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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Peneliti Terdahulu 

Penelitian terdahulu ini menjadi acuan dalam melakukan penelitian, sehingga 

penulis dapat memperkaya teori yang di gunakan dalam mengkaji penelitian yang 

dilakukan. Dalam penelitian ini, penulis memparkan penelitian terdahulu yang 

relevan dengan permasalahan tentang Tabungan Emas antara lain : 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka saat melakukan transaksi 

pembukaan tabungan emas harus ada perjajian atau kesepakatan antara nasabah 

dengan PT. Pegadaian (Iriawati L Manik pada tahun 2017)”. Metode yang 

digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yang didasarkan pada bahan hukum 

primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data library research (penelitian 

kepustakaan). 

Pelaksanaan pencairan atau buyback tabungan emas harus sesuai dengan 

ketentuan norma hukum ekonomi (Neng Haidah pada tahun 2018)“. Metode yang 

digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan teknik pengumpulan data diperoleh 

dari data dan kuisioner. 

Untuk melakukan kegiatan transaksi tabungan emas pada PT. Pegadaian 

diperlukan perhitungan akuntansi yang tepat (Rosyida Iriani pada tahun 2018)”. 

Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan 

data diperoleh dari observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi.  

Persamaan penelitian jurnal diatas adalah sama yakni sama – sama 

menggunakan diskriptif kualitatif dan pada peneliti terdahulu yang terakhir 
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menggunakan metode deskriptif  kuantitatif dengan teknik pengumpulan data 

diperoleh dari data dan kuisioner sehingga dari ketiga peneliti terdahulu 

mempunyai membeda. 

B. Kajian Pustaka 

1. Pengertian Pegadaian  

Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan yang sudah lama 

beroperasi di Indonesia. Lembaga ini dimaksudkan untuk memberikan pinjaman – 

pinjaman kepada perseorangan. Sejarah lembaga ini sudah cukup lama sejak zaman 

kolonial. Ia sangat dibutuhkan oleh rakyat kecil. Kredit atau pinjamannya yang 

diberikan didasarkan pada nilai barang jaminan yang diserahkan. Lembaga ini 

beroperasi dan tersebar di daerah perkotaan (urban) maupun di daerah pedesaan 

(rulal). Sejak proklamasi kemerdekaan sampaidengan tahun 1961, Pegadaian 

berstatus sebagai Jawatan, yaitu sampai terbutnya Peraturan Pemerintahan No.178 

Tahun 1961, yang merubah status Jawatan Pegadaian menjadi Perusahaan Negara 

dan pada tahun 1965 diintegrasi ke dalam urusan Bank Sentral. 

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1969 status 

Perusahaan Negara Pegadaian, yang usaha dan kegiatannya diatur dalam Pasal 2 

Indische Burgelijk Wet boek (IBW) 1927. Jawatan Pegadaian pada waktu itu berada 

di lingkungan Departemen Keuangan, yang pengelolaanya dilakukan oleh 

Direktorat Jendral Keuangan, yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan 

Nomor 39/MK.6/2/1971. Pada tahun 1971 sampai tahun 1990 Pegadaian berstatus 

sebagai Peusahaan Jawatan ( PERJAN) Pegadaian, yag selanjutnya berdasarkan 

Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1990, Perjan Pegadaian berubah kembali 
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statusnya menjadi Parusahaan Umum (PERUM) Pegadaian hingga sekarang dan 

yang terakhir diatur dengan Peraturan Pemerintah No.103 Tahun 2000. 

Adapun pengertian lain tentang pegadaian yang di temukan oleh para ahli yakni 

sebagai berikut : 

Sigit Triandaru (2000 : 179) Pegadaian merupakan satu – satunya badan 

usaha di Negara Indonesia yang secara umum resmi memiliki izin dalam 

melaksanakan aktivitas lembaga keuangan yang berupa pembayaran dalam bentuk 

penyaluran dana kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai. 

 

Adapun tugas utama dari pegadaian ialah memberikan pinjaman kepeda 

masyarakat luas atas dasar hukum gadai,supaya masyarakat tidak lagi dirugikan 

oleh kegiatan lembaga keuangan yang ilegal dengan cenderung memanfaatkan dana 

dengan mendesak masyarakat seperti renterir. 

Pegadaian ini merupakan  salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 

memberikan pelayanan kepada masyarakat luas dan memupuk keuntungan atas 

dasar peraturan perusahaan. 

2. Tugas dan Fungsi Pokok Pegadaian 

Berdasarkan keputusan direksi Perum Pegadaian Nomor OPP.2/67/5 tahun 

1998 tentang Pedoman Operasional Kantor Cabang Perum Pegadaian menyatakan 

bahwah Manager Kantor Cabang mempunyai tugas pokok yaitu Menyalurkan Uang 

Pinjaman berdasarkan hukum gadai kepada masyarakat yang bertujuan untuk : 

1. Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah ke 

bawah melalui penyedian dana atas dasar hukum gadai dan jasa dibidang 

keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 
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2. Menghindarkan masyarakat dari gadai gelap,praktik riba,dan pinjaman tidak 

wajar lainnya. 

Dengan mengidahkan prinsip – prinsip ekonomi serta terjaminnya keselamatan 

kekayaan negara, perusahaan menyelenggarakan usaha sebagai berikut: 

1. Penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai. 

2. Penyaluran uang pinjaman berdasarkan jaminan fidusia (kepercayaan) 

pelayanan jasa titipan,pelayanan jasa sertifikasi logam mulia dan batu abadi 

,serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan 

perusahaan dengan persetujuan Menteri Keuangan. Selain penyaluran pinjaman 

atas dasar hukum gadai , perusahaan menjalankan usaha jasa gadai syariah 

(rahn),sejak tanggal 10 januari 2003. 

3. Jenis – Jenis Pegadaian 

Adapun jenis – jenis pegadaian yakni pegadaian konvensional dan syariah : 

1. Pegadaian Konvensional 

Merupakan suatu lembaga pemerintah yang memberikan uang pinjaman 

kepada nasabah atas dasar hukum gadai.Pegadaian konvensional ini sudah tersebar 

ke seluruh pedesaan.Namun pada jenis pegadaian ini masih menggunakan system 

bunga dan tarif jasa simpanannya yang cukup besar. 

2. Pegadaian Syariah 

Yaitu lembaga yang menaungi kegiatan gadai syariah (Rahn) yaitu menahan 

salah satu harta dari si peminjam yang di perlakukan sebagai jaminan atas pinjaman 

yang di terimannya,dalam gadai syariah ini barang yang ditahan mempunyai nilai 

yang ekonomis dan pihak yang menahan akan memperoleh jaminan untuk 
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mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. (Antonio : 2001). Definisi 

pegadaian syariah adalah lembaga keuangan dengan yang menganut system gadai 

yang berlandasan pada prinsip – prinsip dan nilai keIslaman. (fatwa MUI No 

25/DSN-MUI/III/2002). Perbedaan pegadaian syariah dan konvensional adalah 

sebagai berikut: 

1. Rahn berdasarkan hukum Islam ,sementara pegadaian konvensional hanya 

berdasarkan atas hukum perdata. 

2. Pegadaian syariah dilakukan secara sukarela dengan dasar tolong menolong 

tanpa mencari keuntungan .sementara  pegadaian konvensional selain 

berprinsip tolong menolong juga mencari keuntungan dengan menarik bunga 

atau sewa modal. 

3. Pegadaian syariah memungut biaya rahn sementara pegadaian konvensional 

memunggut biaya bunga. 

4. Hak rahn bisa untuk harga bergerak maupun tidak bergerak sementara hak 

gadai konvensional hanya untuk harta bergerak saja. 

4. Pengertian Tabungan dan Tabungan Emas  

Tabungan adalah dalam undang-undang No 10 Tahun 1998 Tentang 

Perbankan, Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan 

menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet 

giro, dan /atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Untuk pengertian 

Tabungan Emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas 

titipannya. 
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5. Minat membuka Tabungan Emas  

Minat merupakan ketertarikan hati atau keinginan yang tinggi terhadap sesuatu 

yang timbul karena benda, aktivitas ataupun kebutuhan yang terasa maupun yang 

tidak terasa. Minat membuka tabungan emas dapat diartikan bahwa pengguna 

berkeinginan dan tertarik dalam mengunakan produk tersebut untuk salah satu 

investasinya.  

6. Manfaat Tabungan Emas  

1. Terjamin Aman  

Pegadaian merupakan BUMN yang sudah berdiri sejak tahun 1901 dan 

100% dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Selain itu transaksinya 

diawasi langsung oleh OJK( Otoritas Jasa Keuangan). 

2. Harga Terjangkau 

Dikatakan terjangkau karena Pegadaian memberikan harga pembelian 

emas yang terjangkau agar siapapun bisa menabung emas tak terkecuali anak 

muda yang memiliki dana terbatas namun ingin memiliki emas 

batangan. Dimulai dengan harga Rp 5.000-an, Anda sudah memiliki tabungan 

emas dengan berat 0,01 gram. 

3. Mudah melakukan transaksi 

Karena Pegadaian melakukan inovasi baru dengan penggunan sistem 

online jadi nasabah tidak perlu datang ke pegadaian jika akan menabung cukup 
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melalui sistem perbankan yaitu dengan cara top up saldo melalui ATM 

(Automated Teller Machine). 

7. Pengertian Sistem Online 

Asep Syamsul M. Romli dalam buku Jurnalistik Online: Panduan 

Mengelola Media Online (Nuansa, Bandung, 2012) mengartikan media online 

sebagai berikut, “Media online adalah media massa yang tersaji secara online 

di situs web (website) internet”. Masih menurut Romli dalam buku tersebut, 

media online adalah media massa ”generasi ketiga” setelah media cetak 

(printed media) –koran, tabloid, majalah, buku– dan media elektronik 

(electronic media) –radio, televisi, dan film/video. 


