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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ekonomi lemah 

sampai dengan menengah, pemerintah mendirikan lembaga keuangan yang 

memberikan pinjaman modal. Di Indonesia lembaga keuangan terdiri dari dua 

jenis yaitu, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Kedua 

lembaga ini memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah 

satunya dengan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. 

Pemberian pinjaman di bank mensyaratkan barang jaminan tertentu, prosedur 

pinjaman yang relatif lama dan sulit untuk dipenuhi bagi masyarakat ekonomi 

menengah kebawah. Karena keadaan tersebut, banyak masyarakat yang 

membutuhkan dana mengalihkan kebutuhan dananya ke lembaga keuangan 

non bank. 

Kegiatan perkreditan dapat terjadi dalam segala aspek kehidupan 

manusia. Semakin majunya perekonomian di masyarakat, maka kegiatan 

perkreditan semakin dibutuhkan. Kegiatan perkreditan ini meliputi semua 

aspek ekonomi baik di bidang produksi, distribusi, konsumsi, perdagangan, 

investasi maupun bidang jasa dalam bentuk uang tunai maupun barang dan 

jasa. Kredit menjadi salah satu produk yang dirasa cukup bermanfaat bagi 

kelangsungan masyarakat golongan ekonomi lemah yang kurang mendapat 

pelayanan dari lembaga keuangan bank. Dalam perjalanannya pemerintah 



2 
 

 
 

sebagai pemegang otoritas tertinggi di bidang ekonomi memiliki lembaga 

yang menjadi sarana dan prasarana bagi para kreditur dalam negeri. Dalam 

pemberian  kredit ini harus mengandung beberapa prinsip yaitu bahwa kredit 

yang diberikan kepada nasabahnya harus bersifat wajar dan adil serta dapat 

memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga fasilitas kredit dapat dimanfaatkan 

sebaik-baiknya. 

Pada perekonomian di negara berkembang seperti Indonesia, kredit 

memegang peran penting. Dimana untuk meningkatkan dunia usaha, salah 

satu usaha yang dapat dilakukan adalah memperbesar volume usaha dengan 

jalan penambahan modal usaha. Penambahan modal ini dapat diperoleh 

dengan meminjam pada pihak lain seperti bank. Selain Perbankan sekarang ini 

banyak lembaga keuangan bukan bank yang dapat dijumpai disekitar kita, 

salah satu contoh lembaga keuangan bukan bank adalah PT Pegadaian Cabang 

Tlogomas Malang. PT Pegadaian Cabang Tlogomas Malang merupakan 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan tata kerja PT Pegadaian mengacu 

pada Keputusan Direksi Pegadaian Nomor 1000/KP.4.00423/2002 tanggal 17 

Juni 2002. PT Pegadaian Cabang Tlogomas Malang dikelola dan dipimpin 

oleh direksi yang berada dan bertanggung jawab kepada menteri. Yaitu 

dengan kegiatan menyalurkan pinjaman kepada rakyat dengan persyaratan 

memberikan barang jaminan, dimana nantinya barang tersebut dapat diambil 

kembali sesuai dengan tanggal jatuh tempo dan persyaratan lainnya yang telah 

dibuat. 
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PT Pegadaian Cabang Tlogomas Malang bergerak di bidang pelayanan 

jasa. Oleh karena itu PT Pegadaian sangat mengutamakan pelayanan yang 

terbaik untuk setiap nasabahnya. PT Pegadaian juga menerapkan sistem 

informasi akuntansi di berbagai kegiatan oprasionalnya. Hal ini terlihat dari 

kemudahan pada saat pemberian dan pelunasan kredit, ini semua tidak luput 

karena adanya sistem dan prosedur yang diterapkan. Penerapan sistem 

informasi akuntansi yang baik dalam  suatu  perusahaan akan menjadikan 

perusahaan tersebut mampu beradaptasi dan melakukan pengendalian intern 

ditengah-tengah kegiatan operasionalnya. Tujuan pendirian PT Pegadaian 

adalah untuk mencegah terjadinya pegadaian gelap, riba, dan pinjaman lainnya 

yang bersifat tidak wajar dan bertentangan dengan hukum dan syariat agama 

yang berlaku. Selain itu PT Pegadaian mempunyai tujuan ikut melaksanakan 

dan mensukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan 

nasional, yakni penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai. 

PT Pegadaian Cabang Tlogomas Malang yang mempunyai motto 

“Mengatasi Masalah Tanpa Masalah” dengan tidak menuntut prosedur yang 

tidak bermacam-macam dan syarat-syarat administratif, yaitu dengan 

menyerahkan barang sebagai jaminan yang disertai keterangan-keterangan 

singkat mengenai identitas nasabah dan tujuan menggunakan kredit, maka 

dengan mudah nasabah akan memperoleh kredit. Kepraktisan dan 

kesederhanaan prosedur itulah yang menyebabkan Pegadaian selama ini dekat 

dengan kehidupan ekonomi masyarakat yang digunakan sebagai alternatif 

dalam sistem kreditnya. 
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Keberadaan gadai pada saat ini masih sangat dibutuhkan oleh golongan 

ekonomi lemah. Karena dengan sedikitnya prosedur yang diberikan akan 

memudahkan para nasabah untuk memperoleh pinjaman kredit yang dilakukan 

dengan cara gadai untuk kebutuhan konsumtifnya. Selain kemudahan prosedur 

yang diberikan dan cepat, para nasabah dapat memperoleh barang yang 

diinginkan pada waktu pelaksanaan lelang dengan harga yang relatif mudah 

dijangkau dan sesuai dengan yang didapat, sehingga tidak menutup 

kemungkinan dari tahun ke tahun nasabah dari PT Pegadaian Cabang 

Tlogomas Malang tersebut akan mengalami peningkatan seiring dengan 

meningkatnya kebutuhan ekonomi. 

Oleh karena itu perusahaan harus dapat meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas operasional perusahaan untuk memenangkan persaingan yang ada. 

Salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan 

adalah dengan menghasilkan sistem informasi akuntansi yang baik, mengingat 

sistem informasi akuntansi akan mempengaruhi pola kerja suatu perusahaan. 

Sistem disusun untuk mengefisienkan waktu yang akan dibutuhkan oleh para 

pekerja untuk melaksanakan aktivitasnya. Dengan sistem informasi akuntansi 

yang baik yaitu yang memenuhi unsur-unsur pengendalian akan menjamin 

keakuratan informasi yang dihasilkan sehingga menunjang manajemen 

perusahaan dalam pengambilan keputusan strategi. 

Dalam menjalankan kegiatan oprasionalnya, PT Pegadaian Cabang 

Tlogomas Malang sangat memerlukan adanya sebuah sistem informasi yang 

jelas dan relevan untuk pengambilan keputusan. Hal ini dapat memberi 
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pengaruh besar terhadap keberhasilan suatu perusahaan. Salah satu informasi 

yang dibutuhkan yaitu mengenai sistem informasi akuntansi perusahaan yang 

menunjang kelangsungan hidup perusahaan. Krismiaji (2010:4) menyatakan 

sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang memproses data dan 

transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, 

mengendalikan dan mengoprasikan bisnis.  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitihan yang berjudul “Evaluasi Sistem Informasi 

Akuntansi Pemberian Dan Pelunasan Kredit Gadai Pada PT Pegadaian 

Kantor Cabang Tlogomas Malang”. 

B. Rumusan Masalah 

Sesuai data latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana sistem informasi pemberian dan pelunasan kredit gadai pada 

PT Pegadaian Kantor Cabang Tlogomas Malang? 

2. Apakah pelaksanaan sistem informasi pemberian dan pelunasan kredit 

gadai pada PT Pegadaian Kantor Cabang Tlogomas Malang sudah 

efektif? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk menjelaskan prosedur pemberian dan pelunasan kredit yang 

dilakukan oleh PT Pegadaian Kantor Cabang Tlogomas Malang. 

2. Untuk menilai efektifitas pelaksanaan sistem informasi  pemberian dan 

pelunasan kredit yang diterapkan di PT Pegadaian Kantor Cabang 

Tlogomas Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah : 

1. Bagi Instansi 

a. PT Pegadaian dapat mengevaluasi sejauh mana keefektifan sistem 

yang mereka jalankan. 

b. Mempermudah PT Pegadaian dalam mengevaluasi kinerja yang telah 

dicapai. 

c. PT Pegadaian dapat mengambil keputusan untuk memperbaiki sistem 

yang telah ada guna meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada 

nasabah. 
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2. Bagi Masyarakat 

a. Memperluas pengetahuan mengenai tata cara pemberian dan masalah 

pelunasan kredit di PT Pegadaian. 

b. Menambah informasi mengenai sistem yang diterapkan di PT 

Pegadaian Kantor Cabang Tlogomas Malang. 

3. Bagi peneliti lain 

a. Dapat digunakan sebagai acuan atau referensi dalam pengembangan 

penelitian selanjutnya. 

 


