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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Produk yang cocok untuk diterapkan di PT.nPegadaian (Persero) Cabang 

Genteng yaitu dengan adanya keberadaan dana bantuan melalui proses kredit 

cepat dan aman (KCA). Dari program KCA ini maka yang diterapkan adalah 

proses yang diberikannolehnperusahaan kepada yang menerima dengan 

memberikan keunggulannya yang cepat dan aman. Menurut Nursyamsi 

(2008:1) dijelaskan untuk memberikan gadai adalah kegiatan dalam 

pelaksanaan dan pegadaan perusahaan pegadaian sejak tahun 1901. Maka dari 

itu, program kredit cepat dan aman ini membuat rasa nyaman dalam hal 

transaksi apapun.  

Dipaparkan oleh Faiz (2010:218) dalam proses Produk Kredit Cepat dan 

Aman ini menjamin perubahan dalam perusahaan pegadaian dengan waktu 

yang cukup lama untuk memproses pengkreditan yang akan diserahkan dengan 

sistem sepatutnya, maksud dari pengertian diatas adalah PT. Pegadaian 

(Persero) Cabang Genteng menyerahkan kredit dalam bentuk kerta atau uang 

setelah itu nasabah wajib memyerahkan barang jaminan yang sesuai prosedur 

yang diterapkan Oleh pihak PT. Pegadaian (Persero) Cabang Genteng dengan 

nominal yang akan digadaikan. Dalam proses pelaksanaan Produk Kredit Cepat 

dan Aman ini tidak mendatangkan kerugian kepada masyarakat sekitar dan 

selalu berhati – hati dalam pelaksanaan pengkreditan. 
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PT. Pegadaian adalah suatu lembaga pemerintahan yang bergerak 

dibidang jasankeuangan yang menyalurkan permodalan kredit cepat dan aman 

kepadanmasyarakat berdasarkan hukum gadai. PT. Pegadaian mencegah 

kehadiran Pengadaian ilegal. Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan 

Nomor: KEP.39/MK/6/1/1971 pasal 2 (dua) menetapkan bahwa PT. Pegadaian 

adalah untuk mempromosikan ekonomi masyarakat kecil dengan menyalurkan 

pinjaman dengan cepat dan aman dengan Pegadaian kepada pedagang kecil, 

Industri kecil, pekerja dan Pegawai Negeri. 

Mengatasi kesulitan di mana kebutuhan pendanaan dapat dipenuhi 

tanpa kehilangan unsur-unsur berharga, masyarakat dapat menjamin 

ketentuannya untuk lembaga-lembaga tertentu. Barang yang dijamin dapat 

dipulihkan pada waktu tertentu setelah komunitas membayar kembali 

pinjamannya. Mengamankan barang berharga untuk sejumlah uang dan dapat 

diganti setelah periode waktu tersebut sudah atau sebelum jatuh tempo dengan 

nama usaha gadai. (Bushtanto,2014:1) 

Usaha gadai masyarakat tidak perlu takut kehilangan barang – barang 

berharganya dan jumlah uang yang diinginkannya dapat disesuaikan dengan 

barang yang  dijaminkannya. Perusahaan yang menjalankan usaha gadai 

tersebut perusahaan pegadaian dan secara resmi satu satunya usaha gadai di 

Indonesia hanya dilakukan oleh PT. Pegadaian. Secara umum pengertian usaha 

gadai adalah kegiatan yang menjaminkan barang – barang gadai berharga 

kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang. 
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yang dijaminkan akan tebus kembali sesuai dengan perjanjian antara 

nasabah dengan lembaga gadai. (Bushtanto, 2014:1) 

Mengetahui seberapa baik kreditor potensial telah memenuhi 

kewajiban untuk membayar utang pokok beserta bunganya dan pada saat yang 

sama untuk meminimalkan risiko yang mungkin timbul dan pemberi pinjaman. 

Kelompok ekonomi menengah dan rendah perlu membutuhkan cakar pada saat 

ini karena sedikit tindakan yang dilakukan yang akan memudahkan klien untuk 

mendapatkan pinjaman kredit yang dilaksanakan oleh PT. Pegadaian (Persero) 

Cabang Genteng untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Pegadaian berdagang 

dengan cepat, sehingga pelanggan bisa mendapatkan barang yang mereka 

inginkan pada saat lelang dengan harga yang relatif mudah dan terjangkau dan 

sesuai dengan pendapatan yang diperoleh 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang 

menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pelaksanaan sistem pelayanan Produk Kredit Cepat dan Aman 

(KCA) pada PT. Pegadaian (Persero) CabangnGenteng  

2. Bagaimana kendala dalam pelaksanaan sistem pelayanan Produk Kredit 

Cepat dan Aman (KCA) pada PT.nPegadaiann(Persero)nCabang Genteng 

dan cara mengatasinya 
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1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam sebuah penelitian sangatlah penting untuk dilakukan 

sehingga penelitian ini menjadi terarah dalam menentukan proses pengumpulan 

data pada saat berada di lapangan serta pembahasan juga tidak menjadi luas 

sehingga menimbulkan kebingungan atas penelitian yang dilakukan, oleh 

karena itu peneliti disini membataskan beberapa permasalah yaitu hanya 

memfokuskan pada pelaksanaan sistem produk KCA pada PT. Pegadaian 

(Persero) Cabang Genteng dan juga memfokuskan pada cara kendala dalam 

pelaksanaan sistem pelayanan produk KCA pada PT. Pegadaian (Persero) 

Cabang Genteng dan cara mengatasinya. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem pelayanan produk KCA pada PT. 

Pegadaian (Persero) Cabang Genteng. 

2. Untuk mengatasi kendala dalam pelaksanan sistem pelayanan Produk 

Kredit Cepat dan Aman (KCA) pada PT.nPegadaiann(Persero)nCabang 

Genteng dan cara mengatasinya. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat peneilitian adalah: 

1. BaginPeneliti 

Dapat dilaksanakan sebagai untuk penelitian selanjutnya. Sebagai adanya 

manfaat peneliti ini bisa jadikan untuk referensi peneliti selanjutnya sebagai 

melaksanakan tugas akhir 
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2. Bagi Pihak PT. Pegadaian (Persero) Cabang Genteng 

PT.nPegadaiann(Persero)nCabang Genteng ini makin luas jika masyarakat 

sekitar mengetahui nama instansi yang sering digunakan oleh peneliti untuk 

sebagai pengamatan. Dengan melewati hasi peneliti ini mengharapkan 

dengan adanya kepercayaan masyarakat sekitar untuk memakai jasa 

PT.nPegadaian (Persero) Cabang Genteng. 

 


