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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan non bank di 

Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan 

berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat baik bersifat 

produktif maupun konsumtif atas dasar hukum gadai. Penyaluran uang 

pinjaman tersebut dilakukan dengan cara yang mudah, cepat, aman sehingga 

tidak memberatkan bagi masyarakat yang melakukan pinjaman dan tidak 

menimbulkan masalah yang baru bagi peminjam di pegadaian. Hal tersebut 

sesuai dengan motto yang di gunakan pegadaian yaitu “Mengatasi Masalah 

Tanpa Masalah”. Pegadaian tidak pernah lepas dari masalah kredit. Besarnya 

jumlah kredit yang di berikan akan sangat mempengaruhi dalam menentukan 

keuntungan dalam suatu pegadaian. 

Kelebihan perusahaan umum pegadaian ini bagi masyarakat yang 

meminjam kredit adalah pihak yang berkepentingan tidak perlu menjual 

barang-barangnya, melainkan hanya dijadikan jaminan pengajuan kredit di 

perusahaan umum pegadaian. Cukup membawa agunan, seseorang terbuka 

peluang untuk mendapatkan pinjaman sesuai dengan nilai taksiran barang 

tersebut. Anggunan dapat berupa apa saja asalkan berupa benda bergerak 

dan bernilai ekonomis. Disamping itu, pemohon juga perlu menyerahkan 

surat atau bukti kepemilikan dan identitas diri.  
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Berdasarkan kenyataan di atas, maka peran pegadaian sebagai 

lembaga pembiayaan dalam era sekarang dan masa akan datang tetap 

pentig untuk mewujudkan pemberdayaan ekonomi rakyat baik di kota 

maupun di perdesaan. Dalam kondisi seperti ini peranan pegadaian sebagai 

jaring pengaman sosial bagi masyarakat kecil semakin penting untuk 

menyediakan kredit berskala kecil, cepat, bunga ringan dan tidak berbelit. 

Adapun tujuan pegadaian adalah untuk memberikan jaminan bagi 

pemegang gadai bahwa di kemudian hari piutangnya pasti di bayar dari 

nilai jaminan. 

Didalam perjanjian gadai, apabila debitur wanprestasi atau tidak 

dapat melunasi hutang-hutangnya atau tidak mampu menebus barangnya 

sampai habis jangka waktunya yang telah ditentukan dari pihak pegadaian, 

maka pihak  PT. Pegadaian UPC Batu berhak untuk melelang barang 

jaminan tersebut dan hasil dari penjualan lelang tersebut  sebagian untuk 

melunasi hutang kreditnya, membayar sewa modal dan sebagian lagi untuk 

biaya yang dikeluarkan untuk melelang barang tersebut dan sisanya  di 

berikan kepada si pemilik barang tersebut. Maka dari itu harga dari 

penjualan lelang harus diperhitungkan sesuai dengan prosedur yang telah 

di tentukan oleh pihak pegadaian untuk mendapatkan harga lelang yang 

seharusnya dan tidak merugikan pihak pegadaian maupun pemilik barang 

tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengambil judul 

“Penerapan Sistem Lelang Barang Jaminan Pada PT Pegadaian UPC 

Batu”. 
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B. Rumusan Masalah 

Dengan mengacu pada latar belakang di atas, maka perumusan 

permasalahan dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimanakah prosedur pelaksanaan lelang barang jaminan pada PT. 

Pegadaian UPC Batu? 

2. Kapan pelaksanaan lelang barang jaminan dan bagaimana penetapan 

harga pembukaan lelang barang jaminan pada PT. Pegdaian UPC 

Batu? 

 

C. Batasan Masalah 

Batasan dari penelitian dibuat agar tidak menyimpang dari sasaran 

penelitian yang dilaksanakan. Pada penelitian ini penulis hanya membahas 

mengenai penerapan sistem lelang pada PT Pegadaian UPC Batu. 

 

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas manfaat dari penelitian ini 

adalah: 

a. Untuk mengetahui prosedur penerapan sistem lelang barang 

jaminan pada PT Pegadaian UPC Batu. 

b. Untuk mengetahui kapan lelang barang jaminan pada PT 

Pegadaian UPC Batu dilaksanakan dan penetapan harga 

pembukaan lelang barang jaminan pada PT. Pegadaian UPC Batu. 
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2. Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan dalam pembahasan penelitian di atas adalah 

sebagai berikut : 

a. Bagi Pegadaian 

Memberikan saran dan masukan pada institusi atau PT. Pegadaian 

dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kiprah perum 

pegadaian dalam masyarakat. 

b. Bagi Peneliti Selanjunya 

Meningkatkan pengetahuan penulis tentang pelelangan dan 

diharapkan akan berguna bagi pihak-pihak yang berminat terhadap 

masalah yang sama. 


