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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Norma dan Karsinah, dengan judul yaitu Pengaruh PDRB, 

Pengangguran, dan Inflasi Terhadap Penyaluran Dana Kredit PT. Pegadaian 

(PERSERO) Provinsi Jawa Tengah Tahun 1984-2013. Hasil penelitian ini 

diketahui bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

penyaluran dana kredit, jumlah pengangguran tidak berpengaruh terhadap 

penyaluran dana kredit, dan tingkat inflasi berpengaruh positif terhadap 

penyaluran dana kredit. Variabel PDRB, pengangguran, dan inflasi secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap penyaluran dana kredit PT. Pegadaian 

(PERSERO) Provinsi Jawa Tengah Tahun 1984-2013 adapun pengaruhnya 

secara positif dan signifikan. 

Sutarno, dengan judul Analisis Pengaruh Indikator Ekonomi Makro 

dan Kredit Usaha Kecil Terhadap Kredit Pegadaian (studi kasus pada perum 

pegadaian kantor wilayah semarang). Diperoleh hasil bahwa 60 % kredit 

pegadaian secara signifikan dipengaruhi oleh perubahan variabel-variabel 

PDRB, pendapatan perkapita, jumlah pengangguran dan kredit usaha kecil, 

sedangkan sisanya 40 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk 

dalam model. Dari uji bebas secara parsial menunjukkan adanya pengaruh 

positif dan signifikan untuk tingkat pengangguran dan kredit usaha kecil 

terhadap kredit pegadaian, sedangkan untuk PDRB dan pendapatan perkapita
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masing-masing mempunyai pengaruh negatif dan positif terhadap kredit 

terhadap kredit pegadaian, namun keduanya tidak signifikan.     

Widiarti dan Sinarti, dengan judul Pengaruh Pendapatan, Jumlah 

Nasabah, dan Tingkat Inflasi terhadap Penyaluran Kredit pada Perum 

Pegadaian Cabang Batam Periode 2008-2012. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik kota batam dan data 

laporan bulanan perum pegadaian cabang batam tahun 2008-2012 dengan alat 

analisis berupa analisis regresi berganda dan sederhana. Hasil penelitian 

disimpulkan bahwa secara parsial pendapatan perum pegadaian cabang batam 

dan jumlah nasabah mempunyai pengaruh signifikan terhadap penyaluran 

kredit pada perum pegadaian cabang batam, sedangkan tingkat inflasi tidak 

berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit perum pegadaian cabang 

batam. Namun secara simultan seluruh variabel bebas berpengaruh signifikan 

terhadap penyaluran kredit perum pegadaian cabang batam.   

B. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Konsep dan Pengertian Pegadaian 

Pegadaian adalah lembaga keuangan yang memberikan jasa 

peminjaman uang berdasarkan hukum gadai. pengertian hukum gadai 

menurut KUHP pasal 1150 : 

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas 

suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang 

atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan 

kepada orang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang 
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tersebut secara didahulukan daripada orang berpiutang lainnya dengan 

pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah 

dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, 

biaya-biaya mana yang harus didahulukan”. 

Di Indonesia, satu-satunya perusahaan yang diizinkan 

menyelenggarakan jasa pegadaian adalah Perusahaan Umum Pegadaian 

(Perum Pegadaian). Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik 

Indonesia No. 103 Tahun 2000 pasal 6 dan 7, lebih lanjut peraturan 

pemerintah tersebut menyatakan bahwa tujuan Perum Pegadaian adalah 

sebagai berikut : 

a. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan 

program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada 

umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai. 

b. Mencegah timbulnya praktik ijon, pegadaian gelap, riba dan pinjaman 

tidak wajar lainnya. 

2. Ruang Lingkup Kegiatan Usaha Lembaga Pegadaian 

Ruang lingkup usaha perum pegadaian mencakup penyaluran 

uang pinjaman berdasarkan jaminan fidusia, pelayanan jasa titipan, 

pelayanan jasa sertifikasi logam mulia dan batu adi, unit toko emas, 

industri perhiasan emas, serta usaha-usaha lainnya yang dapat menunjang 

tercapainya maksud dan tujuan perusahaan dengan persetujuan menteri 

keuangan. 
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a. Kredit Gadai 

Kredit gadai adalah fasilitas pinjaman berdasarkan hukum 

gadai dengan prosedur pelayanan mudah, cepat dan aman. Dengan 

usaha kredit gadai ini, pegadaian melindungi masyarakat yang tidak 

mempunyai akses ke dalam industri perbankan, sehingga terhindar dari 

praktik pemberian pinjaman uang yang tidak wajar. Persyaratan kredit 

yang berbelit dan menyusahkan tidak dapat dipenuhi oleh masyarakat 

kecil. 

b. Barang jaminan 

Jenis barang yang dapat diterima sebagai barang jaminan pada 

prinsipnya adalah barang bergerak antara lain : 

(1) Barang-barang perhiasan : semua perhiasan yang dibuat dari emas, 

perhiasan perak, platina, baik yang berhiaskan intan, mutiara, batu 

maupun tidak. 

(2) Barang-barang elektronik : Tv, kulkas, radio, tape recorder, video, 

radio cassette.  

(3) Kendaraan : sepeda, sepeda motor, mobil. 

(4) Barang-barang rumah tangga : barang-barang pecah belah. 

(5) Mesin : mesin jahit dan mesin motor kapal. 

(6) Tekstil : kain batik, permadani, dan  

(7) Barang-barang lain dianggap bernilai. 

c. Jasa-jasa dan pelayanan perum pegadaian 

(1) Pemberian jaminan atas dasar hukum gadai 
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Yaitu mengisyaratkan pemberian pinjaman atas dasar 

penyerahan barang bergerak oleh penerima jaminan. Sehingga nilai 

pinjaman yang diberikan dipengaruhi oleh nilai barang bergerak 

yang akan digadaikan. 

(2) Penaksiran nilai barang 

Semua barang yang bisa digadaikan, terutama emas, 

berlian, dan intan. Atas jasa ini perum pegadaian memperoleh 

penerimaan dari pemilik barang berupa ongkos penaksiran. 

(3) Penitipan barang 

Perum pegadaian dapat melakukan jasa tersebut karena 

perum pegadaian mempunyai tempat yang memadai. Masyarakat 

biasanya menitipkan barang dipegadaian pada dasarnya karena 

alasan keamanan penyimpanan, terutama bagi masyarakat yang 

akan meninggalkan rumahnya untuk janga waktu yang lama.  

(4) Pelelangan  

Pelelangan dilakukan apabila terjadi hal-hal berikut : 

(a) Pada saat masa pinjaman habis atau jatuh tempo, nasabah tidak 

bisa menebus barang yang digadaikan dan membayar kewajiban 

lainnya karena berbagai alasan. 

(b) Pada saat masa pinjaman habis atau jatuh tempo, nasabah tidak 

memperpanjang batas waktu pinjamanannya karena berbagai 

alasan. Hasil pelelangan akan digunakan untuk melunasi seluruh 



12 
 

 
 

kewajiban nasabah kepada perum pegadaian yang terdiri dari 

pokok pinjaman, sewa modal atau bunga dan biaya lelang.  

d. Sumber pendanaan 

Pegadaian sebagi lembaga keuangan tidak diperkenankan 

menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan, misalnya : giro dan tabungan, sebagaimana halnya dengan 

sumber dana konvensional perbankan. Untuk memenuhi kebutuhan 

dananya, perum pegadaian memiliki sumber-sumber dana sebagi 

berikut : 

(1) Modal sendiri 

(2) Penyertaan modal pemerintah 

(3) Pinjaman jangka pendek dari bank 

(4) Pinjaman jangka dari KLBI 

(5) Dari masyarakat memlui penerbitan obligasi 

3. Prinsip-Prinsip Dasar Operasional Pegadaian 

Dari uraian ruang lingkup usaha perum pegadaian dapat 

disimpulkan adanya kesamaan fungsi intermediasi antara perum pegadaian 

dengan lembaga keuangan lainnya, termasuk perbankan. Dalam arti 

pegadaian mempertemukan pihak-pihak yang membutuhkan dana dengan 

pihak-pihak yang memiliki dana. Hanya saja berbeda dengan perbankan, 

perum pegadaian tidak diizinkan untuk memngumpulkan dana dalam 

bentuk deposito. Untuk memenuhi kebutuhan dana yang akan dipinjamkan 

kepada nasabah, perum pegadaian dapat meminjam dari lemabag 
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keuangan lainnya. Salah satu sumber dana paling utama bagi perum 

pegadaian adalah pinjaman bank. Jasa utama yang diproduksi perum 

pegadaian adalah pemberian pinjaman, dengan terlebih dahulu menaksir 

nilai barang jaminan dan membutuhkan keahlian manusia. Dapat 

dikatakan bahwa factor produksi utama perum pegadaian dalam 

memproduksi jasanya adalah uang (dana) dan tenaga kerja.  

4. Permintaan Kredit 

Nuraini, 2006 : 13 permintaan kredit merupakan kesediaan suatu 

pihak untuk meminjam dana dari pihak lain dengan harga tertentu. Karena 

faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu banyak sekali, maka 

didalam membicarakan mengenai teori permintaan, ahli ekonomi membuat 

analisa yang lebih sederhana. Dalam analisa ekonomi, permintaan terhadap 

suatu barang atau jasa terutama dipengaruhi oleh harga barang atau jasa itu 

sendiri. Oleh sebab itu, dalam teori permintaan yang akan dianalisa adalah 

perkaitan anatar permintaan suatu barang dengan harga barang itu sendiri. 

Sedangkan faktor-faktor lain dianggap tetap. (Cateris Paribus) 

Hukum permintaan tersebut pada hakekatnya merupakan suatu 

hipotesa yang berbunyi “jika harga turun, maka permintaan terhadap kredit 

tersebut akan bertambah, sebaliknya jika harga naik maka permintaan 

terhadap kredit tersebut akan berkurang”. (asumsi Cateris Paribus / hal-hal 

lain dianggap tetap) 
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Kurva permintaan kredit berslope negative yaitu menurun dari 

kiri ke kanan atas bawah artinya tingkat harga yang paling rendah 

kesediaan untuk meminta kredit semakin tinggi (berlawanan arah). 

Gambar 2.1 Kurva Permintaan  

P 

 

Fd = Qd = f (Pa) 

 

       Q 

Sumber : Nuraini, 2006 : 15 

5. Manajemen Kredit 

a. Pengertian kredit 

Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang 

perbankan dalam simorangkir (2000), kredit adalah penyediaan hutang 

atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan 

pihak lain yang mewajibkan pihak yang meminjam untuk melunasi 

utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, 

imbalan, atau pembagian hasil keuntungan. 

Dari definisi diatas ditinjau dari sudut ekonomi dan hukum, 

kredit adalah penyediaan prestasi pada waktu tertentu, dengan 

perjanjian untuk dikembalikan berupa kontra prestasi di kemudian hari 
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yang telah ditetapkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

unsur-unsur kredit sebagai berikut : 

(1) Kepercayaan, yaitu keyakinan si pemberi kredit bahwa prestasi 

yang diberikan baik dalam bentuk uang, barang atau jasa akan 

benar-benar diterima kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa 

yang akan datang. 

(2) Waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian 

prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang 

akan datang. 

(3) Degree of risk, yaitu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai 

akibat dari adanya waktu yang memisahkan anatar pemberian 

prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima di kemudian 

hari. Semakin lama yang diberikan semakin tinggi pula tingkat 

resioknya, karena sejauh kemampuan manusia untuk menerobos, 

masih terdapat unsur ketidakpastian yang tidak dapat 

diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur resiko. 

Dengan adanya unsur resiko sehingga muncul pula jaminan dalam 

pemberian kredit. 

b. Tujuan pemberian kredit 

Dalam pendekatan mikro ekonomi, tujuan pemberian kredit 

guna mendapatkan suatu nilai tambah baik bagi nasabah (debitur) 

maupun bagi bank sebagai kreditur. 
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Bagi nasabah sebagai debitur dengan mendapatkan kredit 

bertujuan untuk mengatasi kesulitan pembiayaan dan meningkatkan 

usaha dan pendapatan dimasa depan. Sedangkan bank sebagai kreditur 

juga diharapkan melalui pemberian kredit akan menghasilkan 

pendapatan bunga sebagai pengganti harga dari pinjaman itu sendiri. 

Sedangkan dalam pendekatan makro ekonomi pemberian kredit 

merupakan salah satu instrument untuk menjaga keseimbangan jumlah 

uang beredar di masyarakat. 

c. Fungsi kredit 

Menurut Muchadarsyah Sinungan (dalam faisyal 2003 : 72) 

fungsi-fungsi itu dalam garis besarnya adalah sebagai berikut : 

(1) Kredit dapat meningkatkan daya guna (utility) dari uang. 

(2) Kredit dapat meningkatkan daya guna (utility) dari barang. 

(3) Kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. 

(4) Kredit adalah salah satu alat stabilitas ekonomi. 

(5) Kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat. 

d. Jenis-jenis kredit 

Menurut Kasmir (2007 : 99) secara umum jenis-jenis kredit 

dapat dilihat dari berbagai segi antara lain : 

(1) Dilihat daris segi kegunaan 

(a) Kredit investasi, biasanya digunakan untuk keperluan perluasan 

usaha atau membangun proyek atau utuk keperluan lain. 
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(b) Kredit modal kerja, digunakan untuk keperluan meningkatkan 

produksi dan operasionalnya. 

(2) Dilihat dari segi tujuan kredit 

(a) Kredit produktif, kredit yang digunakan untuk meningkatkan 

usaha atau produski atau investasi. 

(b) Kredit konsumtif, kredit yang digunakan untuk dikonsumsi 

secara pribadi. 

(c) Kredit perdagangan, kredit yang digunakan untuk perdagangan, 

biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya 

diharapkan dari hasil perjanjian barang dagangan tersebut. 

(3) Dilihat dari segi jangka waktu 

(a) Kredit jangka pendek, merupakan kredit yang dimiliki jangka 

waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan 

biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. 

(b) Kredit jangka menengah, jangka waktu kreditnya berkisar antara 

satu tahun sampai dengan tiga tahun, biasanya digunakan untuk 

investasi. 

(c) Kredit jangka panjang, merupakan kredit yang masa 

pengambilannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu 

pengambilannya diatas tiga tahun atau lima tahun. 
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(4) Dilihat dari segi jaminan 

(a) Kredit dengan jaminan, kredit yang diberikan dengan suatu 

jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang terwujud atau 

tidak terwujud atau jamianan orang. 

(b) Kredit tanpa jaminan, merupakan kredit yang diberikan tanpa 

jaminan barang atau orang tertentu. 

(5) Dilihat dari sector usaha 

(a) Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sector 

perkebunan atau pertanian rakyat. 

(b) Kredit pertenakan, dalam hal ini untuk jangka pendek misalnya 

peternakan ayam untuk jangka panjang dan jangka panjang 

untuk peternakan kambing atau sapi.  

(c) Kredit industri, kredit untuk membiayai industri kecil, 

memengah atau besar. 

(d) Kredit pendidikan, merupakan hasil yang diberikan untuk 

membangun sarananya. Dan sector-sektor lainnya atau bank 

lain. 

e. Kredit menurut PT. Pegadaian (PERSERO) 

Kredit menurut PT. Pegadaian ditetapkan dalam peraturan 

Menteri Keuangan RI adalah sebagai berikut : 

(1) Kredit yang diberikan oleh PT. Pegadaian diatur berdasarkan 

ketentuan-ketentuan hukum gadai. 
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(2) Menurut hukum gadai semua barang mempunyai dua macam sifat 

yaitu barang bergerak dan barang tidak bergerak. Dalam hal ini PT. 

Pegadaian ditetapkan dalam peraturan pemerintah hanya boleh 

menerima barang bergerak seperti emas, TV, alat-alat rumah 

tangga, dan barang bergerak lainnya. 

(3) Berdasarkan hak kepemilikannya barang menurut hukum gadai 

dibedakan atas hak otonomi dan hak tooder saja. Yang dimaksud 

dengan tooder bahwa setiap orang yang membawa barang pinjaman 

atas kredit pada PT. Pegadaian dianggap sebagai orang tersebut 

pemiliknya.  

(4) Berdasarkan kredit yang didapat oleh PT. Pegadaian tergantung 

pada harga barang-barang jaminan itu selama tidak bertentangan 

dengan yang ditetapkan oleh kantor pusat PT. Pegadaian itu sendiri. 

6. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) 

Indikator penting untuk dapat mengetahui kondisi ekonomi suatu 

daerah dalam kurun waktu tertentu ialah menggunakan data produk 

domestik regional bruto (PDRB), dapat menggunakan atas dasar harga 

berlaku ataupun atas dasar harga konstan. Menurut Sukirno (2000), 

pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan output perkapita dalam jangka 

yang panjang, penekanannya ialah pada tiga aspek yakni proses, output 

perkapita, serta jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses, 

bukan hanya gambaran ekonomi sesaat. Pembangunan daerah serta 

pembangunan sektoral harus dilaksanakan sejalan agar pembangunan 
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sektoral yang berada didaerah-daerah dapat berjalan sesuai dengan potensi 

serta prioritas daerah. produk domestik regional bruto (PDRB) merupakan 

jumlah nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh wilayah usaha dan jasa 

dalam suatu wilayah, menerapkan jumlah seluruh nilai barang dan jasa 

akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi. PDRB sendiri dapat diartikan 

sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau 

merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa oleh seluruh unit ekonomi 

di suatu wilayah. (BPS, 2016) 

Semakin tinggi nilai PDRB suatu daerah maka ini menunjukkan 

tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi serta menggambarkan bahwa 

daerah tersebut mengalami kemajuan dalam perekonomian. Pada 

hakekatnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat terjadi ketika 

penentu-penentu endogen (factor dari dalam daerah) maupun eksogen 

(factor dari luar daerah) bersangkutan serta berkombinasi. Pendekatan 

yang biasa digunakan dalam menjelaskan pertumbuhan regional ialah 

dengan menggunakan model-model ekonomi makro. (Afrizal, 2013) 

PDRB atas dasar harga konstan dipakai untuk mengetahui 

pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun atau dengan kata lain 

pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya (Sukirno, 2005). Sedangkan 

menurut BPS 2016 PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai 

tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku 

setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan 

nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang 
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berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasarnya. PDRB atas dasar harga 

berlaku dapat diperuntukkan sebagai gambaran untuk melihat pergeseran 

dan struktur ekonomi, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 

diperuntukkan melihat pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. 

Perhitungan produk domestik regional bruto secara konseptual 

menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu : pendekatan produksi, 

pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. 

a. Pendekatan produksi 

Produk domestik regional bruto (PDRB) adalah jumlah nilai 

tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit 

produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya 

satu tahun). Unit-unit produksi dalam penyajian ini dikelompokkan 

dalam 9 lapangan usaha (sektor), yaitu : pertanian, peternakan, 

kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, industri 

pengolahan, listrik, gas dan air bersih, kontruksi, perdagangan, hotel 

dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, real estate dan 

jasa perusahaan, jasa-jasa (termasuk jasa pemerintah). 

b. Pendekatan pengeluaran 

Produk domestik regional bruto adalah semua komponen 

permintaan akhir yang terdiri dari : pengeluaran konsumsi rumah 

tangga dan lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah, pembentukan 

modal tetap domestik bruto, perbuahan inventori dan ekspor neto 

(merupakan ekspor dikurangi impor). 
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c. Pendekatan pendapatan  

Produk domestik regional bruto (PDRB) merupakan jumlah 

balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta 

dalam proses produksi disuatu daerah dalam jangka waktu tertentu 

(biasanya satu tahun). Balas jasa yang dimaksud adalah upah dan gaji, 

sewa tanah, bunga modal dan keuntungan semuanya sebelum dipotong 

pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, 

PDRB mecakup juga penyusustan dan pajak tidak langsung neto (pajak 

tak langsung dikurangi subsidi). 

7. Pengangguran 

Pengangguran adalah masalah yang seringkali menghantui baik 

Negara maju maupun Negara berkembang. Tingkat pengangguran yang 

terlalu tinggi tidak hanya dapat menganggu stabilitas keamanan namun 

juga stabilitas politik. Karenanya pemerintah di semua Negara selalu 

berusaha agar pengangguran yang terjadi berada pada tingkat yang 

“wajar”. (Hera Susanti, dkk : 2007) 

Istilah pengangguran selalau dikaitkan dengan angkatan kerja 

(labour force), angkatan kerja adalah orang yang berusia 15 sampai 

dengan 65 tahun meskipun demikian tidak semua orang yang berusia 15 

tahun sampai dengan 65 tahun termasuk angakatn kerja, karena mereka 

tidak mau bekerja. Misalnya, orang yang tidak memerlukan lagi pekerjaan 

karena sudah mempunyai kekayaan yang banyak, ibu rumah tangga dan 
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orang yang masih sekolah atau kuliah. Dengan demikian yang disebut 

angkatan kerja dapat digolongkan sebagai berikut : 

a. Employed, semua orang yang mempunyai pekerjan dan bekerja apa saja 

sehingga dapat memperoleh penghasilan. 

b. Unemploymed, orang yang tidak mempunyai pekerjaan atau tidak 

mempunyai penghasilan, tapi sedang berusaha mencari pekerjaan. 

Berdasarkan teori kependudukan, yang dimaksud pengangguran 

adalah orang-orang yang usianya berada dalam usia angkatan kerja dan 

sedang mencari pekerjaan. 

Pengangguran pada prinsipnya mengandung arti hilangnya output 

(loss of output) dan kesengsaraan bagi orang yang tidak bekerja (human 

misery) dan merupakan bentuk pemborosan sumber daya ekonomi 

disamping memperkecil output, pengangguran juga memacu pengeluaran 

pemerintah lebih tinggi untuk keperluan kompensasi pengangguran dan 

kesejahteraan. Hal ini terutama terjadi di negara-negara maju, dimana 

Negara atau pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan 

tunjangan bagi para pengangguran.  

Prestasi perekonomian secara makro dapat dinilai dari tingginya 

tingkat pengangguran atau dengan kata lain bahwa tingkat pengangguran 

dapat mencerminkan adanya gelombang naik turun kegiatan ekonomi. 

Pertambahan tenaga kerja seperti disebutkan diatas ternyata tidak dapat 

diimbangi oleh pertambahan kesempatan kerja yang diciptakan oleh 

kegiatan-kegiatan ekonomi yang baru terutama oleh pertambahan kegiatan 
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disektor industry. Walaupun dibanyak Negara berkembang tingkat 

pertumbuhan ekonomi semakin cepat dibandingkan dengan sebelumnya, 

ternyata kesempatan kerja baru tidak dapat mengimbangi pertambahan 

tenaga kerja yang terus berlangsung hingga sekarang. Sebagai akibatnya, 

tenaga kerja baru yang tidak memperoleh pekerjaan akan memperbesar 

jumlah pengangguran yang telah ada sebelumnya. Keadaan ini 

mempertajam masalah pengangguran yang dihadapi pada Negara 

berkembang. (Sukirno, 2006)   

8. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap 

Penyaluran Dana Kredit 

Berdasarkan hasil estimasi pada variabel produk domestik 

regional bruto (PDRB) berpengaruh secara signifikan terhadap penyaluran 

dana kredit PT. Pegadaian (PERSERO) Provinsi Jawa Timur. Peningkatan 

PDRB dapat meningkatkan konsumsi masyarakat, dengan kata lain jika 

masyarakat meningkatkan konsumsinya, maka para investor dan 

pengusaha melakukan ekspansi usaha dengan cara meningkatkan produksi 

barang dan jasa serta meningkatkan barang-barang keperluan perusahaan 

sendiri dan juga persediaan, dan untuk membiayai pengeluaran ini 

diperlukan dana yang cukup besar. Maka agar masyarakat dapat 

mencukupi kebutuhan konsumsinya atau bahkan perusahaan yang ingin 

meningkatkan produksinya mereka memerlukan sejumlah uang kas, dan 

disinilah peluang pegadaian untuk dapat meningkatkan penyaluran 

kreditnya. Peningkatan kebutuhan baik untuk konsumsi maupun produksi 
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menyebabkan permintaan terhadap kredit pegadaian juga meningkat untuk 

pemenuhan kebutuhan tersebut.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori basis ekonomi yang 

dikemukakan oleh Harry W. Richardson (1973) yang menyatakan bahwa 

faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah 

berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar 

daerah. Peningkatan permintaan barang dan jasa dapat meningkatkan 

permintaan barang dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga 

perusahaan membutuhkan uang yang cukup besar untuk biaya peningkatan 

produksi barang dan jasa tersebut dan disinilah peluang pegadaian dalam 

menyalurkan dananya kepada perusahaan dan masyarakat. 

9. Pengaruh Pengangguran terhadap Penyaluran Dana Kredit 

Berdasarkan hasil estimasi pada variabel pengangguran tidak 

berpengaruh terhadap penyaluran dana kredit PT. Pegadaian (PERSERO) 

provinsi jawa timur. Pengangguran menyebabkan masyarakat tidak dapat 

memaksimumkan tingkat kesejahteraannya yang mungkin dicapainya, 

menghambat pertumbuhan ekonomi, perekonomian menjadi tidak stabil, 

masyarakat kehilangan mata pencaharian dan pendapatan, menimbulkan 

ketidakstabilan sosial ekonomi dan politik serta menambah kemiskinan 

(Prasetyo, 2009 : 230). Seseorang yang menganggur berarti kehilangan 

mata pencaharian dan pendapatan maka ia harus mengurangi pengeluaran 

konsumsinya. Karena tidak memiliki pendapatan apabila seseorang 

tersebut mengambil kredit maka ia harus menghemat pada masa-masa 



26 
 

 
 

Penyaluran Dana Kredit 
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Pengangguran 
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setelah pengambilan kredit tersebut untuk dapat menebus barang yang 

telah digadaikannya. Seseorang menganggur atau kehilangan pendapatan 

akan memiliki pemikiran bagaimana cara menebus kembali barang-barang 

yang telah digadaikan dan mereka menjadi ragu-ragu karena apabila tidak 

ditebus kembali maka barang yang telah digadaikan akan dilelang oleh 

pegadaian. Kebanyakan masyarakat yang melakukan permintaan kredit di 

pegadaian karena terdesak oleh kebutuhan yang mendesak, untuk 

memperlancar transaksi seperti menggaji karyawan dan membeli bahan-

bahan baku, atau untuk tujuan spekulasi yang memerlukan dana untuk 

membeli surat-surat berharga. Jadi, pengangguran tidak berpengaruh 

terhadap penyaluran dana kredit PT. Pegadaian.    

10. Kerangka Pikir 

Gambar 2.2 Kerangka Pikir Pengaruh PDRB dan Pengangguran terhadap 

Penyaluran Dana Kredit PT. Pegadaian 
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11. Hipotesis 

Berdasarkan identifikasi rumusan masalah dan landasan teori 

yang telah diajukan sebelumnya maka dapat dikemukakan hipotesis 

sebagai berikut : 

a. Diduga, produk domestik regional bruto (PDRB) berpengaruh positif 

terhadap penyaluran dana kredit PT. Pegadaian (PERSERO) provinsi 

jawa timur. 

b. Diduga, pengangguran tidak berpengaruh positif terhadap penyaluran 

dana kredit PT. Pegadaian (PERSERO) provinsi jawa timur. 

 

 


