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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

     Persaingan dan perkembangan perekonomian masyarakat yang ada di 

Indonesia semakin meningkat. Kegiatan perolehan pendanaan sebagian besar 

diperoleh dari kegiatan pinjaman. Kegiatan pinjam meminjam ini biasanya 

dilakukakan perseorangan atau badan hukum dengan suatu lembaga informal 

maupun formal. 

     Indonesia merupakan sebagian besar dengan masyarakat yang masih berada 

di garis kemiskinan dengan cenderung melakukan kegiatan peminjaman 

melalui lembaga informal seperti rentenir. Kecenderungan ini dilakukan karena 

mudahnya persyaratan yang harus dipenuhi, mudah di akses 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 formal  dibagi menjadi 2 macam yaitu lembaga 

keuangan bank dan  lembaga keuangan bukan bank. Saat ini masih terdapat 

kesan terhadap masyarakat bahwa meminjam ke bank adalah sesuatu hal yang 

lebih membanggakan dibandingkan dengan lembaga keuangan formal lainnya, 

padahal dalam proses nya memerlukan waktu yang cukup lama dan 

rumit.Dengan adanya perkembangan  
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perekonomian yang semakin pesat maka masyarakatpun memerlukan dana 

cepat dengan bunga ringan. Maka mulai bermunculanlah lembaga keuangan 

bukan bank dan salah satunya adalah Pegadaian. 

     Pegadaian menurut Susilo (1999) adalah suatu hal yang diperoleh seseorang 

yang mempunyai piutang atas suatu suatu barang bergerak. Barang bergerak 

tersebut  diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang yang 

mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai 

utang. Seseorang yang berhutang tersebut memberikan kekuasaan kepada 

orang lain yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah 

diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berhutang tidak dapat 

melunasi utang pada saat jatuh tempo. 

     Pegadaian merupakan lembaga keuangan bukan bank yang menggunakan 

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

perdata (Buergenlijk wetbiek) buku II Bab XX pasal 1150adalah suatu hal 

yang diperoleh seseorang yang berpiutang 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. 

Perusahaan Umum pegadaian (PERUM Pegadaian) merupakan Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) milik Departmen keuangan RI dan merupakan 
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salah satu lembaga perkreditan yang khas, karena hanya bergerak dalam bidang 

penyaluran kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai dengan jaminan 

benda-benda bergerak. PERUM Pegadaian merupakan salah satu alternatif 

dalam memenuhi kebutuhan kredit masyarakat, karena mampu melayani 

kebutuhan akan uang pinjaman dalam waktu yang relatif singkat, sehingga 

sangat diminati masyarakat, hal ini dapat di ketahui dengan layanan pemberian 

kredit yang telah disalurkan baik untuk kebutuhan produksi, semi produksi, 

maupun konsumtif. 

     Sebagai lembaga keuangan  penyalur kredit PERUM Pegadaian mengelola 

keuangan dengan sebaik-baiknya. Kesehatan keuangan harus tetap di jaga. 

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. 

Perusahaan dituntut untuk dapat bersaing dengan para pesaing agar dapat 

bertahan hidup. Tuntutan dapat berasal dari pelanggan yaitu tentang mutu 

pelayanan dan kepuasan standar global yang harus dipenuhi perusahaan. Untuk 

itu perusahaan harus berusaha untuk dapat penilaian yang baik dari pihak luar 

perusahaan baik dalam hal keuangan, maupun pelayanan kepada konsumen, 

maupun kerapian dalam hal administrasi agar dapat kepercayaan dari mereka. 
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Laporan keuangan perusahaan merupakan suatu deskripsi perusahaan yang 

dapat memberikan gambaran tentang keadaan keuangan perusahaan merupakan 

umpan balik atas segala apa yang telah dilakukan dan imbasnya terhadapat 

perusahaan. Pimpinan perusahaan atau manajer sangat berkepentingan terhadap 

laporan keuangan. Dengan menganalisis laporan keungan maka manajer dapat 

mengetahui keadaan dan perkembangan keungan perusahaan dari waktu 

terdahulu maupun waktu yang sedang berjalan. Dengan menganalisis data-data 

keuangan tahun-tahun yang lalu maka dapat diketahui kelemahan dari 

perusahaan serta hasil-hasil yang dianggap cukup baik. Hasil historis tersebut 

sangat penting artinya bagi perbaikan dan penyusunan rencana atau kebijakan 

yang akan dilakukan di waktu yang akan datang. 

     Laporan keuangan adalah dua daftar yang disusun oleh akuntan pada akhir 

periode untuk suatu perusahaan.Kedua daftar adalah daftar neraca atau daftar 

atau daftar posisi keuangan dan daftar pendapatan atau daftar laba-rugi.Pada 

waktu akhir-akhir ini sudah menjadi kebiasaan bagi perseroan-perseroan untuk 

menambahkan daftar ketiga yaitu daftar surplus atau daftar laba yang tidak 

dibagikan (Munawir,2005). 

Analisis laporan keuangan meliputi penelaahan tentang hubungan dan hasil 

kecendrungan atau trend dan mengetahui apakah keadaan keuangan, hasil 

usaha dan kemajuan keuangan perushaan: memuaskan atau tidak memuaskan. 

Analisis dilakukan dengan mengukur hubungan antara unsur-unsur itu dari 

tahun ke tahun untuk mengetahui arah perkembangan (Djarwanto,2001). 

Sedangkan analisis rasio keuangan sangat diperlukan bagi penilaian prestasi 
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yang telah dilakukan oleh sebuah persuhaan.Dengan dilakukan analisis rasio 

keuangan ini, diharapkan dapat membantu dalam mengadakan analisis kondisi 

intern perushaan pada umumnya dan keuangan pada khususnya. 

     Rasio keuangan berguna bagi analisis internal untuk membantu manajemen 

membuat evaluasi tentang hasil-hasil operasi perusahaan, memperbaiki 

kesalahan-kesalahan dan menghindari keadaan yang dapat menyebabkan 

kesulitan keuangan. Suatu rasio akan lebih bernilai bila diperbandingkan 

dengan rasio yang lain (Handayani,2005). 

Rasio yang digunakan untuk menganalis kinerja suatu perusahaan 

diantaranya, rasio likuiditas yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan untuk membayar utang-utang (kewajiban) jangka 

pendeknya yang jatuh tempo, rasio aktivitas adalah rasio yang mengukur 

seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan semua sumber daya yang 

ada padanya, analisis rasio rentabilitas dapat diketahui dari kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba dan besarnya modal perusahaan yang 

akan digunakan,baik modal sendiri maupun modal asing (Kasmir, 2003:123). 

Dari beberapa orang yang telah melakukan penilitian serupa. Arista Listiana  

(2008) meneliti tentang “Analisis kinerja keuangan perum pegadaian cabang 

Blitar” dalam penelitian ini Arista Listiana menggunakan analisis rasio untuk 

menganalisis kinerja pegadaian cabang blitar dan mendapatkan hasil Perum 

pegadaian cabang blitar dari tahun ke tahun dilihat dari Rasio  kas dari tahun 

2004-2006. Meskipun rasio kas tersebut mengalami fluktuasi tapi cendrung 

mengalami kenaikan kinerja, dan dapat disimpulkan dari semua rasio yang ada 
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dinyatakan sehat walaupun  mengalami fluktuasi. Selanjutnya penelitian 

Afrizal (2005) tentang “Analisis Laporan Keuangan” dalam mengukur kinerja 

pada PERUM Pegadaian cabang Medan” Penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif komperatif,maka di ketahui bahwa perusahaan mempunyai tingkat 

likuiditas yang kurang baik sebab hutang lancara yang mereka miliki kurang 

dapat dijamin dengan aktiva lancar yang ada. Sedangkan tingkat rentabilitas 

pada tahun 2003-2004 perusahaan mempunyai tingkat yang kurang baik, sebab 

perusahaan kurang dapat mengelola aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan 

laba yang diingikan,dan perusahaan mengalami kerugian. Hal ini menunjukan 

perusahaan harus memperbaiki kinerjanya untuk mendapatkan hasil yang 

diinginkan 

     Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa laporan keuangan sangat 

diperlukan oleh berbagai pihak dengan berbagai kepentingan. Mengingat 

pentingnya laporan keuangan tersebut maka penulis tertarik untuk menyusun 

skripsi dengan judul “ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENILAI 

KINERJA PERUM PEGADAIAN “ 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian adalah bagaimana kinerja PERUM  Pegadaian ditinjau dari rasio 

keuangan periode 2010-2014 ? 
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C. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang akan dicapai dalam 

penelitian yaitu untuk menganalisis dan mendeskripsikan Kinerja PERUM 

Pegadaian periode 2010-2014. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

a) Bagi Peneliti  Selanjutnya: 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini memberikan referensi atau acuan 

untuk meningkatakan diri dalam penelitian sejenis, khususnya tentang 

PERUM Pegadaian, sehingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi 

peneliti selanjutnya. 

b) Bagi Perusahaan : 

Diharapkan dengan penelitian ini memberikan motivasi bagi perusahaan 

untuk meningkatkan kinerjanya dan mengetahui kelemahan serta 

kelebihan dari perusahaannya. 

 

 


