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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Penelitian Terdahulu 

Pada bagian ini sangat penting bagi peneliti untuk mengetahui tentang 

penelitian-penelitian lain yang relevan dengan penelitian saat ini sehingga dapat 

dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan. 

Penelitian relevan yang dimaksud dilakukan oleh Ganjar Bushtanto pada tahun 

(2014) dengan judul penelitian yaitu “Manajemen Gadai Kredit Cepat dan Aman 

(KCA) pada PT Pegadaian (Persero) cabang Malang”. Persamaan dengan 

penelitian saat ini adalah terlihat pada jenis kegiatan yang diamati yaitu program 

KCA (Kredit Cepat dan Aman) serta lokasi penelitian yaitu di PT Pegadaian 

(Persero) cabang Malang. Sedangkan untuk perbedaannya adalah pada fokus 

lainnya dimana dalam penelitian oleh Ganjar di atas fokus pada manajemen gadai 

nya atau proses dalam pelaksanaanya saja sedangkan pada penelitian saat ini juga 

berfokus pada pendeskripsian kualitas pelayanan yang dilakukan oleh karyawan 

pegadaian kepada nasabah.  

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa proses manajemen gadai 

dilakukan dengan dua cara yaitu planning (perencanaan) dan controlling 

(pengecekan). Melalui dua proses ini, dalam hasil temuannya terdapat gambaran 

umum mengenai proses perencanaan yang bersumber dari pemimpin 

perusahaanya, sedangkan untuk proses pengecekannya dilakukan oleh karyawan 

yang diberi wewenang untuk itu. Dari dua proses tersebut, perusahaan ini dapat 

mengetahui apa saja yang menjadi peluang dalam memajukan perusahaannya 

serta menemukan solusi untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi. Peluang yang 
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dimaksud diperoleh melalui KCA sendiri sedangkan hambatannyapun sering 

terjadi dari penerapan KCA ini sendiri, oleh sebab itu pihak pegadaian terus 

melakukan pengontrolan lebih dan memperoleh solusi atas hambatan tersebut 

yakni pada perbaikan manajemen gadai itu sendiri.   

Penelitian lain yang pernah dilakukan oleh mahasiswa adalah dengan 

judul “Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Kredit 

Cepat dan Aman (KCA) (Studi Kasus pada Perum Pegadaian di Makasar)”. 

Penelitian ini dilakukan oleh Idayanti Nursyamsi pada tahun 2008 dari Fakultas 

Ekonomi Universitas Hasanudin Kota Makasar, dan persamaan dengan penelitian 

sebelumnya ini adalah sama-sama ingin mengetahui kualitas pelayanan penerepan 

produk Kredit Cepat Aman (KCA) pada nasabah, sedangkan untuk perbedaanya 

sangat tampak pada perusahaan yang melaksanakannya, dimana peneliti sendiri 

melakukannya pada Perum Cabang Malang, sedangkan peneliti sebelumnya di 

Perum Cabang Makasar.  

Selain perbedaan yang dijelaskan di atas, penelitia juga menemukan 

adanya perbedaan lain yaitu pada hal yang difokuskan. Penelitian sebelumnya 

memperlihatkan keinginannya untuk mengetahui pengaruh dari kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan nasabah, sedangkan peneliti sendiri hanya memfokuskan pada 

upaya menganalisis kualitas pelayanan penerapan produk KCA. Hasil penelitian 

kedua ini menunjukkan bahwa kualitas layanan yang diberikan oleh pegadaian di 

kota Makasar ini sangat berpengaruh dan berdampak positif terhadap kepuasan 

pelanggan atau nasabah yang menggunakan produk KCA tersebut.  
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B. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Pegadaian 

1.1 Konsep Dasar Pegadaian 

Setiap organisasi tentu mengupayakan perkembangan pada kinerja 

karyawannya, oleh sebab itu perlu untuk memperhatikan proses manajemen 

sumber daya yang baik oleh pemimpin karena kinerja, motivasi dan semangat 

untuk kerja dapat diterlihat di dalam diri seseorang apabila kehidupan kerjanya di 

suatu organisasi diperhatikan. Akan tetapi, fokus seorang pemimpin dalam suatu 

organisasi bukan hanya tentang sumber daya yang ada di dalam perusahaan 

melainkan juga yang ada di luar perusahaan, seperti yang dilakukan oleh 

perusahaan perseorangan (persero) pegadaian yang tidak hanya menuntut kinerja 

yang baik dari segenap karyawannya akan tetapi juga menciptakan suasana nyama 

agar mendatangkan nasabah yang banyak.  

Pegadaian sendiri menurut Latumaerissa seperti yang dikutip oleh 

Bushtanto, 2014: 8) merupakan suatu lembaga yang bergerak di bidang simpan-

pinjam yang memiliki tujuan untuk memberikan pinjaman-pinjaman kepada 

individu dengan tujuan dapat meningkatkan perekonomiannya. Status 

kepemilikan atas pegadaian ini sendiri tiap tahunnya berganti sampai akhirnya 

menemukan titik temu dimana status awalnya ialah perusahaan umum (perum) 

dan saat ini sudah menjadi perusahaan perseorangan  (persero). PP RI No.51 

Tahun 2011 Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa tujuan dari perusahaan 

perseorangan (persero) adalah untuk, 

Melakukan usaha di bidang gadai dan fidusia, baik secara 

konvensional maupun syariah, dan jasa lainnya di bidang keuangan 

sesuai dengan ketentuan perautan perundang-undangan terutama 

untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, usaha 
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mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, serta optimalisasi 

pemanfaatan sumber daya perseroan dengan menerapkan prinsip 

perseroan terbatas. 

 

Berdasarkan pada perumusan PP di atas maka dapat diperoleh gambaran 

bahwa pegadaian merupakan perusahaan yang bergerak di bidang peminjaman 

dalam bentuk dana (uang). Pernyataan yang sama juga datang dari Mengko (2013: 

1739) yang menyatakan bahwa PT Persero adalah salah satu perusahaan yang 

berjalan di bidang jasa dan memperoleh perizinan dari negara untuk 

melaksanakan segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dan proses 

pelaksanaanyapun berdasarkan pada hukum gadai.  Gadai sendiri menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai proses meminjamkan uang 

kepada seseorang dalam waktu tertentu dan adanya pemberian barang dari 

peminjam sebagai tanggunganya, apabila sudah waktu jatuh tempo dan peminjam 

tidak dapat mengembalikan uang yang dipinjamnya maka barang yang 

ditanggungkan menjadi hak sepenuhnya oleh pegadaian itu sendiri.  

Berdasarkan pada keterangan di atas, Mengko memperjelas bahwa jasa 

yang diberikan oleh pegadaian ini berupa uang atau selanjutnya dilihat dari dasar 

hukum yang menaunginya yaitu hukum gadai, artinya kegiatan yang berlangsung 

di dalam pegadaian adalah proses mengatur keuangan yang dimiliki perusahaan 

dengan tujuan membantu masyarakat yang perekonomiannya rendah sehingga 

dengan adanya perusahaan yang memberikan jasanya ini dapat meminimalisir 

keadaan tersebut.  

Pernyataan yang dikemukakan oleh Wingko di atas dapat dilihat bahwa 

ada proses pemberian jaminan yang dilakukan oleh nasabah kepada pihak yang 

memberikan pinjaman. Kemudian oleh Haryanto (2010: 1) menyebutkan bahwa 
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hukum gadai di sini dilakukan dengan adanya penjaminan, hal ini dilakukan untuk 

menyeimbangi kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang memberi pinjaman 

untuk mempermudah urusan masyarakat baik pada perdagangan, pereseroan, 

perindustrian dan lain sebagainya. proses menyeimbangi ini sendiri menjadi 

tanggung jawab perusahaan untuk menjaga serta mengelola dengan baik barang 

yang dijaminkan tersebut sehingga proses peminjaman bisa dirasakan juga oleh 

masyarakat yang lainnya.  

Berawal dari kegiatan gadai inilah nantinya muncul kegiatan-kegiatan 

pokok yang mendasari perusahaan dalam menyeimbangi kinerja karyawan serta 

dapat memberikan kenyamanan terutama untuk nasabah. Karena pada hakikatnya, 

manusia terkadang tidak bisa dipastikan janjinya, artinya ketika nasabah 

melakukan peminjaman dan memberikan sesuatu sebagai bentuk jaminannya 

maka ada perjanjian dilakukan di situ yaitu pegadaian memberikan jangka waktu 

tertentu untuk melunaskan proses peminjaman (Haryanto, 2013: 1). Haryanto 

kembali menjelaskan bahwa sering kali terjadi nasabah yang kesusahan dalam 

mengembalikan pinjaman yang diberi sehingga merelakan barang yang dijadikan 

sebagai jaminannya dan hal ini menjadi hambatan bagi perusahaan pegadaian 

untuk memperoleh dana lain untuk digunakan oleh nasabah berikutnya. Sehingga, 

perusahaan akan melakukan segala upaya dalam mengembalikan proses 

peminjaman yang ada salah satunya dengan menerapkan program KCA. 

Oleh sebab itu, berdasarkan pada beberapa pernyataan di atas maka 

perusahaan pegadaian ini tidak sama dengan bank baik dalam proses 

manajemennya atau hal lainnya, karena pegadaian sendiri merupakan Badan 

Usaha Milik Pemerintahan (BUMN) yang mempunyai tugas penting yaitu 
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memberikan pinjaman kepada masyarakat, sedangkan bank juga memberikan 

pinjaman namun tidak semua orang dapat menerima pinjaman yang berlaku. 

Sebagai bagian dari BUMN maka tugas inti dari PT.Persero adalah menyalurkan 

jasa kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai seperti yang dimaksudkan 

di atas (Bahasmiati, 2011: 3).  

 

1.2 Tugas Pokok PT Pegadaian (Persero) 

Pada Keputusan Dewan Komisaris Nomor 20/Kep/Dk-Gd/12/2017 tentang 

board manual menjelaskan bahwa PT Persero memiliki tugas umum yaitu untuk 

melaksanakan komitmen yang telah ditetapkan yaitu memberikan pinjaman 

kepada nasabah atau masyarakat yang membutuhkan dan pelaksanaanyapun harus 

sesuai dengan undang-undang serta peraturan yang berlaku. Selain itu, tugas 

pokok lain yang dijalankan oleh pegadaian sebagaimana yang dikutip oleh 

Bushtanto (2014: 9) dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

Kep39/MK/6/1/1971 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Januari 1971 Bab II Pasal 

2 yaitu sebagai berikut: 

a. Membina perekonomian rakyat kecil dengan menyalurkan kredit atas dasar 

hukum gadai kepada para petani, nelayan, pedagang kecil, industri kecil dan 

bersifat produktif serta kaum buruh atau pegawai negeri yang berada pada 

taraf ekonomi lemah yang bersifat konsumtif. 

b. Ikut serta dalam mencegah bentuk peminjaman yang tidak wajar, ijon, 

pegadaian gelap dan praktik riba lainnya.  

 

Berdasarkan pada perumusan mengenai keputusan menteri di atas maka 

tugas utama yang dilaksanakan dalam menjalankan perusahaan di bidang 
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pegadaian yang berlandaskann atas dasar hukum gadai adalah untuk membantu 

masyarakat yang berada pada tingkat ekonomi lemah agar secara bersama-sama 

mengubah keadaan tersebut menjadi lebih kondusif dalam artian layak untuk 

didapatkan oleh penerima pinjaman dari pegadaian yang dimaksud.  

 

2. Program KCA (Kredit Cepat dan Aman)  

2.1 Konsep dasar kredit 

Menurut Syafitri (2013: 2) kredit dilakukan apabila seorang individu 

ingin melakukan suatu kegiatan baik itu bergerak dalam bidang perdagangan, 

perindustrian, wirausaha, serta bidang lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan 

taraf ekonomi yang dimilikinya sedangkan jumlah dana yang harus dikeluarkan 

sangat banyak sehingga tidak memungkinkan individu melakukannya dengan 

cepat, pada saat itulah sistem kredit gadai diberlakukan. Pendapat oleh Syafitri ini 

menekankan pada usaha atau tujuan utama dilaksanakannya atau diadakannya 

sebuah perusahaan pegadaian yang bergerak untuk membantu masyarakat dengan 

keadaan ekonomi yang lemah.  

Agustina (2009: 8) menjelaskan secara jelas mengenai kredit dimana kata 

ini berasal dari bahasa yunani yaitu “credere” yang berarti kepercayaan. 

Kepercayaan yang dimaksudkan di sini ialah sikap yang harus dimilik oleh suatu 

perusahaan pegadaian dalam memberikan pinjaman atau gadai kepada masyarakat 

dan meyakini bahwa uang yang diberikan akan dikembalikan pada waktu yang 

telah disepakati bersama. Selanjutnya, pernyataan yang sama juga dijelaskan oleh 

Drs. Muchdarsyah Sinungan seperti yang dikutip oleh Agustina di sini 

memberikan pengertian bahwa kredit adalah suatu prestasi yang harus diberikan 

kepada pihak lain yang mana prestasi tersebut akan dikembalikan lagi pada waktu 
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yang telah ditentukan. Berdasarkan pada kedua pernyataan tersebut maka kredit di 

sini diartikan sebagai proses pemberian jasa yang kemudian akan dikembalikan 

lagi sesuai dengan perjanjian waktu yang disepakati oleh pihak pegadaian dan 

nasabah atau penerima pinjaman.  

Dewi (2017: 54) berpendapat mengenai kredit yang dimaksud sebagai 

suatu upaya atau usaha dari satu pihak kepada pihak lainnya dengan berdasar atas 

i’tikad yang diungkapkanya. Namun dalam pemberian kredit, debitur akan 

menjadi penolong bagi penerima pinjaman namun juga suatu saat dapat menjadi 

musuh yang mencekik, artinya pada saat melakukan transaksi peminjaman, ada 

perjanjian yang dilakukan oleh pihak perusahaan pegadaian dengan nasabah yaitu 

mengenai jasa yang harus dibayarkan perbulannya atau dikenal dengan istilah 

bunga ringan. Bunga di sini ditujukan sebagai upah untuk pihak pegadaian dalam 

menjaga barang yang diberi sebagai penjamin atas uang yang diterima oleh 

nasabah. Semakin lama nasabah mengembalikan dana yang diberikan maka bunga 

yang didapatkan juga akan semakin bertambah bahkan apabila tidak sanggup 

membayar maka jaminan yang diberikan sah menjadi hak atas pegadaian.    

Penerapan dari sistem kredit oleh pegadaian ini sering kali dijadikan 

modal seorang nasabah dalam membangun suatu kegiatan yang dapat 

mengembangkan sampai pada taraf mengubah perekonomian yang dimilikinya, 

seperti yang dijelaskan oleh Faiz (2017: 217-218) bahwa salah satu tujuan 

nasabah dalam mengandalkan kredit di pegadaian adalah untuk dijadikan sebagai 

modal untuk membuka usaha secara makro maupun mikro oleh para pedagang. 

Kredit ini oleh Faiz juga dikatakan sebagai solusi alternatif terbaik untuk 

membantu permasalahan ekonomi secara bertahap. Berdasarkan pendapat oleh 
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Faiz ini maka kredit dapat menjadi obat penolong apabila dapat dimanfaatakan 

dengan baik oleh para nasabah, sebaliknya apabila nasabah tidak kreatif dalam 

mempergunakan dana pinjaman tersebut maka hanya akan menggemukkan bunga 

yang suatu saat akan dibayar.  

Menurut Agustina (2009:2) dalam melakukan transaksi kredit di 

pegadaian maka nasabah akan menemukan adanya penjelasan mengenai barang 

yang bisa dijadikan sebagai jaminan, barang-barang tersebut antara lain emas, alat 

elektronik, sepeda, sepeda motor, handphone, dan alat-alat rumah tangga lainnya, 

bahkan rumah bisa dijadikan jaminan apabila kredit yang dilakukan dalam jumlah 

yang sangat besar. Pendapat oleh Agustina ini memperjelas bahwa hampir semua 

barang yang memiliki nilai jual yang cukup tinggi dapat dijadikan sebagai 

jaminan untuk dapat mengambil dan meminjam uang di pegadaian.  

Dari tahun ke tahun, pihak pegadaian selalu melakukan evaluasi atau 

pengecekan pada barang-barang yang sering dijadikan sebagai jaminan oleh para 

nasabah dan terlihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Nursyamsi (2008: 1) 

bahwa barang yang paling banyak menjadi angunan atau jaminan nasabah ketika 

melakukan proses transaksi adalah emas karena emas dianggap sebagai salah satu 

barang dengan nilai jual yang pasti mengenai harganya meskipun pada tahun-

tahun tertentu mengalami penurunan yang tidak signifikan namun pada tahun 

berikutnya harga emas akan kembali seperti semula, dan ini menjadi alasan 

pegadaian lebih menerima emas dari pada barang lainnya namun tidak menutup 

kemungkinan bahwa semua barang bisa digunakan asal harga jualnya tidak 

merugikan pihak pegadaian.   
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2.2 Unsur dalam proses kredit 

Sama halnya dengan program atau metode lain, kredit juga memiliki 

unsur-unsur yang harus dipahami terlebih oleh pihak pegadaian yang kemudian 

diperjelas kepada nasabah sampai nasabah paham mengenai proses transaksi yang 

mereka lakukan. Berikut beberapa unsur dalam melakukan proses kredit seperti 

yang dirangkum oleh Kasmir (dalam Amanina, 2011: 9) yaitu sebagai berikut: 

1) Kepercayaan 

Pada dasarnya seperti yang sebelumnya telah dijelaskan oleh peneliti bahwa 

dalam melakukan sebuah transaksi apapun bentuknya harus ada rasa saling 

percaya begitu juga yang dilakukan oleh pegadaian, dalam memberikan 

kredit kepada nasabah pegadaian harus mampu memberikan 

kepercayaannya kepada nasabah agar nasabah juga percaya pada pegadaian. 

Percaya di sini diartikan sangat luas, bisa jadi percaya dalam menjaga 

barang sebagai jaminan atau percaya bahwa uang diberikan bukan uang 

orang lain atau hal lainnya yang harus dipercayai oleh dua belah pihak. 

2) Kesepakatan 

Sama halnya dengan kepercayaan, dalam suatu proses transaksi tentu harus 

ada kesepakatan oleh dua pihak yang berwenang untuk menyetujui beberapa 

hal yang memberikan manfaat atau kerugian misalnya untuk pihak pemberi 

maupun pihak penerima, sehingga apabila pihak pegadaian mendapatkan 

suatu masalah mengenai nasabah maka pihak pegadaian wajib dan memiliki 

hak untuk menuntu karena perjanjian yang disepakati tidak ditepati atau 

sebaliknya. 
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3) Jangka waktu 

Sama halnya dengan perusahaan besar seperti bank. Pegadaian juga harus 

memberikan jangka waktu bagi penerima untuk membayar kembali uang 

yang diberikan dan jaminan yang dititipkan. Hal ini dilakukan karena 

nasabah di sebuah pegadaian itu tidak hanya satu melainkan lebih bahkan 

bisa dikatakan lebih dari seratus nasabah, oleh karena itu apabila dana 

mengalami kemacetan pada satu atau beberapa nasabah maka akan 

menghambat kegiatan pegadaian dalam melayani nasabah lainnya. 

4) Resiko  

Setiap transaksi besar atau kecil, dengan orang berada atau tidak tentu 

mempunyai resikonya masing-masing, bergitu juga dengan pegadaian. 

Seperti yang dijelaskan pada poin 3 apabila terdapat nasabah yang macet 

dalam membayar maka itu menjadi resiko bagi pihak pegadaian untuk 

mengatasi dan meminimalisir agar tidak terjadi di kemudian hari. 

5) Balas jasa 

Balas jasa di sini sebelumnya telah sedikit disinggung oleh penelitia juga 

disebut sebagai bunga ringan. Bunga ringan di sini nantinya akan menjadi 

upah atas kerjasama dengan pihak pegadaian karena telah membantu 

meminjamkan dana dan menjaga barang jaminannya, dengan kalimat 

sederhana bisa juga diartikan sebagai ucapan terima kasih.  

Berdasarkan pada penjelasan di atas maka dapat diperoleh gambaran 

bahwa proses kredit tidak selamanya dikatakan sebagai solusi terbaik, baik oleh 

pegadaian yang berwenang maupun untuk nasabah yang ada. Namun, hal ini 

menjadi solusi alternatif yang sangat membantu nasabah maupun pihak 
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penyelenggarana dana apabila setiap nasabah yang datang mampu 

mengembangkan dana tersebut untuk keperluan proses pengembangan ekonomi 

yang dimilikinya. Sehingga, baik nasabah maupun pihak pegadaian tentu akan 

merasa senang dan terbantu dengan munculnya perubahan yang ada.  

 

2.3 Tujuan kredit 

Masih pendapat yang dikemukakan oleh Kasmir (dalam Amanina, 2011: 

10) mengenai tujuan dari dilakukannya sistem program kredit, yaitu antara lain: 

1) Mencari keuntungan 

Setiap organisasi yang dibangun tentu mempunyai satu tujuan yang sudah 

pasti yaitu berkembang dan menjadi besar serta bisa mempertahankan 

kemajuan yang ada. Sama halnya dengan pegadaian yang menerapkan dasar 

hukum kredit juga mempunyai tujuan untuk menjadi lebih besar dengan 

keuntungan yang dimiliki sehingga bisa dimanfaatkan oleh lebih banyak 

nasabah. Selain itu, keuntungan yang dicaripun digunakan untuk 

menyejahterakan karyawan-karyawannya. 

2) Membantu nasabah 

Karena proses kredit dilakukan dengan meminjamkan dana kepada nasabah 

maka hal ini dapat dikatakan bahwa kredit juga membantu nasabah dalam 

mengatasi masalah yang sedang dihadapinya, oleh sebab itu tujuan utama 

selain mencari keuntungan oleh pegadaian dalam menerapkan kredit adalah 

untuk membantu nasabahnya sehingga nasabah secara tidak langsung 

menjadi percaya dan terus mengandalkan pegadaian apabila memiliki 

masalah pada dana.  
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3) Membantu pemerintahan 

Indonesia, sebagai salah satu negara denga angka kemiskinan yang tinggi 

juga terus mengupayakan perbaikan pada perekonomiannya sehingga dapat 

dirasakan oleh masyarakat seluruh Indonesia dan ditujukan untuk 

meminimalisir jumlah kemiskinan yang ada. Setiap individu dari 

masyarakat juga harus memiliki antusias yang tinggi, tidak hanya menunggu 

pemerintah tapi bisa juga belajar dari hal-hal kecil yang bisa mendatangkan 

keuntungan dan mendatangkan penghasilan untuknya sehingga secara 

perlahan bisa memperbaiki ekonomi kehidupannya. Oleh sebab itu, 

pegadaian ada untuk mempermudah keinginan tersebut menjadi nyata 

dengan melaksanakan proses simpan-pinjam dimana nantinya pegadaian 

akan memberikan dana yang diperlukan oleh nasabah untuk kemudian 

dilakukan perjanjian untuk disepakati bersama sehingga tidak ada yang 

merasa dirugikan. 

 

2.4 Fungsi kredit 

Selain tujuan-tujuan tersebut, kredit juga mempunyai fungsi utamanya 

sehingga menjadi pegangan oleh pegadaian untuk kemudian dijadikan sebagai 

sebuah program. Berikut beberapa fungsi kredit yang dijelaskan oleh Suyanto 

(Amanina, 2011: 11-12) yaitu: 

1) Kredit dapat meningkatkan daya guna uang oleh yang secara pasti akan 

digunakan oleh nasabah untuk melakukan transaksi lainnya. 

2) Kredit dapat mempermudah jalannya lalu lintas uang. 

3) Kredit dapat memperlancar peredaran uang. 

4) Kredit dapat menstabilitaskan keadaan ekonomi secara perlahan. 
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5) Kredit dapat meningkatkan keinginan dan mewujudkan harapan nasabah 

untuk membuka usaha. 

6) Kredit dapat digunakan untuk pemerataan pendapatan. 

7) Kredit dapat dijadikan alat untuk mempekuat hubungan yang bersifat 

internasional. 

Berdasarkan pada penjelasan di atas maka dapat dipastikan bahwa 

pelaksanaan kredit ini tidak selamanya merugikan nasabah, akan tetapi juga 

menguntungkan nasabah dan juga kepada aspek yang lebih luas lagi yaitu negara.  

 

2.5 Jenis kredit 

Kredit yang dilakukan tidak hanya pada satu aspek atau bidang saja, akan 

tetapi banyak, hal ini bertujuan agar pegadaian bisa memberi peluang untuk 

siapapun yang ingin berusaha menjadi lebih baik lagi, berikut beberapa jenis 

kredit yang sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia (Kasmir, dalam Amanina, 

2011: 12-15):  

1) Dilihat dari segi kegunaan kredit: 

1.1 Kredit Investasi 

kredit investasi ini dilakukan apabila nasabah ingin memperluas 

usahanya atau membangun pabrik-pabrik baru serta mesin-mesin untuk 

mempermudah usahanya sehingga disebut juga sebagai kredit jangka 

panjang artinya dana yang dipinjamkan digunakan untuk membangun 

sumber uang di masa yang akan datang. 
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1.2 Kredit Modal Kerja 

kredit jenis ini dilakukan untuk menangani segala jenis produksi yang 

dilakukan oleh seorang nasabah, contohnya seperti meminjam uang 

untuk membayar gaji, membeli bahan baku dan lain sebagainya. 

 

2) Dilihat dari segi tujuan kredit: 

2.6 Kredit Produktif 

kredit produktif merupakan salah satu jenis kredit yang dilakukan untuk 

mengembangkan produksi dari suatu perusahaan, contohnya kredit 

untuk pabrik untuk meningkatkan hasil priduksi barang yang 

dihasilkannya dan produksi pada pertanian yaitu meningkatkan hasil 

pertaniannya. 

2.7 Kredit Konsumtif 

kredit jenis ini lebih ditekankan pada penggunaan jasa kredit untuk 

pribadi nasabah, contoh untuk membeli mobil baru, rumah serta 

peralatan rumah tangga lainnya. 

2.8 Kredit Perdagangan 

sesuai dengan namanya, kredit jenis ini diberikan kepada nasabah yang 

ingin meningkatkan atau membuat warung untuk menjadi tempat 

perdagangannya dan membeli makanan, minuman serta barang lain 

yang dibutuhkan. 

  

3) Dilihat dari segi jangka waktu: 

2.1 Kredit Jangka Pendek 
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kredit jenis ini hanya bisa diberikan kepada para pengusaha kecil-

kecilan yang ditetapkan waktu minimal 1 tahun atau bahkan maksimal 

1 tahun untuk membiayai usahanya, contoh seperti pada peternak yang 

mana setiap tahunnya tentu mempunyai penghasilan yang cukup untuk 

kemudian diganti kepada pihak pegadaian. 

2.2 Kredit Jangka Menengah 

kredit jangka menengah merupakan sistem kredit yang diberikan 

dengan jangka waktu lebih dari 1 bahkan sampai 3 tahun lamanya, 

sehingga nasabah mempunyai kesempatan lebih banyak untuk 

mengembalikan dana pinjamannya. Contoh, digunakan untuk pertanian 

jeruk dan lain sebagainya. 

2.3 Kredit Jangka Panjang 

berbeda dengan dua jenis kredit di atas, kredit jangka panjang tentu 

waktu yang diberikanpun sangat lama yaitu berkisar antara 3-5 tahun. 

Contoh penggunaan pada nasabah yang ingin membeli atau 

membangun rumah dan perkebunan kelapa sawit dan lain sebagainya.  

 

4)  Dilihat dari segi sektor usaha 

3.1 Kredit Pertanian 

kredit yang diberikan pada nasabah yang ingin mengembangkan hasil 

pertanian. 

3.2 kredit industri 

kredit yang diberikan pada nasabah yang ingin mengembangkan 

industri yang dimilikinya. 
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3.3 Kredit Pertambangan 

kredit ini diberikan pada nasabah yang memiliki usaha tambah dan 

bisanya diberikan untuk jangka menengah atau panjang. 

3.4 Kredit Pendidikan 

kredit ini diberikan untuk membangun sarana dan prasarana yang dapat 

mendorong dunia pendidikan menjadi lebih baik lagi. 

3.5 Kredit Perumahan 

kredit ini diberikan pada nasabah yang berfokus pada pembelian atau 

pembayaran rumah yang ingin ditempatinya. 

 

5) Dilihat dari segi jaminan 

5.1 Kredit dengan Jaminan 

Kredit yang diberikan dengan adanya jaminan seperti yang dijelaskan 

sebelumnya yaitu adanya barang seperti emas, elektronik, sepeda motor 

dan lain sebagainya sehingga menimbulkan kepercayaan oleh pihak 

pegadaian. 

5.2 Kredit tanpa Jaminan 

Berbeda dengan kredit jenis di atas, pada poin ini proses peminjaman 

dapat dilakukan tanpa adanya jaminan yang diberikan dan biasanya 

peminjaman yang dilakukanpun dalam jumlah yang tidak terlalu 

banyak. 

 

1.6 Prinsip pemberian kredit 

Memberikan kredit atau pinjaman kepada nasabah tidak dilakukan 

dengan sangat mudah, karena harus ada banyak pertimbangan yang dijadikan 
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untuk mengetahui tingkat kepercayaan oleh pegadaian kepada nasabah ketika 

akan melakukan transaksi tersebut, prinsip-prinsip tersebut dijelaskan oleh Kasmir 

(dalam Amanina, 2011: 16) yaitu: 

1) Character  

Setiap organisasi yang dijalankan harus mempunyai prinsip dengan 

mengedepankan sikap dan sifat yang baik oleh pihak pegadaian contohnya 

sehingga menciptakan kenyamana dan kepercayaan oleh nasabah untuk 

terus menggunakan jasa yang disediakan atau bahkan memberikan peluang 

untuk orang lain yang diketahuinya untuk mencoba mengandalkan adanya 

upaya oleh pegadaian. Hal ini apabila diperhatikan maka akan 

memunculkan reputasi yang baik, riwayat peminjaman yang akan 

berlangsung secara berkelanjutan, legalisasi usaha yang baik dan lain 

sebagainya. 

2) Capacity  

Di dalam memberikan suatu pinjaman, pihak pegadain harus mengetahui 

kapasitas yang dimilikinya, sehingga tidak menimbulkan kekeliuran saat 

melakukan transaksi nantinya. 

3) Capital  

Hal ini berkaitan dengan modal yang ada, dalam pegadaian sebagian besar 

modal yang ada adalah milik dari pemimpin pegadaian tersebut dan 

sebagiannya merupakan hasil dari usahanya. Oleh karena itu pegadaian 

harus memperhatikan modal yang ada sehingga tidak terlalu menanggung 

resiko yang besar nantinya. 
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4) Collateral 

Prinsip lain yang harus diperhatikan dalam menjalankan program kredit 

adalah angunan atau jaminan sehingga ketika dalam transaksi pihak nasabah 

memberikan jaminannya maka hal tersebut tentu akan mempermudah 

jalannya transaksi. 

5) Condition 

Kondisi yang dimaksudkan di sini ialah keadaan yang terjadi di lingkungan 

sekitar nasabah seperti pada politik, ekonomi, sosial dan oain sebagainya 

sehingga meminimalisir kemungkinan masalah yang akan terjadi. 

 

3. Kualitas dan Layanan 

Kualitas dalam bahasa inggris disebut juga sebagai quality, kemudian 

oleh Sallis (2002: 1) mengemukakan pendapat bahwa “quality is about passion 

and pride” kemudian diperjelas oleh Tom Petters dan Nancy Austin “a passion 

for excellence” yang berarti bahwa kualitas adalah tentang sebuah keinginan dan 

kebanggan, keinginan untuk menjadi unggul. Berdasarkan pada pengertian 

tersebut maka kualitas diartikan sebagai suatu upaya untuk menentukan tingkat 

atau nilai dari suatu kegiatan yang dilakukan apakah baik atau tidak. Nilai tersebut 

dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat bahkan mendukung 

pelaksanaan kegiatan tersebut sehingga sebagai hasil akhirnya produk yang 

dihasilkan akan menjadi lebih unggul dari yang lainnya.  

Menurut Primiani & Ariani (2005: 3) kualitas merupakan keseluruhan 

ciri atau karakteristik yang dimiliki oleh suatu produk untuk kemudian dipasarkan 

dan memperoleh keuntungan dari hal tersebut. Pendapat oleh Priminani dan 

Ariani di atas apabila dikaitkan dengan PT. Pegadaian Persero maka kualitas yang 
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dimaksud adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh pihak pegadaian 

dengan pihak nasabah yang bertujuan untuk menarik perhatian nasabah agar 

mempunyai kepercayaan dalam menggunakan jasa yang diberikan oleh pegadaian.  

Pegadaian perlu untuk memperhatikan hal-hal yang mendatangkan 

bentuk atau rasa puas dari nasabah mengenai produk serta layanan yang diberikan 

salah satunya adalah meningkatkan kualitas atau nilai yang bisa memperlihatkan 

berharganya produk atau layanan yang diberikan (Hidayat, 2009: 59). 

Berdasarkan pendapat oleh Hidayat ini, kualitas dapat dianggap sangat penting 

keberadaanya karena di era sekarang ini sering terjadi banyak persaingan dalam 

berbagai bentuk dagang salah satunya seperti pegadaian ini. Saat ini, tidak jarang 

ditemukan banyaknya tempat-tempat yang menerima atau melakukan pegadaian 

dan kredit mengenai barang atau jasa yang disediakan oleh karena itu perlu 

adanya perbaikan untuk memberikan kualitas terbaik terutama dalam pelayanan 

yang dilakukan sehingga dapat menjadi kepercayaan atas apa yang dilakukan oleh 

pihak pegadaian kepada nasabah.   

Berdasarkan pada pengertian di atas, maka istilah kualitas ini sebenarnya 

dapat berubah pengertian tergantung dari kata apa yang dihubungkan setelahnya, 

apabila kualitas dihubungkan dengan kata layanan maka kualitas yang 

dimaksudkan untuk ditingkatkan nilainya adalah proses pelayanan yang diberikan 

oleh pihak pegadaian kepada nasabah sebagai bentuk rasa perduli dan 

menciptakan kenyaman bagi nasabah sehingga bisa terus mengandalkan 

pegadaian dalam setiap permasalahan perekonomian yang dihadapi.  

Kulitas layanan yang dilakukan oleh pihak pegadaian tentu bertujuan 

untuk menciptakan kenyamanan dan juga kepuasaan oleh nasabah. Kepuasaan 
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yang terbentuk nantinya dapat dilihat dari dua faktor yaitu harapan nasabah 

terhadap kualitas layanan (expected quality) dan persepsi nasabah terhadap 

kualitas layanan (perceived quality), (Hidayat, 2009: 59). Selanjutnya Zeithaml 

dan Bitner (Hidayat, 2009: 59) juga memperjelas bahwa nasabah hanya akan 

merasa puas ketika perusahaan dapat memberikan segala tindakan yang bersifat 

positif terhadap nasabah atau dengan hal lain seperti peningkatkan kualitas 

produk, harga, faktor situasi maupun faktor manusia. 

Kedua faktor terakhir yang disebutkan di atas mengandung makna bahwa 

dalam menentukan kualitas baik pada pelayanan, harga mapun produk harus 

mempertimbangkan beberapa hal diantaranya ialah gambaran situasi serta 

keadaan manusia yang ada disekitar perusahaan pegadaian (persero). Hal ini 

dilakukan untuk menjaga kualitas lain yang bisa dipergunakan di tempat lain 

dengan kondisi yang sangat memungkinkan sehingga baik pihak pegadaian tidak 

terlalu memperoleh kerugian. Sebaliknya, apabila suatu perusahaan 

memperkenalkan suatu produk dengan harga yang fantastis maka hal ini tidak 

efektif apabila dilakukan di desa dengan keadaan ekonomi masyarakat yang 

terbilang tidak kuat untuk menampung produk tersebut, begitu pula dengan 

pegadaian.  

Kualitas ini sendiri pertama kali diterapkan dan bahkan ditemukan oleh 

Bapak W. Edward Deming pada tahun 1920 yang pada saat itu di Negara Jepang 

sedang mengalami penurunan pada beberapa produk yang dipasarkan dan hal ini 

terjadi setelah perang dunia II terjadi di Jepang. Oleh sebab itu, Deming mencoba 

untuk melakukan berbagai cara untuk dapat mengembalikan keadaan seperti 

semula dan sampailah pada upaya dimana Deming mencoba meningkatkan 
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kualitas dari produk tersebut dan hasilnya sangat baik yaitu produk yang 

dipasarkan kembali memperoleh perhatian para pelangganya bahkan semakin 

maju dari sebelumnya. Berdasarkan pada hal inilah kemudian banyak peneliti lain 

yang mencoba melakukan hal berbeda untuk meningkatkan nilai atas suatu produk 

tanpa harus menaikkan harganya dan saat ini Edward dikenal sebagai Bapak TQM 

atau Total Quality Management yang diartikan sebagai Bapak manajemen mutu 

secara keseluruhan. 

Akan tetapi, PT pegadaian sendiri tidak mengeluarkan produk apapun 

melainkan hanya meyediakan jasa yaitu pemberian uang atau dana untuk 

membantu permasalahan pribadi maupun sosial seorang nasabah. Oleh sebab itu, 

pokok yang perlu ditingkatkan kualitasnya adalah bentuk pelayanan oleh pihak 

pegadaian kepada nasabah sehingga membentuk kepercayaan utuh oleh nasabah 

dan rasa nyaman serta tenang dalam menitipkan barang sebagai jaminan maupun 

dalam meminjamkan dana di tempat tersebut. Menurut Tjiptono (dalam Saidani & 

Arifin, 2012: 5) nasabah akan menilai kualitas layanan yang diberikan sesuai 

dengan apa yang dilakukan atau diperlihatkan oleh pihak pegadaian ketika 

berinteraksi langsung dengan nasabah. Oleh sebab itu, dari kualitas yang baik 

akan mengundang kepuasaan yang baik pula oleh nasabah terhadap jasa yang 

dikerjakan.   

Berdasarkan pada pengertian di atas, maka pihak pegadain harus 

mengetahui lebih jelas mengenai kualitas pelayanan yang mana hal ini merupakan 

konsep dari beberapada dimensi yang ada, berikut Parasuraman (dalam Gunawan 

& Djati, 2011: 33) menyebutkan dimensi-dimensi yang dimaksud:  

a. Tangiable 
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Konsep tangiable ini adalah bentuk usaha yang dilakukan oleh pegadaian 

dalam melayani dengan baik nasabah yang data seperti menyediakan kursi 

yang nyaman, tempat yang tidak mudah mendatangkan panas dan fasilitas fisik 

yang terlihat lainnya sehingga mendatangkan rasa puas dari nasabah.  

b. Reliability 

Berbeda dengan konsep sebelumnya, konsep ini lebih mengedepankan pada 

kinerja para pegawai pegadaian seperti mempercepat, mempermudah, 

memperindah dan kegiatan lain yang membuat nasabah tidak merasa bosan 

untuk menunggu lama. 

c. Responsiveness 

Konsep ini lebih mengedepankan pada daya upaya yang diberikan oleh pihak 

pegadaian dalam menanggapi nasabah yang ada. 

d. Assurance 

Mancakup kemampuan, kesopanan, pengetahuan serta sifat mudah dipercaya 

oleh nasabah, hal ini dapat menghantarka kepuasaan yang positif bagi pihak 

pegadaian.  

e. Empaty 

Mencakup perhatian yang diberikan oleh pihak pegadaian baik dalam 

melakukan komunikasi ketika sedang menunggu ataupun ketika sedang 

diproses transaksinya.  

Beberapa hal di atas dapat dilakukan dan dipertimbangkan oleh karyawan 

pegadaian dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemberian jasa untuk 

memperoleh kepercayaan dan kepuasaan bagi nasabah yang datang. Akan tetapi 

banyak kegiatan lain yang biasanya dilakukan oleh pihak pegadaian untuk 
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menciptakan rasa nyaman untuk nasabah baik secara fisik maupun batin dan 

semua hal ini tergantung pada dana serta tingkat kreatifitas yang dimiliki oleh 

pemimpin pegadaian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


