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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Peneliti untuk mendapatkan landasan teori, dan tata tulis yang 

relevan, dilakukan telaah pustaka dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang 

merupakan sumber acuan dalam penelitian ini. Berikut ini terdapat penelitian 

terdahulu yang menjelaskan tentang objek yang diteliti. 

Tabel 2.1 

Metode Penelitian 

No Peneliti, 

Tahun judul 

Sumber Variable Metode 

Analisis 

Hasil 

Penelitian 

1 Agustina 

Titin. 2009. 

Prosedur 

Gadai Perum 

Pegadaian 

Cabang 

Wonogiri 

Tugas Akhir 

Program Diploma 

III Manajemen 

Administrrasi 

Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu 

Politik 

Universitas 

Sebelas Maret 

Surakarta. 

Mekanisme 

Pengajuan 

Gadai 

Emas. 

Penelitian 

Deskriptif 

Kualitatif 

Mekanisme 

Gadai Emas 

Pada Perum 

Pegadaian 

Dalam 

memberikan 

Kredit 

Pembiayaan 

Sebesar 95% 

dari nilai 

jaminan, cara 

perhitungan nya 

yaitu = Harga 

emas sesuai 

karat x Berat 

emas. Jatuh 

tempo yang 

diberikan 4 

bulan dan sewa 
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modal yang 

diberikan 

adalah 1% 

2  Chintia Sari. 

2013. 

Penaksiran 

Nilai Barang 

Jaminan 

(Marhun) 

Emas Studi 

pada PT. 

Pegadaian 

(Persero) 

Cabang 

Syariah 

Landungsari 

Tugas Akhir. 

Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis. 

Universitas 

Muhammadiyah 

Malang. 

Penaksiran 

Barang 

Jamian 

Emas 

Penelitian 

Deskriptif 

Kuantitatif 

Untuk 

memberikan 

pembiayaan 

dengan 

Mahrun Emas 

pada PT. 

Pegadaian 

(Persero) 

Syariah 

melakukan 

penaksiran 

pada mahrum 

emas tersebut, 

dengan cara = 

Harga emas 

sesuai 

karat/gram x 

berat emas. 

Maksimal 

pinjaman yang 

diberikan dari 

93% hingga 
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95% dari 

penaksiran 

mahrum dan 

jangka waktu 

yang diberikan 

untuk 

pelunasan 

gadai adalah 4 

bulan. 

Sumber: Data Skunder  2018 

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat terlihat persamaan dan 

perbedaan penilaian sekarang dan terdahulu. Persamaan dalam kedua penilaian 

tersebut terletak pada pembahasan dan metode yang digunakan. Penaksiran 

atas barang jaminan emas adalah pokok dalam pembahasan penelitian 

terdahulu dan sekarang. Metode yang digunakan pada penelitian terdahulu 

adalah penilaian deskriptif kuantitatif. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian skarang ini adalah 

penulisan penelitian sekarang ini membahas tentang gadai emas yang 

pelunasan gadai nya dilakukan secara agsuran tiap bulan dan jangka waktu 

yang diberikan lebih panjang tidak hanya 4 bulan tetapi 6 bulan hingga 36 

bulan. 

B. Kajian Umum Tentang Lembaga Keuangan (LKBB) 

1. Pengertian Lembaga keuangan  

Menurut Sutejo (2013:8) Lembaga keuangan adalah semua badan 

yang kegiatanya bidang keuangan, melakukan penghimpunan, dan 

penyaluran dana kepada masyarakat,  terutama guna membiayai investasi 

perusahaan (SK MenKeu RI No792/90). Pengertian lain tentang lembaga 

keuangan adalah badan usaha yang kelayakan terutama berbentuk aset 

keuangan (Financial Assets) atau tagihan (Claims) dibandingkan dengan 

aset non keuangan (nonfinancial assets). Sedangkan fungsi lembaga 

keuangan adalah sebagai lembaga yang menjembatani kepentingan 
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kelompok masyarakat yang kelebihan dana (Idle Funds) yang umunya 

disebut juga saver unit dengan kelompok yang membutuhkan dana atau 

kekurangan dana (Borrower Unit). 

Lembaga keuangan sebagai badan yang melakukan kegiatan-

kegiatan dibidang keuangan mempunyai peranan sebagai berikut: 

a. Pengalihan Aset (Asset Transfer) 

b. Likuiditas (Liquidity) 

c. Realokasi Pendapatan (Income Reallocation) 

d. Transaksi (Transaction)  

 

2. Jenis Lembaga Keuangan  

Lembaga keuangan terdiri dari dua jenis, yaitu Lembaga Keuangan 

Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. Kedua jenis lembaga keuangan 

tersebut memounyai perbedaan fungsi, kelembagaan, serta tujuan.  

a. Lembaga Keuangan Bank 

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, 

menyebutkan bahwa bank adalah: 

“badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit 

dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

rakyat banyak”. 

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang paling penting 

peranannya dalam masyarakat. Dalam menjalankan peranannya maka 

bank bertindak sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang 

bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya.  

b. Lembaga Keuangan Bukan Bank 

 Pengertian Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah semua badan 

yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, yang secara langsung 

atau tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan 

mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan dalam masyarakat 

terutama guna membiayai investasi perusahaan. Lembaga Keuangan 
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Bukan Bank berkembang sejak tahun 1972, dengan tujuan untuk 

mendorong perkembangan pasar modal serta membantu permodalan 

perusahaan-perusahaan ekonomi lemah. Jenis-jenis Lembaga 

Keuangan Bukan Bank meiputi: Lembaga Pembiayaan Pembangunan 

contoh: PT. UPINDO, Lembaga Perantara Penerbit dan Perdagangan 

Surat-Surat Berharga contoh: PT. Danareksa, serta Lembaga 

Keuangan Bukan Bank lain seperti perusahaan Asuransi, PT. 

Pegadaian (Persero) dsn Koperasi Kredit.  

 

C. Kajian Umum Tentang Pegadaian 

1. Definisi Pegadaian 

Pengertian pegadaian menurut Subagyo (2005:154 ), pegadaian 

adalah suatu lembaga bukan bank yang memberikan kredit kepada 

masyarakat dengan corak khusus, yaitu secara hukum gadai. 

 Pengertian pegadaian lainnya menurut , Triandaru ( 2007:212) 

adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi 

mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa 

pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas hukum 

gadai seperti dimaksut dalam kitap Undang-undang hukum Perdata Pasal 

1150 di atas. 

Pengertian pegadaian di atas dapat disimpulkan, pegadaian adalah 

salah satu lembaga keuangan non perbankan yang sudah lama berada di 

indonesia yang kegiatan utamanya yaitu memberikan pinjaman dengan 

asas hukum gadai.  

2. Fungsi Pegadaian 

Semua lembaga keuangan memiliki fungsi yang berbeda antara 

lembaga keuangan satu dengan lembaga keuangan yang lainnya. Fungsi 

lembaga keuangan non perbankan pegadaian menurut Latumaerissa 

(2011:465) atau dua fungsi untuk lembaga keuangan ini yaitu:  



  10 
 

a. Lembaga keuangan pegadaian ini turut meningkatkan kesejahtraan 

masyarakat menengah ke bawah melalui pinjaman yang diberikan oleh 

pihak pegadaian yang berdasarkan atas sistem gadai.  

b. Pegadaian membantu masyarakat menengah ke bawah untuk tidak 

melakukan pinjaman tidak wajar yang masih menggunakan ribah yang 

sangat tinggi seperti lintah darat, dengan memberikan pinjaman kepada 

masyarakat menengah ke bawah. 

Berdasarkan penjelasan dari Latumaerissa dapat di tarik kesimpulan bahwa fungsi dari pegadaian 

yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat khususnya menengah ke bawah, guna meninggkatkan 

kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah.  

3. Sumber pendanaan Pegadaian 

Pegadaian sebgai lembaga keuangan tidak memperkenangkan 

menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan, misalkan giro, deposito, tabungan. Pegadaian untuk memenuhi 

kebutuhan dananya, pegadaian memiliki sumber-sumber dana. 

 Sumber-sumber dana menurut Triandaru (2006:181) yaitu berasal dari: 

a. Madal sendiri yaitu sumber dana pegadaian yang berasal dari modal 

awal yang dimiliki oleh pemilik pegadaian sebelum ditambah oleh 

penyertaan modal pemerintah, dan modal yang berasal dari laba ditahan 

tahun-tahun sebelumnya. 

b. Pinjaman jangka pendek dari perbankan, sumber pendanaan yang 

dimiliki oleh pegadaian juga berasal dari pinjaman-pinjaman yang 

dilakukanya di lembaga keuangan perbankan. 

c. Dana dari masyarakat melalui penerbitan obligasi, selain berasal dari 

pinjaman jangka pendek dan modal sendiri pegadaian menerima sumber 

dana dari penerbitan obligasi pada perusahaan ini. 

Berdasarkan paparan Triandaru Tentang sumber dana pegadaian diatas dapat disimpulkan bahwa, 

pegadaian memiliki sumber-sumber pendanaan untuk melakukan kegiatan usahanya, sumber dana tersebut 

yaitu modal sendiri, pinjaman jangka pendek dari bank dan dana dari masyarakat melalui penerbitan obligasi 

pegadaian. 

4. Penggunaan Dana Pegadaian  

Dana yang sudah terkumpul oleh pegadaian akan digunakan untuk 

mendanai kegiatan usaha pada pegadaian. Menurut Triandaru (2006:214),  

Dana tersebut anatara alain untuk hal-hal berikut ini: 
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a. Untuk kas dan dana likuid 

Penggunaan dana yang pertama oleh pegadaian adalah dana likuid 

yang siap digunakan untuk berbagai kebutuhan yang mendadak seperti 

membayar kewajiban yang sudah jatuh tempo, pembayaran pajak , 

biaya operasional yang segera dikeluarkan. 

b. Pembelian dan pengadaan aktiva perusahaan dan inventaris  

penggunaan selanjutnya adalah pembelian dan pengadaan aktiva tetap 

dan inventaris perusahaan, aktiva tetap dan inventaris ini adalah 

bagian yang sangat penting agar bagian kegiatan usaha pegadaian bisa 

dijalankan. 

c. Pendanaan kegiatan operasional 

Penggunaan dana untuk kegiatan operasional pegadaian, kegiatan 

oprasional sangat penting agar usaha pada pegadaian bisa berjalan 

dengan lancar. Kegiatan operasional antara lain seperti: gaji pegawai, 

perawatan peralatan dan lain-lain. 

d. Penyaluran dana 

Salah satu penggunaan dana pada pegadaian yang paling banyak 

adalah penyaluran dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat. 

Penyaluran dana ini sekitar 50% lebih dari dana yang telah terkumpul. 

e. Investasi lain 

Dana yang belum terpakai dalam pendanaan kegiatan operasional 

maupun dan yang belum tersalurkan ke masyarakat, dapat ditanamkan 

dalam bentuk investasi jangka pendek dan menengah. Tujuan 

investasi yang dilakukan oleh pegadaian adalah untuk mendapatkan 

keuntungan bagi pihak pegadaian. 

5. Produk dan jasa pegadaian 

Produk Pegadaian yang dikenal oleh masyarakat umum adalah 

peminjaman uang dengan sistem gadai, yaitu pegadian barang. Dalam 

perkembanganya Perum Pegadaian memiliki produk layanan lainya seperti 

jasa taksiran, jasa titipan, kredit konsumsi, kredit produksi, tabungan emas 
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ONH, dan gold counter galeri 24 menurut Ktut Silvanita (2009:65) produk 

dan jasa pegadaian adalah: 

a. Jasa Taksiran 

Perum pegadaian menyediakan jasa untuk melakukan penaksiran harta. 

Penaksiran dilakukan untuk mengetahui kualitas dan nilai 

sesungguhnya dari harta tersebut, seperti emas, perak, dan jenis harta 

laimya. Penaksiran harta biasanya diperlukan untuk kepentingan 

mengetahui harga harta miliknya atau untuk menentukan harga 

penjualan harta tersebut. Untuk penaksiran tersebut, pemilik harta 

membayar ongkos jasa penaksiran kepada perum pegadaian. 

b. Jasa Titipan 

Seorng yang akan berpergian dalam waktu lama dapat menitipkan 

barang-barang berharga miliknya di perum pegadaian. Perum pegadaian 

menyediakan jasa titipan dari masyarakat atas barang-barang berharga, 

seperti perhiasan, kendaraan brmotor/ mobil, barang elektronik, surat 

berharga, dan barang-barang lainya. Tarif jasa titipkan didasarkan pada 

jenis barang berharga serta lama waktu penitipan. 

c. Kredit Konsumsi 

Kredit/ pinjaman konsumsi diberikan kepada kariawan yang memiliki 

penghasilan tetap. Oleh karena itu, perum pegadaian bekerja sama 

dengan administrasi perusahaan di mana karyawan tersebut bekerja. 

Pembayaran pinjman dilakukan melalui pemotongan gaji karyawan 

yang bersangkutan setiap bulan. Pinjaman konsumtif digunakan untuk 

merenovasi rumah, membeli kendaraan, memebeli peralatan rumah 

tangga dan lain-lain. 

d. Kredit Produksi 

Perum pegadaian juga menyediakan kredit produk, dengan membantu 

pembiayaan suatu proyek investasi dengan sistem kerja sama. Setelah 

proyek selesai, keuntungan yang diperoleh dibagi antara pemilik proyek 

dan perum pegadaian. 

e. Jasa Lain 
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I. Tabungan Emas ONH 

Untuk melaksanakan ibadah haji (Ongkos Naik Haji/ONH) 

diperkirakan setara dengan 250-300 gram emas 24 karat. Nasabah 

dapat mengumpulkan’’ Koin Emas ONH” dengan kemasan 2,3,5, 

atau 10 gram. Kemudian pada saat diperlukan, dapat dijual 

kembali. Koin ini dapat juga digunakan untuk tujuan koleksi, 

souvenir, atau tabungan lainya. 

II. Gold Counter Galeri 24 

Galeri 24 adalah toko emas dan permata yang dimiliki perum 

pegadaian yang memberikan jaminan keaslian, kualitas, dan 

kaatase dari emas dan permata yang dijual. Selain mencari 

keuntungan, Galeri 24 bertujuan membantu masyarakat agar tidak 

tertipu dalam membeli emas dan permata. 

III. Krasida 

Krasida adalah kredit Angsuran Sistem Gadai. Krasida merupakan 

pemberian pinjaman kepada para pengusaha mikro dan kecil ( 

dalam rangka mengembangkan usaha) atas barang gadai yang 

pengembalian pinjamanya dilakukan melalui angsuran. 

IV. Kreasi 

Kreasi adalah Kredit Angsuran Fidusia. Produk ini merupakan 

modifikasi dari Kredit Kelayakan Usaha (KKUP). Kreasi 

merupakan pemberian pinjaman kepada para pengusaha mikro dan 

kecil ( dalam rangka pengembangan usaha) dengan konstruksi 

perjanjian secara fidusia dan pengembalian pinjamanya dilakukan 

melalui angsuran. 

V. Kresna 

Kresna atau Kredit Serba Guna. Merupakan pemberian pinjaman 

kepada Pegawai kariawan dalam rangka kegiatan 

produktif/konsumtif dengan pengembalian secara angsuran. 

 

D. Kajian Umum Tentang Kredit Gadai 
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1. Kredit Gadai 

Pengertian kredit menurut Husna (2015:11) Kredit Gadai 

merupakan pinjaman (kredit) jangka pendek kepada nasabah atas dasar 

hukum gadai dengan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan.  

Pengertian Gadai itu sendiri menurut Mardhatillah (2015:8) sesuai 

Kitab Undang-undang hukum Perdata pasal 1150 disebutkan bahwa “ Gadai 

adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang 

bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seseorang berhutang atau 

seseorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada 

orang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut 

dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang 

telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan. 

Pengertian gadai lainya menurut Sutojo (2000:217) yaitu hak 

kreditur atas benda bergerak yang diserahkan debitur atau orang lain yang 

mengatas namakanya, sebagai jaminan kredit. Bilamana debitur menunggak 

pembayaran maka kreditur berhak mengambil alih barang jaminan tersebut 

untuk melunasinya. 

Penjelasan kredit dan gadai diatas, dapat disimpulkan 

pengertian dari kredit gadai yaitu, kegiatan pemberian pinjaman dengan 

memberikan hak kepada pihak pegadaian (kreditur) atas barang yang 

dijadikan nasabah (debitur) sebagai barang jaminan. 

2. Tujuan pemberian kredit 

Suatu lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan kredit dalam 

usahanya selalu memiliki tujuan yang ingin dicapainya dengan memberikan 

kredit kepada masyarakat. Berikut ini adalah beberapa tujuan dari pembrtian 

kredit menurut Bushtanto (2014:13) yaitu: 

a. Pihak pegadain mendapatkan balas jasa berupa sewa modal dan biaya 

administrasi yang dibebankan kepada nasabah atas kredit yang 

diberikanya. 
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b. Membantu meningkatkan usaha nasabah, dengan memberikan kredit 

kepada nasabah yang memiliki usaha diharapkan nasabah bisa 

mengembangkan usaha yang dimilikinya. 

c. Kredit yang diberikan kepada perusahaan untuk investasi atau modal 

kerja, maka perusahaan akan meningkatkan volume produksi, sehingga 

peningkatan volume produksi akan berpengaruh pada peningkatan 

volume usaha dan akhirnya akan meningkatkan pendapatan perusahaan. 

Tujuan kredit dapat disimpulkan bahwa suatu lembaga keuangan 

yang melakukan kegiatan kredit dalam usahanya memiliki tujuan antara lain 

mendapatkan pendapatan dari kredit yang diberikan kepada masyarakat, dari 

kredit yang diberikan kepada masyarakat bisa membantu masyarakat untuk 

mengembangkan usaha yang dimilikinya, dan tujuan kredit lainya adalah 

pegadaian mampu ikut serta pemerintah dalam memeratakan pendapatan 

masyarakat melalui kredit yang diberikan kepada perusahaan. 

 

 

 

3. Unsur-Unsur Kredit 

Lembaga keuangan dalam memberikan kreditnya kepada 

masyarakat memiliki unsur-unsur dalam pemberian kredit. Menurut Fahmi 

(2014:6) terdapat unsur-unsur kredit antara lain: 

a. Kepercayaan 

Kepercayaan adalah suatu yang paling utama dari unsur kredit yang 

harus ada karena tanpa ada rasa saling percaya antara kreditur dan debitur 

maka akan sangat sulit terwujud suatu sinergi kerja yang baik. 

b. Waktu 

Waktu adalah bagian yang sangat sering dijadikan pertimbangan oleh 

pihak analisis kredit, bagi pihak kreditur saat menyerahkan uang kepada 

debitur maka harus dipertimbangkan juga saat pembayaran kembali yang 

dilakukan oleh debitur. Analisis waktu bagi pihak kreditur menyangkut 

dengan analisis calculation of time of money ( hitungan nilai waktu dari 
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uang ), yaitu nilai uang diwaktu sekarang akan berbeda dengan nilai uang 

pada saat yang akan datang. 

c. Risiko 

Risiko yang paling terburuk dalam pemberian kredit adalah kredit 

tersebut tidak kembali atau timbul kredit macet, bagi pihak pemberi 

kredit harus mempertimbangkan tentang risiko macet ini. 

d. Adanya kreditur 

Kreditur yang dimaksut adalah pihak yang memiliki dana untuk 

dipinjamkan kepada pihak lain, dengan harapan dari hasil pinjaman itu 

akan diperoleh interest ( bunga) sebagai balas jasa dari uang yang telah 

dipinjamkan kepada debitur. 

e. Adanya debitur 

Debitur yang dimaksut adalah pihak yang memerlukan dana dan mampu 

berkomitmen untuk mampu mengembalikanya tepat sesuai dengan waktu 

yang disepakati, serta menanggung semua risiko jika terjadi 

keterlambatan pembayaran. 

 

4. Barang Jaminan Kredit Gadai 

Bagi nasabah yang ingin memperoleh fasilitas pinjaman dari 

pegadaian, maka hal yang paling penting adalah barang jaminanya. Barang 

jaminan yang dapat dijadikan jaminan kredit gadai pada pegadaian menurut 

Triandaru (2006:218) yaitu: 

a. Barang kantong yang dimaksud disini antara lain seperti perhiasan emas, 

logam mulia, berlian dan lain-lain. 

b. Barang gudang yang dimaksudkan disini adalah barang jaminan kredit 

seperti kendaraan bermotor, TV, kulkas, dan barang elektronik lainya.  

Sedangkan barang yang tidak dapat digadaikan dipegadaian menurut 

susilo (2000:183) antara lain: 

a. Binatang ternak, karena memerlukan tempat penyimpanan khusus dan 

memerlukan cara pemeliharaan khusus. 
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b. Hasil bumi, hasil dari bumi seperti sayuran tidak dapat digadaikan di 

pegadaian karena hasil bumi mudah busuk atau rusak. 

c. Barang-barang seni yang sulit ditaksir, barang-barang yang seni seperti 

lukisan contohnya adalah bahan-bahan yang sulit ditaksir oleh pegadaian. 

d. Barang yang mudah terbakar, barang yang tidak dapat digadaikan adalah 

bahan-bahan yang mudah terbakar karena barang yang mudah dibakar 

memiliki risiko yang lebih tinggi. 

e. Barang ilegal, barang ilegal adalah barang yang tidak dapat digadaikan di 

pegadaian. 

f. Barang milik pemerintah, barang-barang yang dimiliki seperti kendaraan 

dinas pemerintah tidak dapat digadaikan. 

5. Penaksiran Barang Jaminan Kredit Gadai 

Memberikan pinjaman atas dasar hukum gadai dilakukan dengan 

mewajibkan nasabah menyerahkan barang jaminanya. Jumlah pinjaman 

sangat tergantung pada nilai barang yang akan digadaikan, maka barang 

yang diterima dari calon nasabah harus ditaksir dahulu oleh petugas 

penaksir untuk mengetahui niali dari barang jaminan tersebut. Menurut 

Susilo (2000:184) terdapat pedoman dalam melakukan penaksiran barang 

jaminan, pedoman tersebut dikelompokan sebagai berikut: 

a. Emas 

Petugas penaksir melihat harga pasar pusat (HPP) dan standart taksiran 

logam yang telah ditetapkan oleh kantor pusat pegadaian. Harga 

pedoman untuk penaksiran disesuaikan dengan perkembangan harga 

yang terjadi. Selanjutnya, petugas penaksir melakukan pengujian karatase 

dan berat dan yang terakhir petugas penaksir menentukan nilai taksiran. 

b. Permata 

Petugas penaksir melihat standart taksiran permata yang telah ditetapkan 

oleh kantor pusat pegadaian, selanjutnya melakukan pengujian kualitas 

dan berat permata dan petugas penaksir menentukan nilai taksiran. 

c. Barang gudang ( Mobil, Motor, Barang Elektronik,dan llain-lain)  
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petugas penaksir melihar harga pasar setempat (HPS) dari barang 

tersebut. Harga pedoman disesuaikan dengan perkembangan harga yang 

terjadi pada saat itu. 

6. Mekanisme Kredit Gadai

Cara melakukan proses pegadaian yang dilakukan oleh nasabah 

kepada pihak pegadaian sangatlah mudah rahin hanya perlu datang ke 

pegadaian dan membawa barang yang akan digadaikan.Menurut Sudarsono 

(2003:156) Mekanisme pada pegadaian adalah: 

a. Nasabah pergi ke pegadaian untuk menjaminkan barang yang akan

digadaikan guna mendapatkan kredit dari pihak pegadaian.

b. Pihak pegadaian melakukan penaksiran khusus terhadap barang-barang

tertentu seperti emas.

c. Pihak pegadaian dan nasabah melakukan kesepakatan, kesepakatan itu

mengenei biaya administrasi, kesepakatan tarif simpanan, tanggal jatuh

tempo dan sebagainya.

d. Pihak pegadaian menerima biaya-biaya yang dibayar dimuka seperti

biaya administrasi dari pihak nasabah, dan pihak pegadaian juga

memberikan kredit kepada pihak nasabah sesuai dengan kesepakatan

sebelumnya.

Dari penjelasan diatas dapat dinyatakan bahwa mekanisme dari pegadaian yaitu nasabah yang datang 

ke pegadaian membawa barang yang digadaikan, kemudian barang tersebut diberikan kepada pihak pegadaian 

untuk ditafsirkan berapa nilai barang dari nasabah tersebut. Setelah proses penafsiran selesai antara kedua belah 

pihak melakukan perjanjian terkait dengan jatuh tempo dan juga jumlah pembiayaan yang diberikan. Setelah 

selesai pihak pegadaian memberikan sejumlah uang sesuai kesepakatan dan menyimpan barang jaminan yang 

diberikan nasab 




