha keuangan yang setiap saat siap dan mampu 

memberi pelayanan kredit gadai bagi masyarakat. Hal tersebut ditunjukan 

dengan semakin meningkatnya jumlah pemberian pinjaman kepada masyarakat 

dari tahun ke tahunnya.  

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk 

menyusun skripsi dengan judul “Analisis Tingkat Kesehatan Pada Perum 

Pegadaian”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : “Bagaimana tingkat kesehatan Perum Pegadaian 

pada periode tahun 2013-2015?” 

 

C. Batasan Masalah 
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Analisis Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara yang 

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara 

No.100/MBU/2002 ditinjau dari  Aspek Keuangan Aspek Operasional dan 

Aspek Administrasi. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam rumusan masalah, maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tingkat kesehatan 

Perum Pegadaian Periode tahun 2013-2015. 

2. Kegunaan Penelitian 30 

a. Bagi Manajemen Perum Pegadaian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi maupun saran 

untuk manajemen sebagai dasar pertimbangan untuk pengambilan 

keputusan terutama yang berhubungan dengan laporan keuangan 

perusahaan. 

b. Bagi Kementrian BUMN 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai 

referensi dan bahan masukan untuk membantu perumusan dan penetapan 

pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Negara. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil  penelitian  ini  diharapkan  menambah referensi bukti empiris bagi 

pembaca sebagai rekomendasi penelitian yang dilakukan di Indonesia di 
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masa yang akan datang terutama kegiatan penelitian yang berkaitan 

dengan Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 
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