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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Secara umum lembaga keuangan dapat dikelompokkan dalam 2 

bentuk yaitu bank dan bukan bank, perbedaan utama antara kedua lembaga 

tersebut adalah pada penghimpunan dana. Dalam penghimpunan dana 

secara tegas disebutkan bahwa bank dapat menghimpun dana baik secara 

langsung dan tidak langsung dari masyarakat sedangkan lembaga 

keuangan bukan bank hanya dapat menghimpun dana secara tidak 

langsung dari masyarakat. (Jamal,2007:88) 

Lembaga keuangan bukan bank atau seringkali disebut lembaga 

keuangan non bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan 

dibidang keuangan, yang secara langsung atau tidak langsung 

menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga 

dalam masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan untuk 

mendapatkan kemakmuran dan keadilan masyarakat. Lembaga keuangan 

non bank ini berkembang sejak tahun 1972, dengan tujuan untuk 

mendorong perkembangan pasar modal serta membantu permodalan 

perusahaan-perusahaan ekonomi lemah.Lembaga keuangan bukan bank 

yang dapat memberikan pelayanan memberikan jasa dalam bidang 

keuangan cukup banyak jenisnya.Salah satu jenis lembaga keuangan 

bukan bank yang ada di Indonesia adalah Pegadaian. (Jamal,2007:91) 
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Menurut KUHP pasal 1150, pengertian hukum gadai adalah suatu 

hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, 

yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atas oleh orang 

lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada orang yang 

berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara 

didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya dengan 

pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah 

dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan. 

(Nurastuti,2011:55) 

Pada PT Pegadaian UPC kota Batu merupakan salah satu cabang 

Pegadaian yang memiliki keuntungan profit yang tinggi, karena jaminan 

gadainya yang beragam serta kepercayaan penuh dari nasabah sekitar yang 

didominasi oleh petani dan pedagang serta pengusaha. Nasabah pegadaian 

kini dimudahkan dengan layanan gadai selain produk-produk utama 

pegadaian lainnya, salah satunya adalah gadai 

KRASIDA.(Pegadaian,2018) 

Gadai krasidaadalah kredit angsuran bulanan yang diberikan 

kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk pengembangan 

usaha dengan system gadai.Krasida merupakan solusi terpercaya untuk 

mendapatkan fasilitas kredit yang cepat, mudah dan murah.Agunan berupa 

perhiasan atau emas. Prosedur pengajuan sangat mudah, calon nasabah 

hanya perlu membawa agunan emas atau perhiasan.(Pegadaian,2018) 

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat 

kecil dan untuk mendukung program pemerintah dibidang ekonomi dan 
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pembangunan nasional guna mencegah ijon, rentenir, dan pinjaman tidak wajar 

lainnya, pembiayaan kredit krasida solusi bisnis terpadu berbasis gadai yang 

dapat diangsur memberikan pembiayaan yang mudah dan aman.  

Tujuan adanya gadai ini adalah bertujuan untuk pencegahan, bila 

mana nasabah mengalami kekurangan dana, untuk modal usaha pada 

sektor pertanian, perdagangan dalam kelangsungan bisnisnya maupun 

ketika seseorang menemukan situasi yang tidak terduga seperti kematian 

dan kecelakaan dimana mereka membutuhkan uang tunai yang cepat dan 

untuk memenuhi kebutuhan transaksi seseorang. (Amin dan Chong,2011) 

Dengan begitu pihak pegadaian memiliki upaya untuk 

menanggulangi kebutuhan mendesak bagi nasabah dengan memberikan 

pembiayaan kredit angsuran system gadai dengan kemudahan agunan 

jaminan yang dapat diangsur bulanan. 

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk menyusun  

Tugas Akhir dengan judul “PEMBIAYAAN GADAI KRASIDA PADA 

PT PEGADAIAN PERSERO UPC KOTA BATU” 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan kredit angsuran system gadai 

krasida pada PT Pegadaian UPC Batu? 

2. Bagaimana prosedur pelunasan kredit angsuran system gadai Krasida 

pada PT Pegadaian UPC Batu? 
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3. Bagaimana simulasi dan ketentuan kredit angsuran system gadai 

Krasida pada PT Pegadaian UPC Batu? 

 

C. Batasan Masalah 

 Agar penulisantugasakhirinidapatlebihterarah, permasalahan yang 

dihadapitidakterlaluluas, makadiperlukanbatasanmasalah.Pada penelitian 

ini terdapat berbagai macam produk gadai tetapi, penulis hanya membahas 

mengenai produk pegadaian konvensionalkrasida beragunan emas dan 

perhiasan pada PT Pegadaian Persero UPC Batu. 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkanrumusanmasalah yang dipaparkandiatas, 

makatujuandaripenelitianiniadalah : 

a. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan kredit angsuran system 

gadai krasida pada PT Pegadaian UPC Batu 

b. Untuk mendiskripsikan prosedur pelunasan kredit angsuran system 

gadai Krasida pada PT Pegadaian UPC Batu 

c. Untuk mengetahui simulasi dan ketentuan kredit angsuran system 

gadai Krasida pada PT Pegadaian UPC Batu 

2. Manfaat Penelitian 

 Dari hasil penelitian ini, maka diharapkakan agar dapat memberi 

manfaat sebagai berikut : 

a. Bagi PT Pegadaian Persero UPC kota batu 
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Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi 

dan masukan serta bahan pertimbangan dalam menetapkan 

kebijakan yang berguna untuk meningkatkan upaya penagihan 

yang lebih baik dengan bertujuan untuk mengurangi jumlah kredit 

bermasalah dan dapat digunakan sebagai acuan untuk 

penyempurnaan dimasa akan datang. 

b. Bagi peneliti selanjutnya

Penulis selanjutnya dapat menggunakan penelitian ini 

sebagai acuan dan sumbangan pengetahuan dalam melakukan 

penelitian dengan topik yang sama agar mengetahui perbandingan 

sehingga dapat memperbaiki kekurangan dalam penelitian ini. 


