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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ekonomi pada masa sekarang berkembang sangat pesat. 

Banyak bidang usaha berlomba-lomba untuk mendapatkan kepercayaan 

masyarakat dalam menyediakan jasa pembiayaan. Seperti halnya lembaga 

keuangan bank dan non bank yang semakin teliti dalam mencari suatu peluang 

usaha.  Berdirinya suatu lembaga-lembaga keuangan memberikan efek yang 

sangat baik dalam tatanan sistem keuangan di Indonesia, guna meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Tak hanya menyediakan fasilitas-fasilitas 

pembiayaan, mereka juga menyediakan kesempatan berinvestasi pada 

masyarakat dengan cara yang mudah dan menguntungkan. 

Investasi adalah hal yang sangat diperlukan di masa mendatang dan 

sangat bermanfaat bagi kebanyakan orang, oleh karena itu, manusia akan selalu 

berusaha memperoleh harta kekayaan untuk dijadikan tabungan di masa depan 

dan bermanfaat bagi orang lain ataupun untuk keinginan pribadi, misal ingin 

membeli rumah atau naik haji. Investasi merupakan penempatan sejumlah dana 

pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa 

mendatang ( Halim, 2005:4). Ada berbagai cara yang dilakukan masyarakat 

dalam berinvestasi, salah satunya investasi saham. Cara lainnya adalah dengan 

berinvestasi logam mulia atau lebih dikenal dengan investasi emas. 
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Emas merupakan logam mulia yang lumayan tenar di kalangan 

masyarakat, dengan harga yang lumayan mahal banyak orang yang memahami 

bahwa emas merupakan sarana investasi jangka panjang. Masyarakat 

menyimpan emas dengan tujuan saat dibutuhkan dapat di jual kembali. 

Sehingga emas mempunyai banyak keunggulan dibandingkan dengan investasi 

lain. 

Investasi emas atau logam mulia adalah salah satu jenis investasi yang 

menarik dan relatif lebih aman. Semakin tinggi laju inflasi akan semakin tinggi 

pula kenaikan harga emas. Pada saat ini banyak sekali lembaga-lembaga yang 

menyediakan jasa untuk masyarakat yang ingin berinvestasi emas.  

Salah satu lembaga keuangan yang menjadi pilihan masyarakat dalam 

pengajuan investasi kredit adalah PT.Pegadaian. PT. Pegadaian merupakan 

salah satu usaha milik Pemerintah  berbentuk BUMN (Badan Usaha Milik 

Negara) yang cukup lama berdiri di Indonesia. PT.Pegadaian adalah lembaga 

keuangan non bank di Indonesia yang menyediakan kebutuhan masyarakat baik 

bersifat produktif maupun konsumtif, dengan menggunakan hukum gadai. 

Kewajiban utama Pegadaian adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat 

berdasarkan hukum gadai untuk mengurangi terjadinya aktifitas informal dari 

rentenir atau lainnya yang menawarkan bunga sangat tinggi sehingga 

merugikan masyarakat. Kredit berdasarkan prinsip gadai membuat masyarakat 

semakin tertarik untuk bertransaksi kredit. Nasabah melihat kemungkinan kecil 

resiko yang diterima dan tidak menyulitkan atau membebani. 
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PT.Pegadaian mempunyai motto “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah” 

yang artinya jika masyarakat tidak bisa mengembalikan pinjaman yang telah 

diterima, nasabah tidak akan terlilit hutang, karena barang jaminan yang telah 

diberikan secara otomatis sudah beralih kepemilikan menjadi milik Pegadaian.  

Penawaran jasa yang diberikan Pegadaian sangat banyak, salah satunya 

yaitu pengajuan kredit Logam MULIA ( Murabahah Logam Mulia untuk 

Investasi Abadi) yang diluncurkan sejak Oktober 2008. Produk Logam Mulia 

ini sangat diminati masyarakat, karena selain untuk investasi harga atau 

nilainya relatif stabil. Pembiayaan Logam Mulia atau Emas menggunakan cara 

pembayaran angsuran secara Flat Rate. 

MULIA adalah sebuah pembiayaan kepemilikan logam mulia emas 

secara cicilan yang dapat dilakukan di seluruh outlet Pegadaian. Produk 

MULIA di desain dengan melihat kebutuhan masyarakat untuk berinvestasi 

emas dan sumber daya yang dimiliki oleh Pegadaian yaitu sumber daya ahli 

dalam bidang emas dan infrastruktur outlet yang tersebar di seluruh Indonesia 

( PT. Pegadaian (Persero). 2018). 

Dalam pelaksanaan jual beli logam mulia di Pegadaian ada tiga pihak 

yang terkait, yaitu pihak penjual, pembeli dan pemasok. Pegadaian selaku pihak 

penjual menawarkan emas batangan kepada nasabah selaku pihak pembeli, 

dimana harga beli dan margin keuntungan diberitahukan oleh Pegadaian kepada 

pihak pembeli (nasabah), setelah ada kesepakatan, kemudian pihak penjual 
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melakukan pemesanan emas logam mulia kepada pihak pemasok PT. ANTAM 

( Aneka Tambang ) sesuai dengan permintaan pihak pembeli. 

B. Perumusan Masalah 

Rumusan masalah yang penulis akan teliti adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana mekanisme investasi logam mulia di PT.Pegadaian Cabang 

Batu? 

2. Bagaimana strategi PT.Pegadaian Cabang Batu dalam memasarkan produk 

pengajuan kredit logam mulia ? 

C. Pembatasan Masalah 

Di dalam perkembangan dunia ekonomi, investasi diperlukan untuk 

kehidupan jangka panjang yang mempunyai banyak manfaat. Layanan mulia 

dapat dinikmati secara tunai dan kredit. Dalam tugas akhir ini pembahasan akan 

di tekankan pada mekanisme atau pelaksanaan pengajuan kredit Logam Mulia 

untuk mempermudah masyarakat mempunyai investasi emas dengan cara 

mengangsur. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Adapun tujuan dan kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini diantaranya adalah: 

a. Untuk mengetahui mekanisme investasi logam mulia di PT.Pegadaian 

Cabang Batu. 
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b. Untuk mengetahui strategi PT.Pegadaian Cabang Batu dalam 

memasarkan produk pengajuan kredit logam mulia. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun manfaat dan kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian dapat pengetahuan dan pemahaman secara terperinci 

mengenai mekanisme investasi produk logam mulia pada PT. 

Pegadaian (Persero) Cabang Batu. 

b. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian menjadi pengetahuan tambahan bagi penulis mengenai 

kredit logam mulia. Menjadi pengalaman dalam dunia kerja di masa 

yang akan datang dan sebagai persyaratan memperoleh gelar Ahli 

Madya Ekonomi pada Universitas Muhammadiyah Malang. 

 

 

 


