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BAB II 

TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Getar (2018) yang berjudul “Sistem 

Informasi Akuntansi Dalam Pembiayaan Emas Batangan Pegadaian MULIA”. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan penjelasan mengenai konsep 

akuntansi dalam pembiayaan atau kredit MULIA pada bisnis pegadaian dan 

mengetahui informasi akuntansi dalam pembiayaan tersebut. 

Teknik pembahasan yang digunakan penulis ini adalah proses penelitian 

kualitatif, yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada 

metodologi yang menganalisis suatu kejadian social dan masalah masyarakat 

atau mengemukakan prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif 

berupa kata-kata tertulis dan lisan. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan 

bahwa transaksi kredit dalam pembiayaan MULIA sudah memiliki kualitas 

yang baik dan patuh terhadap prosedur yang berlaku pada perusahaan tersebut. 

PT. Pegadaian (Persero) melakukan memisahkan stadar operasional dan 

prosedur untuk transaksi yang dilakukan secara tunai dan kredit. 

B. Landasan Teori 

1. Lembaga keuangan 

a. Pengertian Lembaga Keuangan 

Lembaga keuangan adalah segala badan yang kegiatannya 

bidang keuangan, melakukan penghimpunan, dan penyaluran dana 
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kepada masyarakat, terutama untuk membiayai investasi 

perusahaan (SK MenKeu RI No. 792 Tahun 1990). 

Lembaga keuangan adalah lembaga yang berhubungkan antara 

pihak yang memerlukan dana dan pihak yang mengalami surplus dana. 

Pentingnya keberadaan lembaga keuangan tentu saja muncul setelah 

digunakannya uang sebagai alat tukar dalam perekonomian. 

Berdasarkan peran tersebut, peran lembaga keuangan memiliki dua 

kegiatan utama, yaitu penghimpun dana dari unit surplus dan 

penyaluran dana kepada unit deficit (Triandanu, 2006:23). 

Lembaga keuangan sebagai badan yang melakukan kegiatan-

kegiatan di bidang keuangan mempunyai peranan sebagai berikut 

(Susilo, 2000:55): 

a) Pengalihan Aset (Assets Transfer) 

b) Likuiditas (Liquidity) 

c) Realokasi Pendapatan (Income Reallocation) 

d) Transaksi (Transaction) 

b. Jenis lembaga Keuangan 

Lembaga keuangan terdiri dari dua jenis, yaitu Lembaga 

Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. Kedua jenis 

lembaga keuangan tersebut mempunyai perbedaan fungsi, kelembagaan 

serta tujuan (Triandanu, 2006:24). 

a) Lembaga Keuangan Bank 
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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 (Triandanu, 

2006:24). 

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 dan menyalurkan 

dana dalam masyarakat terutama guna membiayai investasi 

perusahaan. Lembaga keuangan berkembang sejak tahun 1972, 

guna untuk mendorong serta membantu permodalan perusahaan-

perusahaan ekonomi lemah. Jenis-jenis lembaga keuangan bukan 

bank seperti Perusahaan Asuransi, PT. Pegadaian (Persero) dan 

Koperasi Kredit (Triandanu, 2006:25) 
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2. Pegadaian 

a. Pengertian Pegadaian 

Pengertian pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan 

lainnya yang cukup lama beroperasi di Indonesia. Lembaga ini 

dimaksudkan untuk memberikan pinjaman-pinjaman kepada 

perorangan. Kredit atau pinjaman yang diberikan didasarkan pada nilai 

barang jaminan yang diserahkan (Latumaerissa, 2012:459). 

Pegadaian 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 hokum gadai (Susilo, 2000:65). 

Tujuan lembaga ini adalah mencegah masyarakat kecil yang 

membutuhkan dana agar tidak jatuh ke tangan para pelepas uang yang 

dalam pemberian pinjaman mengenakan bunga yang sangat tinggi dan 

berlipat ganda (rentenir dan lintah darat). 

b. Fungsi Pegadaian 

Fungsi pokok pegadaian adalah sebagai berikut (Latumaerissa, 

2012:459): 

1) Mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hokum gadai 

dengan cara mudah, cepat, aman dan hemat. 

2) Menciptakan serta mengembangkan usaha-usaha lain yang 

menguntungkan bagi pegadaian maupun masyarakat. 
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3) Mengelola keuangan, perlengkapan, kepegawaian, pendidikan dan 

pelatihan. 

4) Melakukan pengelolaan organisasi, tata kerja dan tata laksana 

pegadaian. 

5) Melakukan penelitian dan pengembangan serta mengawasi 

pengelolaan pegadaian. 

3. Gadai  

Gadai menurut Undang-undang Hukum Perdata, Buku II Bab XX pasal 

1150 adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang 

bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau seorang 

lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada yang 

berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara 

didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya dengan 

pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah 

dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-

biaya mana yang harus didahulukan (Hadi, 2003:17). 

Gadai ialah suatu hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang 

atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada 

orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai hutang atau oleh 

seorang lain atas nama orang yang mempunyai hutang. Seorang yang 

berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang untuk 

menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi 
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hutang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya 

pada saat jatuh tempo (Triandanu, 20016:219). 

4. Investasi 

a. Pengertian Investasi 

Kata investasi merupakan kata adopsi dari bahasa inggris, yaitu 

investmen. Kata invest  sebagai kata dasar dari investmen yang memiliki 

arti menanam. Dalam kamus istilah pasar modal keuangan investasi 

diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan 

atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan (Yuliana, 2010:1). 

Investasi merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini 

dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang 

(Halim, 2003:4). 

Investasi merupakan tindakan menanamkan uang dalam bentuk 

uang tunai, asset, dan surat-surat berharga lainnya dengan harapan akan 

mendapatkan keuntungan di masa yang akan dating sebagai pendapatan 

dari investasi tersebut (Ismanthono, 2006:121). 

Pada prinsipnya investasi adalah menyisihkan uang sekarang, 

ditaruh untuk menghasilkan sesuatu di masa depan, yang diharapkan 

lebih besar daripada sekarang. Dapat disimpulkan bahwa investasi 

adalah kegiatan mengalokasikan dana (finance), untuk mendapatkan 

nilai lebih atau keuntungan di masa depan atau yang akan dating 

(Yuliana, 2010:4). 
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b. Manfaat Investasi 

Manfaat dari investasi adalah sebagai berikut (Yuliana, 2010:4): 

1) Untuk mendapatkan kehidupan yang layak di masa depan atau 

setidaknya berusaha mempertahankan tingkat pendapatan yang 

sekarang agar tidak berkurang di masa yang akan datang.  

2) Mengurangi resiko inflasi. Dengan melakukan investasi dalam 

kepemilikan perusahaan atau objek lain, seseorang dapat 

menghindarkan diri dari resiko penurunan nilai kekayaan atau hak 

milik akibat adaya pengaruh inflasi. 

3) Adanya dorongan untuk menghemat pajak. 

4) Menambah pendapatan nasional. 

5) Meningkatkan stabilitas penerimaan, melalui diversifikasi ekspor, 

memproduksi barang-barang subsitusi, dan lain-lain. 

5. Emas  

a. Pengertian Emas 

Emas merupakan sebuah logam yang mempunyai sifat unik 

yang berwarna kuning berkilau, lembut, tidak berkarat, dan sukar 

diperoleh (Adri, 2011:126). 

Dalam kamus bahasa Indonesia Emas adalah logam mulia 

berwarna kuning yang dapat ditempa dan dibentuk, bisa dibuat 

perhiasan seperti cincin, kalung. 

(http://kamusbahasaindonesia.org/emas.2019).  



13 
 

 

b. Jenis-jenis Investasi 

Jenis investasi emas adalah sebagai berikut (Taniwidjaja, 2009:58-60): 

1) Emas batangan (Gold Bullion) 

Emas batangan merupakan emas dalam bentuk logam mulia (ingot). 

Untuk membeli balok emas atau emas batangan perlu disertai 

sertifikat yang dikeluarkan oleh PT (Persero) Aneka Tambang Unit 

Logam Mulia. 

2) Emas Perhiasan (Gold Jewelery) 

Merupakan cara yang popular untuk membeli emas. Tetapi 

sebenarnya bukan cara yang terbaik untuk investasi dalam emas, 

karena biasanya adanya biaya pengrajin, mark up penjualan dan 

faktor lainnya. 

3) Emas Mendatang/ trading secara online (Gold Futures/ Gold 

trading On-line) 

Emas mendatang yaitu suatu kontrak untuk membeli atau menjual 

suatu jumlah emas tertentu pada suatu harga tertentu dan pada 

tanggal tertentu. 

4) Sertifikat Emas (Gold Certificates) 

Menunjukkan kepemilikan atas suatu kuantitas emas tertentu yang 

disimpan di brankas bank (bank vault). Kebaikan serifikat emas: 

investor tidak perlu mengkhawatirkan keamanan dari penyimpanan 

sendiri emas secara fisik dan pembelian sertifikat emas bisa 
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meringankan pajak penjualan dibandingkan pembelian balok atau 

keping emas. 

5) Keping Emas (Gold Coins) 

Kepingan dengan nilai koleksi kecil atau tidak ada sama sekali 

(nonnumismatic), karena nilainya terutama ditentukan oleh 

kandungan emasnya. Kandungan emas dari kepingan ini diukur 

dalam troy ounce ( 1 troy ounce mengandung kira-kira 31 gram). 

c. Keuntungan dan Kelemahann Investasi Emas 

Keuntungan dan kelemahan berinvestasi emas dibandingkan 

dengan jenis-jenis investasi yang lain adalah sebagai berikut 

(Tanuwidjaja, 2009: 26-37): 

1) Keuntungan Investasi Emas 

a) Investasi yang stabil dan terus meningkat nilainya. 

b) Mengamankan nilai kekayaan dari gerogotan inflasi. 

c) Perlindungan nilai aset dari gejolak nilai tukar rupiah. 

d) Sarana praktis dan efektif untuk menabung dengan tujuan 

tertentu, misalnya naik haji. 

e) Sebagai cadangan untuk keperluan darurat. 

f) Emas gampang dijual dan mudah digadaikan. 

g) Bisa dimiliki dengan jumlah dana terbatas. 

h) Memberikan prestise bagi pemiliknya. 

2) Kelemahan Investasi Emas 
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a) Tidak memberikan dividen atau penghasilan rutin. 

b) Ketika perekonomian stabil, kenaikannya cenderung lambat. 

c) Tidak fleksibel dan tidak  praktis. 

d) Sebagai perhiasan, terbebani ongkos pembuatan dan biaya 

susut. 

e) Memerlukan “Handling”, biaya penyimpanan dan perawatan 

khusus. 

6. MULIA (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi) 

a. Pengertian MULIA (Murabahah untuk Investasi Abadi) 

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 54/LB.1.00/2008 

tentang pembiayaan Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi 

(MULIA) tanggal 25 September 2008, produk yang disebut MULIA ini 

diluncurkan dan mulai dioprasionalkan pada tanggal 28 Oktober 2008 

(Latumaerissa, 2012:474). 

MULIA (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi) 

merupakan layanan penjualan logam mulia kepada masyarakat secara 

tunai atau angsuran dengan proses cepat dan dalam jangka waktu yang 

fleksibel logam mulia menjadi alternatif pilhan investasi yang aman 

mewujudkan kebutuhan masa mendatang seperti menunaikan ibadah 

haji, mempersiapkan pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta 

kendaraan pribadi. Produk MULIA ini bekerja sama antara PT. 
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Pegadaian (Persero) dengan PT. ANTAM Tbk dan PT. Aneka Tambang 

Tbk (PT. Pegadaian (Persero), 2019). 

Emas batangan yang dibiayai oleh pembiayaan MULIA adalah 

emas batangan bersertifikat internasional (LBMA-London Bullion 

Market Assosiation) dengan jenis/ varian unit 5 gram, unit 10 gram, unit 

25 gram, unit 50 gram, unit 100 gram, unit 250 gram, dan unit 1000 

gram. (Latumaerissa, 2013:474). 

b. Keunggulan MULIA (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi 

Abadi) 

Keunggulan dari produk MULIA (Murabahah Logam Mulia untuk 

Investasi Abadi) adalah sebagai berikut (PT.Pegadaian (Persero), 

2019): 

1) Emas batangan dapat dimiliki dengan cara pembelian tunai, 

angsuran, kolektif (kelompok), ataupun arisan. 

2) Sebagai aset, emas batangan sangat likuid untuk memenuhi 

kebutuhan dana mendesak. 

3) Jangka waktu angsuran mulai dari 3 bulan s.d. 36 bulan. 

4) Proses mudah dengan layanan profesional. 

5) Tersedia pilihan emas batangan dengan berat mulia dari 1 gram 

sampai 1 kilogram. 

6) Anternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset. 
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7) Uang muka mulai dari 10% s.d. 90% dari nilai logam mulia. 

7. Strategi dan Pemasaran 

a. Pengertian Pemasaran 

  Kegiatan pemasaran selalu ada dalam setiap usaha, baik usaha 

yang berorientasi profit maupun usaha-usaha social. Hanya saja 

sebagian pelaku pemasaran tidak atau belum mengerti ilmu pemasaran, 

tetapi sebenarnya mereka telah melakukan usaha-usaha pemasaran. 

  Pentingnya pemasaran diwujudkan dalam rangka memenuhi 

kebutuhan dan keinginan masyarakat akan suatu produk atau jasa. 

Pemasaran menjadi semakin perlu dengan tambah meningkatnya 

pengetahuan masyarakat. Pemasaran juga bisa dilakukan dalam rangka 

menghadapi pesaing yang dari waktu ke waktu semakin meningkat. 

Para pesaing justru semakin gencar melakukan usaha pemasaran dalam 

rangka memasarkan produknya. 

  Philip Kotler mendefinisikan pengertian pemasaran adalah : 

“suatu proses social dan manajerial dengan mana individu dan 

kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan 

cara menciptakan serta mempertukarkan produk dan nilai dengan pihak 

lain.” (Kasmir. 2010:53) 

  Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemasaran 

merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan para 

nasabahnya terhadap produk dan jasa. Untuk mengetahui kebutuhan 
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dan keinginan konsumen, jadi setiap perusahaan perlu melakukan riset 

pemasaran, karena dengan melakukan riset pemsaran inilah bisa 

diketahui keinginan dan kebutuhan konsumen yang sebenarnya. 

(Kasmir. 2010:53). 

b. Strategi Produk 

  Strategi produk yang diluncurkan ke pasar tidak selalu mendapat 

respons positif. Bahkan cenderung mengalami kegagalan jauh lebih 

besar dibandingkan keberhasilannya. Untuk mengantisipasi agar 

produk yang diluncurkan berhasil sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan, maka peluncuran produk diperlukan strategi-strategi 

tertentu. Khusus yang berkaitan dengan produk, strategei ini kita kenal 

dengan nama strategi produk. Pengembangan suatu produk adalah 

sebagai berikut (Kasmir. 2010:127) : 

1) Penentuan logo dan moto. 

2) Menciptakan merek. 

3) Menciptakan kemasan. 

4) Keputusan label. 

 

 


