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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Saat ini pegadaian sudah tidak asing bagi masyarakat di Indonesia, 

apalagi bagi masyarakat dengan keadaaan ekonomi menengah ke bawah. 

Pegadaian menjadi salah satu solusi yang tepat bagi mereka untuk 

memecahkan masalah perekonomian mereka. Mereka mendapatkan uang 

tanpa menjual barang berharga miliknya, tatapi mereka dapat menerima 

pinjaman uang dengan jaminan barang berharga yang mereka punya dan 

dapat menebus barang tersebut sebelum tanggal jatuh tempo sehingga mereka 

bisa mendapatkan barang mereka kembali. Dengan begitu mereka tidak takut 

kehilangan barang berharga yang mereka miliki. 

Bisnis gadai melembaga pertama kali di Indonesia sejak Gubernur 

jendral VOC Van Imhoff mendirikan Bank Van Leening. Meskipun 

demikian, diyakini bahwa praktik gadai telah mengakar dalam keseharian 

masyarakat Indonesia. Pemerinta sendiri baru mendirikan lembaga gadai 

pertama kali di Sukabumi Jawaba Barat dengan nama Pegadaian, pada 

tanggal 1 April 1901 dengan Wolff Von westerode sebgai Kepala Pegadaian 

Negeri pertama, dengan misi membantu masyarakat dari jeratan para lintah 

darat (rentinir) melalui pemberian uang pinjaman dengan hukum gadai. 

Seiring dengan perkembangan zaman, Pegadaian telah beberapa kali berubah 

status mulai sebgai Perusahaan Jawatan (1901), Perusahaan di Bawah IBW 

(1928), Perusahaan Negara (1960), dan kembali ke Perjan di tahun 1969. 

Baru di tahun 1990 dengan lahirnya PP10/1990 tanggal 10 April 1990, 

sampai dengan terbitnya PP 103 tahun 2000, Pegadaian berstatus sebagai 

Perusahaan Umum (PERUM). Hingga pada tahun 2011, bentuk badan hkum 

pegadaian berubah menjadi perusahaan perseroan (PERSERO). 

Pengertian Pegadaian diambil dari kata “gadai”  yang berarti adalah 

hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang 
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bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang 

oleh seseorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas nama orang 

yang mempunyai utang. 

PT. Pegadaian (Persero) menyediakan jasa gadai dengan beberapa 

produk yang dikenal yaitu KRASIDA (Kredit Angsuran Sistem Gadai), 

KREASI (Kredit Angsuran Fidusia), KCA (Kredit Cepat Aman), KRESNA ( 

Kredit Serba Guna),  KPR ( Kredit Perumahan Rakyat),  KRISTA ( Kredit 

Angsuran Rumah Tangga),  KREMADA (Kredit Perumahan Swadaya), 

KTJG (Kredit Tunda Jual Gabah) dan lain-lain. 

Kantor Cabang Pegadaian Merupakan unit opersional perusahaan 

yang langsung menjalankan kegiatan pelayanan jasa gadai dan usaha lain 

kepada pelanggan atau nasabah. Semua kegiatan kantor cabang bertanggung 

jawab penuh kepada kantor wilayah, Begitu pula dengan PT. Pegadaian 

(Persero) Cabang Tlogomas. Letak Kantor PT. Pegadaian (Persero)  Cabang 

Tlogomas di jalan Mayjen M.T. Haryono nomor 104 Malang. Lokasi tersebut 

sangat strategis karena berada di pusat kota malang. Selain itu dekat dengan 

pusat perbenlanjaan seperti pasar terpadu dan pertokoan serta supermarket, 

sehingga tidak tertutup kemungkinan banyak orang yang datang untuk 

mengajukan kredit dengan sistem gadai ini. Karena letaknya yang strategis ini 

juga memudahkan masyarakat untuk menjangkau lokasi kantor, jadi 

dimungkinkan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tlogomas dapat berkembang 

pesat karena banyak masyarakat yang percaya untuk menggunakan jasa PT. 

Pegadaian (Persero) Cabang Tlogomas dalam pemberian kredit. 

Salah satu produk unggulan  PT Pegadaian (Persero) Cabang 

tlogomas adalah  Kredit Angsuran Sistem Gadai (KRASIDA). Krasida 

merupakan pemberian pinjaman kepada para pengusaha mikro dan kecil ( 

dalam rangka mengembangkan usaha) atas barang gadai yang pengembalian 

pinjamanya dilakukan melalui angsuran. Untuk mengetahui prosedur 

pemberian gadai masyarakat hanya cukup menyerahkan harta geraknya 

berupa (emas, berlian, mobil dan motor) untuk dititipkan disertai dengan foto 
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copy tanda pengenal, STNK, BPKB dan faktur pembelian. Kemudian staf 

penaksir akan menentukan nilai taksiran barang bergerak tersebut yang akan 

dijadikan sebagai patokan, Penilaian barang jaminan oleh pihak pegadaian 

dilakukan dengan melihat harga pasar setempat (HPS) untuk jenis kendaraan 

bermotor dan mobil, sedangkan untuk barang jaminan emas sebagian besar 

masyarakat kurang mengetahui bagaimana detail cara perhitungan dan 

penilaian pada barang jaminan emas. Uang pinjaman dapat diperoleh dalam 

waktu yang tidak relatif lama (kurang lebih 15 menit) dangan bunga 1% saja, 

begitupun untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan 

sejumlah uang dan bukti kredit saja dengan waktu proses yang juga singkat 

tetapi masyarakat tidak mengetahui bagaimana mekanisme pemberian kredit 

sistem gadai dan bagaimana perhitungan penaksiran barang jaminan emas 

yang akan mereka gadaikan. 

Sehubungan dengan hal tersebut penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “ Penilaian Barang Jaminan Emas Pada Kredit Sistem 

Gadai (KRASIDA) pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tlogomas”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis 

mengambil rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana mekanisme pemberian kredit sistem gadai (KRASIDA) pada 

PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tlogomas. 

2. Bagaimana perhitungan penilaian atas barang jaminan emas pada produk 

KRASIDA dan perhitungan angsuran kredit KRASIDA pada PT. 

Pegadaian (Persero) Cabang Tlogomas. 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan  penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui mekanisme pemberian Kredit Sistem Gadai 

(KRASIDA) pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tlogomas. 
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2. Untuk mengetahui perhitungan penilaian barang jaminan Kredit Sistem

Gadai (KRASIDA) dan perhitungan angsuran kredit pada PT. Pegadaian

(Persero) Cabang Tlogomas.

D. Batasan Masalah

Batasan masalah perlu dilakukan dengan tujuan agar permasalahan 

yang diteliti tidak terlalu melebar dari yang sudah ditentukan, maka penulisan 

tugas akhir ini hanya berfokus pada Kredit Sistem Gadai (KRASIDA) pada 

periode tahun 2018 di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tlogomas. 

E. Manfaat Penelitian

Hasil penulisan tugas akhir ini dapat digunakan sebagai bahan 

informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu: 

1. Bagi pegadaian hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan positif

untuk PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tlogomas.

2. Bagi penelit hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi

peneliti lainnya dan juga sebagai bahan pembanding atas penelitian yang serupa

sehingga dapat dijadikan acuan atau referensi.




