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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan di Indonesia terdiri dari dua yaitu lembaga 

keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Kedua lembaga ini selain 

memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi juga memiliki fungsi untuk 

menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Lembaga 

keuangan bank maupun bukan bank selalu berusaha untuk memberikan 

pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam bidang kredit. (Kasmir, 2003) 

Salah satu lembaga keuangan yang memberikan layanan pemberian 

pinjaman kepada masyarakat adalah perusahaan umum pegadaian. 

Perusahaan umum pegadaian satu-satunya badan usaha di Indonesia yang 

secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga 

keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat 

atas dasar hukum gadai seperti yang dimaksud dalam kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata pasal 1150.  

Pada kenyatannya bank sebagai lembaga keuangan belum dapat 

dijadikan alternatif pertama untuk memenuhi kebutuhan dana. Bank ternyata 

belum dapat bekerja semaksimal mungkin dalam menghimpun dan 

menyalurkan dana kepada masyarakat. Dalam kenyataannya hanya sebagian 

masyarakat saja yang dapat menikmati jasa perbankan. Selain harus memiliki 

agunan atau barang jaminan, pemberian pinjaman dibank juga mensyaratkan
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prosedur pinjaman yang relatif lama dan sulit untuk dipenuhi bagi masyarkat 

yang memiliki ekonomi menengah kebawah.  

Keadaan tersebut membuat banyak masyarakat membutuhkan dana 

yang cepat dan mengalihkan kebutuhan dananya ke pegadaian. Di pegadaian 

masyarakat dapat memperoleh dana yang dibutuhkan dengan waktu yang 

singkat dan tingkat suku bunga yang dikenakan juga masih terjangkau. Pada 

perusahaan umum pegadaian dikenal sebagai KCA (Kredit Cepat dan Aman) 

adalah kredit PT. Pegadaian dengan sistem gadai yang diberikan kepada 

semua golongan nasabah, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun 

kebutuhan produktif.  

Berkembangnya dunia usaha yang semakin pesat dan kegiatan 

perekonomian yang secara otomastis terdapat didalamnya akan membuat 

semakin diperlukannya sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan 

ekonomi atau kegiatan usaha. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan 

dunia usaha memiliki kaitan yang cukup erat dengan perkreditan. Ditinjau 

dari sudut lembaga penyedia dana yang memberikan fasilitas kredit, kredit 

memiliki kedudukan istimewa terutama dinegara-negara berkembang 

umumnya memerlukan dana yang cukup besar untuk menggambarkan dan 

mendorong pertumbuhan ekonomi dan dunia usaha sehingga dalam kondisi 

yang demikian sektor perkreditan memegang peran penting untuk menunjang 

keberhasilan pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang.    

Terjadinya permintaan kredit timbul karena masyarakat tidak bisa 

memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan tidak dapat secara langsung 
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menukar barang atau jasa yang dibutuhkan dengan barang, jasa atau alat tukar 

yang dimiliki. Kegiatan perkreditan bisa terjadi dalam segala hal kehidupan 

manusia. Semakin majunya perekonomian di masyarakat, maka permintaan 

kredit akan semakin mendesak. Hal-hal tentang perkreditan ini meliputi 

semua aspek ekonomi baik dibidang produksi, distribusi, konsumsi, 

perdagangan, investasi maupun bidang jasa dalam uang tunai maupun barang 

dan jasa. Kredit merupakan salah satu produk yang cukup bermanfaat bagi 

kelangsungan hidup masyarakat golongan ekonomi menengah kebawah. 

Salah satu sumber pendapatan lainnya yaitu kredit, dalam pemberian kredit 

harus mengandung beberapa prinsip yaitu bahwa kredit yang diberikan 

kepada nasabah bersifat wajar dan adil serta dapat memenuhi kebutuhan 

hidup, sehingga fasilitas kredit dapat di manfaatkan sebaik-baiknya. (Kasmir, 

2008) 

PT. Pegadain sebagai lembaga perkreditan yang memiliki tujuan 

khusus yaitu penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai yang 

ditunjukkan untuk mencegah praktek ijon, pegadaian gelap, serta pinjaman 

tidak wajar lainnya, PT. Pegadaian meningkatkan peranannya dalam 

menyalurkan pinjaman bagi masyarakat. Nasabah PT. Pegadaian di dominasi 

oleh masyarakat golongan ekonomi menengah kebawah yang kurang 

mendapat layanan dari lembaga keuangan atau perbankan sehingga 

masyarakat menengah kebawah memerlukan pinjaman secara mudah dan 

cepat. 
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PT. Pegadaian selaku salah satu BUMN dalam lingkungan 

Departemen RI dapat dikatakan berkembang dari tahun ke tahun, dan juga 

dapat memberikan kontribusi kepada negara dalam bentuk pajak dan laba. 

Usaha-usaha tersebut antara lain meningkatkan pelayanan yang lebih baik 

kepada masyarakat sehingga mampu mempertahankan nasabah yang sudah 

ada.  

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah produk domestik 

regional bruto (PDRB) dan jumlah Pengangguran. Hal ini dikarenakan kedua 

variabel tersebut merupakan salah satu variabel yang penting untuk mengukur 

kinerja perekonomian pada suatu daerah. Kedua variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini termasuk ke dalam indikator makro ekonomi. Indikator 

makro ekonomi merupakan alat pengamat prestasi kegiatan perekonomian. 

(Sukirno, 2010 : 17) 

Sebagaimana yang diketahui bahwa penelitian mengenai pegadaian 

masih sedikit dilakukan. Hal ini mungkin dikarenakan lembaga formal yang 

ada dalam bisnis atau industri pegadaian hanya PT. Pegadaian. Hal ini 

tentunya akan lain dimasa mendatang, dimana para peneliti akan lebih tertarik 

untuk meneliti industri pegadaian apabila peraturan perundang-undangan 

yang berlaku telah memungkinkan pihak swasta maupun badan usaha milik 

pemerintah lainnya masuk dalam bisnis pegadaian. 

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa tidak adanya 

konsistensi pengaruh pada hasil penelitian mengenai indikator makro 

ekonomi, maka dalam penelitian ini akan dilihat sejauh mana pengaruh 
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indikator-indikator ekonomi makro yang terdiri dari produk domestik 

regional bruto (PDRB) dan Pengangguran dapat mempengaruhi penyaluran 

dana kredit PT. Pegadaian di Jawa Timur. Oleh karena itu penulis tertarik 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh PDRB dan Pengangguran 

terhadap Penyaluran Dana Kredit PT. Pegadaian (PERSERO) Provinsi Jawa 

Timur“.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka 

masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah :  

Seberapa besar pengaruh PDRB dan Pengangguran terhadap 

Penyaluran Dana Kredit PT. Pegadaian (PERSERO) Provinsi Jawa Timur.  

C. Tujuan Penelitian 

Sehubungan dengan judul penelitian dan pada rumusan masalah 

yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh produk domestik regional bruto 

(PDRB) dan Pengangguran terhadap Penyaluran Dana Kredit PT. 

Pegadaian (PERSERO) Provinsi Jawa Timur. 

D. Manfaat Penelitian 

Setelah penelitian ini dilaksanakan maka diharapkan dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Dapat memberikan serta menambah pengetahuan baru mengenai 

pengaruh produk domestik regional bruto (PDRB) dan Pengangguran 

dengan Penyaluran Dana Kredit PT. Pegadaian Provinsi Jawa Timur. 
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2. Sebagai informasi tambahan khususnya bagi PT. Pegadaian selaku 

pembuat kebijakan dalam penyaluran dana kredit kepada para 

nasabahnya dan demi kelancaran perekonomian Provinsi Jawa Timur. 

3. Sebagai bahan informasi dan menambah literatur bagi pihak-pihak lain 

yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dan mendalam tentang 

pengaruh PDRB dan Pengangguran terhadap Penyaluran Dana Kredit 

PT. Pegadaian. 

 


