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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

      Indonesia merupakan sektor ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Indonesia 

memiliki potensi ekonomi yang cukup tinggi dan memiliki sejumlah karakteristik yang 

menempatkan negara Indonesia dalam posisi bagus untuk mengalami perkembangan 

ekonomi yang pesat.  Dalam beberapa tahun terakhir banyak dorongan pemerintah 

pusat untuk membatasi ketergantungan Indonesia pada ekspor komoditas (mentah) dan 

juga meningkatkan peran industri manufaktur dalam perekonomian.  

Perusahaan milik negara (BUMN) dan kelompok usaha swasta mempunyai peranan 

penting dalam ekonomi pasar. Indonesia sering disebut sebagai kandidat yang tepat 

untuk dimasukkan dalam kelompok negara BRIC (Brazil, Rusia, India dan China). 

Kelompok lain yang sering disebut sebelumnya dan tergabung dalam akronim CIVETS 

(yaitu Colombia, Indonesia, Vietnam, Mesir, Turki dan Afrika Selatan) juga 

mendapatkan perhatian karena anggotanya memilki sistem keuangan yang canggih dan 

populasi yang tumbuh cepat. Namun, lambatnya perkembangan ekonomi global yang 

berkepanjangan setelah tahun 2011 jadi jarang mendengar istilah BRIC dan CIVETS 

lagi. 

Pada awal tahun 1980an, harga minyak emngalami penurunan dan reposisi mata 

uang tahun 1985 menambah hutang luar negeri Indonesia. Pemerintah melakukan 

usaha baru untuk memulihkan stabilitas makroekonomi. Meskipun pemerintah 
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Indonesia ingin mengurangi ketergantungan pada ekspor komoditas mentah dan 

meningkatkan peran industri manufaktur, namun sangatlah sulit karena sektor swasta 

masih tetap ragu-ragu untuk berinvestasi. Usaha mikro kecil menengah juga 

berkontribusi 99% dari jumlah perusahaan yang aktif di Indonesia. Menunjukkan 

bahwa usaha mikro kecil menengah merupakan tulang punggung perekonomian 

Indonesia. 

Peranan usaha mikro kecil menengah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat 

desa cukup besar. Usaha mikro kecil menengah merupakan kegiatan usaha yang sangat 

diminati setelah terjadinya krisis ekonomi yang berdampak pada PHK di perusahaan-

perusahaan besar. Perkembangan ekonomi dunia didominasi oleh usaha kecil 

menengah. Namun, usaha mikro kecil menengah pada umumnya mempunyai 

permasalahan seperti kualitas sumber daya manusia (SDM), lemahnya jaringan usaha 

dan kurangnya permodalan. 

Mengembangkan usaha yang sudah dijalankan perlu adanya modal yang cukup. Hal 

inilah yang menjadi alasan adanya lembaga perkreditan yang memberikan dana 

pinjaman. Untuk mendapatkan modal usaha melalui kredit, masyarakat membutuhkan 

sarana dan prasarana. Maka pemerintah memberikan sarana berupa Lembaga 

Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank.  

Menurut Kasmir (2010:8) Lembaga Keuangan Bank adalah sebuah lembaga yang 

kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana 

tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Lembaga Keuangan 

Bank contohnya seperti Bank Umum, Bank Sentral dan Bank Perkreditan Rakyat. 
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Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah sebuah lembaga keuangan yang kegiatan 

usahanya menghimpun dana dari masyarakat dengan cara menerbitkan surat-surat 

berharga lalu menyalurkan kembali dana tersebut dan juga menyediakan bantuan 

modal dalam bentuk kredit kepada masyarakat agar tidak terjebak dalam hutang tinggi 

yang diterapkan rentenir. Lembaga Keuangan Bukan Bank contohnya seperti Pasar 

Modal, Dana Pensiun, Anjak Piutang, Asuransi, Pegadaian dan lain sebagainya. 

Salah satu lembaga keuangan non bank yang memberikan kredit yaitu Pegadaian. 

Pegadaian adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia yang 

bergerak dalam bidang jasa penyaluran kredit kepada masyarakat berdasarkan hukum 

gadai. Pegadaian memiliki prosedur dan syarat-syarat administrasi yang mudah, 

dimana nasabah hanya memberikan  keterangan tentang identitasnya dan tujuan 

peggunaan kredit. Dengan waktu yang singkat dana pinjaman sudah cair dan bunga 

yang ditawarkan relatif rendah.  

Jaminan hutang yang berkaitan dengan gadai yaitu timbul dari perjanjian utang-

piutang, dimana barang jaminan tersebut merupakan perjanjian tambahan untuk 

menjamin dilunasinya kewajiban debitur pada waktu yang telah disepakati. Pegadaian 

memiliki beberapa macam produk seperti Gadai KCA (Kredit, Cepat, Aman), Gadai 

Krasida, Logam Mulia, Tabungan Emas dan Kreasi (Kredit Angsuran Fidusia). 

Kredit Angsuran Fidusia atau biasa disebut dengan Kreasi adalah salah satu produk 

yang diminati oleh para usaha mikro kecil menengah. Kreasi merupakan kredit yang 

menggunakan sistem fidusia yaitu dengan jaminan BPKB tetapi kendaraan tersebut 

masih bisa digunakan untuk bekerja dan sewa modal yang ditawarkan cukup ringan. 
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Sehingga banyak para pengusaha mikro kecil menengah tertarik dengan salah satu 

produk pegadaian tersebut. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apa saja program-program pemasaran produk kreasi yang dikembangkan oleh PT. 

Pegadaian Cabang Batu? 

2. Bagaimana tingkat keberhasilan program-program produk kreasi yang 

dikembangkan oleh PT. Pegadaian Cabang Batu pada usaha mikro kecil 

menengah? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan 

a. Untuk menjelaskan pelaksanaan program-program pemasaran produk kreasi yang 

dikembangkan oleh PT. Pegadaian Cabang Batu. 

b. Untuk menilai tingkat keberhasilan program-program produk kreasi yang 

dikembangkan oleh PT. Pegaian Cabang Batu. 

2. Manfaat 

a. Bagi Pegadaian 

1) Sebagai program pemasaran yang tepat dalam mengembangkan produk kreasi PT. 

Pegadaian (Persero) Cabang Batu dan meningkatkan jumlah nasabah produk 

kreasi PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batu. 

2) Sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan bagi lembaga PT. Pegadaian 

(Persero) Cabang Batu untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan operasional 

program pemasaran. 
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b. Bagi Peneliti 

1) Sebagai sarana untuk meneliti selanjutnya dengan obyek yang sama dan 

pengembangan penelitian di lain waktu. 

2) Sebagai media untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang produk kreasi 

PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batu. 

D. Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka batasan masalah pada laporan tugas 

akhir ini dibatasi hanya pada program-program pemasaran dengan bauran promotion 

dan price yang dilaksanakan pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batu. 

 

 

 

 


