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BABnII 

KAJIANnPUSTAKA 

 

A. PenelitiannTerdahulu 

Pada penelitian terdahulu ini yang terpenting buat peneliti adalah 

untuk mengetahuintentangnpenelitiannyang relavan penelitian pada saat ini 

bisa dijadikan reverensi dalam penyusunannlaporanntugasnakhir. Peneliti 

yang bersangkutan dalam relevan ini adalah Kuswati (2019) dengan judul 

penelitian “Analisis Kualitas Pelayanan Produk Kredit Cepat Dan Aman 

Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Malang”. Kesamaan dalam penelitian 

ininadalahnterdapat pada dalam program kegiatannyangndilihat yaitu 

Produk KCAn(KreditnCepatndannAman) dengan berlokasi yang berbeda 

yaikni di PT.nPegadaiann(Persero)nCabangnMalang dan PT.nPegadaian 

(Persero)nCabang Genteng. Sedangkannperbedaanya ada pada fokus lain 

mana dalam pencarian penelitian Kuswati diatas fokus pada 

pendeskripsikan kualitas pelayanan sedangkannpada peneliti ini hanya 

fokus pada sistemnpelayanan Produk KCA yangndilakukan oleh staf 

pegadaian untuk pelanggan. 

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkannbahwa mendeskripsikan 

kualitas pelayanan dilaksanakan dengan melihat tingkat kepuasan nasabah. 

Melaluinprosesnini, hasilnya berisi tentang deskripsi gambaran umum 

tentang kualitas pelayanan yangnbersumberndari pegawai nasabah gadai, 

sedangkan kualitas pelayanan ini dilaksanakan oleh karyawannyangndiberi 

wewenang, dengan melihat tingkat kepuasan nasabah, perusahaan 
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ini bisa mencari tahu peluang apa yang ada dalam meningkatkan kepuasan 

nasabah dan untuk mencari solusi dibutuhkan  memperbaikan kesalahan 

yang telah terjadi. Peluang yang dimaksud diperoleh dengan menerapkan 

sistem pelayanan produk KCA sendiri sedangkan hambatannya pun sering 

terjadi dari cara mengatasi atau hambatan pelaksanaan sistem pelayanan 

produk KCA itu, sehingga pegadaian terus melakukan kontrol dan akses 

yang lebih besar. Tentang solusi untuk hambatan tersebut yaitu 

padanperbaikan kualitas pelayanan itu.  

Terdapat penelitian yang dilakukan oleh penelitian relavan adalah 

dengannjudul “Manajemen Gadai Kredit Cepat dan Aman (KCA) pada PT. 

Pegadaian (Persero) Cabang Malang”. Peneliti yang dilaksanakan oleh 

Bushtanto (2014) dari FakultasnEkonomi dan BisnisnUniversitas 

Muhammadiyah Malang, Kesamaan dalam peneliti ininadalah terdapat pada 

dalam program kegiatannyang dilihat yaitu Produk KCAn(KreditnCepat 

dannAman) dengan berlokasi yang berbeda yakni PT.nPegadaiann(Persero) 

CabangnMalang dan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Genteng.  

Selain perbedaan yang dipaparkan diatas adalah, pada fokus lainnya 

dimana dalam penelitian diatas difokuskan pada manajemen gadai atau 

proses implementasi selama penelitian saatnini juganberfokusnpadansistem 

pelayanan Produk KCA oleh staf gadai kepada pelanggan. Hasil penelitian 

kedua ini membuktikan produk KCA yang ditawarkan oleh Pegadaian 

sangat mengesankan dan memiliki efek positif.  
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Dari hasilnpenelitian terdahulu mengetahui bahwa mendeskripsikan 

prosesnya manajemen gadai yang dilaksanakan dengan dua cara yaitu 

planning (perencanaan)ndanncontrolling (pengecekan). Dalam dua 

pelaksanaan ini terdapat gambaran umum yang mengenai proses pimipinan 

perusahaan. Sedangkannproses pengecekanan dilaksanakan oleh staf yang 

diberinwewenang. Terlihat persamaan dalam judul ini yaitu membahas 

produk KCA yang dimana penulis hanya membahas tentang pelayanan 

produk KCA terlihat dari beberapa judul yang tertera produk ini 

pelaksanaannya sudah optimal. 

B. KajiannPustaka 

1.nPegadaian  

1.1 KonsepnDasarnPegadaian 

Gadai adalah hal yang diperoleh oleh debitur dari objek 

bergerak, dikirimkan kepada peminjamn lain dengan pengecualian 

biaya lelang dan biaya yang dikeluarkan untuk menyimpannya. 

Setelah menggadaikan barang, biayanya harus didahulukan (Pasal 

1150) 

Tugas utama yayasan pegadaian adalah: 

1. Mendukung implemnentasi kebijakan dan ptogram pemerintah 

dibidang ekonomi dan pembangunan nasional secara umum 

melalui distribusi dana pinjaman berdasarkan konsesi. 

2. Cegah pratik kerja paksa, pegadaian ilegal, riba, dan pinjaman 

abnormal lainnya. 
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Misi perusahaan gadai adalah untuk memberikan kredit berdasarkan 

Undang – Undang konsesi, dimana orang yang membutuhkan dana 

pinjaman harus mengirimkan properti yang ditranfer ke sub-

pegadaian disertai dengan hal untuk melakukan penjualan lelang 

jika pelanggan tidak lagi memulihkan barang. Hasil lelang 

digunakan untuk membayar kembali modal dengan bunga ditambah 

biaya lelang. Sisanya dikembalikan ke pemilik aslinya barang 

tersebut. 

1.2 Tugas Pokok PT. Pegadaian (Persero) 

Berdasarkan Keputusan Direksi Perum Pegadaian Nomor 

OPP.2/67/5 Tahun 1998 tentang Pedoman Operasional Kantor 

Cabang Perum Pegadaian menyatakan bahwa Manajer Kantor 

Cabang mempunyai tugas pokok yaitu Menyalurkan Uang Pinjaman 

berdasarkan hukum gadai kepada masyarakat bertujuan untuk: 

1. Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama 

golongan menengahke bawah melalui penyedian dana dasar 

hukum gadai dan jasa di bidang keuangan lainnya berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. 

2. Menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktik riba, dan 

pinjaman tidak wajar lainnya. 

Dengan mengindahkan prinsip – prinsip ekonomi serta 

terjaminnya keselamatan kekayaan negara, perusahaan 

menyelenggarakan usaha sebagai berikut. 
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1. Penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai 

2. Penyaluran uang pinjaman berdasarkan jaminan fidusia 

(kepercayaan), pelayanan jasa sertifikasi logam mulia dan batu 

adi, serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya dan 

tujuan perusahaan dengan persetujuan Menteri Keuangan. 

2. Program Kredit Cepat Aman ( KCA) 

2.1  Dasar Kredit KCA 

 Kredit adalah sistem gadai yang menyediakan semua kategori 

pelanggan, baik untuk memenuhi kebutuhan produktivitas. KCA (Kredit 

Cepat dan Aman) adalah solusi tercepat untuk pinjaman yang mudah, cepat 

dan aman. Untuk mendapatkan kredit, pelanggan hanya perlu membawa 

jaminan dalam bentuk perhiasan emas, batang emas, kendaraan kendaraan, 

sepeda motor, elektronik bergerak, ponsel, dan barang – barang lainnya 

yang bisa di jadikan anggunan untuk kredit KCA di PT Pegadaian (Persero) 

Cabang Genteng Banyuwangi.  

2.2  Keunggulan dari kredit KCA 

1. Layanan KCA tersedia dari 4245 outlet pegadaian di indonesia    

2. Nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai 

3. Jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan dan dapat di 

perpanjang dengan cara membayar modal saja atau mangansur 

sebagaian uang pinjaman 

4. Tidak perlu membuka rekening bank, dengan perhitungan sewa 

modal. 
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5. Prosedur pengajuan sangat mudah 

6. Pelunasan dapat dilakukan setiap saat 

7. Pinjaman mulai dari Rp. 50.000 – s.d. Rp 500.000.000  

2.3 Tujuan Gadai KCA 

PT. Pegadaian sebagai lembaga perkreditan memiliki tujuan 

khusus, yaitru menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai 

KCA merupakan salah satu produk unggulan dari PT Pegadaian. Di 

dalam PT. Pegadaian terdapat istilah sewa modal yang merupakan 

jumlah uang yang menjadi kewajiban nasabah nasabah, besarnya 

dihitung berdasarkan tarif tertentudan jangka waktu tertentu. Kredit 

berpengaruh terhadap pendapatan dimana semakin banyak pemberian 

kredit yang diberikan kepada nasabah maka pendapatan akan 

meningkat.  

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan deskriptif dan metode 

verivikasi. Metode deskriptif dipergunakan karena penulis ingin 

mendeskripsikan atau menguraikan secara jelas mengenai karakteristik 

variabel yang diteliti berdasarkan permasalahan yang dihadapi. 

2.4 Prinsipnpemberiannkredit 

Kredit atau pinjaman tidak diberikan kepada calon nasabah 

dengan kemudahan, karenanharusnadanbanyaknpertimbangannyang 

ditentukan untuk menentukan kepercayaan olehnpegadaian kepada 

pelanggan saat melakukan transaksi, dan prinsip – prinsip dipaparkan 

oleh Kasmir (dalam Amanina, 2011:16), yaitu: 
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a. Karakter  

Setiap organisasi yang dijalankan harus mempunyai prinsip dengan 

mengedepankan sikap dan sifat yang baik oleh pihak pegadaian 

contohnya menciptakan kenyamanan dan kepercayaan oleh nasabah 

untuk terus menggunakan jasa yang disediakan atau bahkan 

memberikan peluang untuk orang lain yang diketahuinya untuk 

mencoba mengandalkan adanya upaya oleh pegadaian. Hal ini apabila 

diperhatikan maka akan memucunlkan reputasi yang baik, riwayat 

peminjam yang akan berlangsung secara berkelanjutan, legalisasi usaha 

yang baik dan lain senagainya. 

b. Kapasitas 

Saat melakukan pinjaman, pegadaian harus mengetahui kapasitas apa 

yang dimilikinya, sehingga tidak menimbulkan kesalahan saat 

melakukan transaksi nanti.  

c. Modal  

Berkaitan dengannmodalnyangnada di PT.nPegadaian, karena 

mayoritas pegadaian adalah milik pemimpin pegadaian, dan sebagian 

darinya adalah hasil dari bisnis pegadaian. Oleh itu, pegadaiannharus 

memperhatikannmodalnyangnada, sehinggantidak mengambil banyak 

resiko nantinya. 

d. Jaminan  

Prinsipnlainnyang harus dipertimbangkan ketika mengimplementasikan 

program kredit adalah konstruksi dan jaminan, yang memastikan bahwa 
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proses transaksi difasilitasi jika pelanggan memberikan jaminan ketika 

melakukan transaksi. 

e.  Kondisi  

Keadaan yang diinginkan. 

2.5nJenisnKredit 

Jenis kredit ini dibuat tidak hanya dalam satu aspek atau bidang, tetapi 

juga lainnya, itu seharusnya memberikan peluang pegadaian bagi siapa saja 

yang ingin mencoba untuk memiliki usaha yang terjangkau , berikut adalah 

beberapanmacamnkreditnyang dilaksanakan masyarakat sekitar. (Budi 

Untung, 2000:5). 

1. Dilihat dari segi kegunaan kredit: 

a. Jika kredit investasi ini dijalankan jika nasabah ingin memperluas 

bisnisnya untuk menciptakan bisnis yang akan dikembangkan untuk 

memfasilitasi bisnisnya, itu akan disebut kreditnjangkanpanjang, disebut 

pinjaman yang pergunakan untuk membuat sumber dimasa depan. 

b. Kreditnmodalnkerja diterapkan untuk program kredit ini, dalam 

penanganan semuanjenis produksinyang dilaksanakan oleh nasabah, 

misalnya nasabah meminjam dana membuat kebutuhan bahannbaku. 

2. Dilihat dari segi tujuan kredit: 

a. Kredit produktif adalah kredit yang digunakan untuk meningkatkan 

usaha atau produksi atau investasi. Artinya kredit ini digunakan untuk 

diusahakan sehingga menghasilkan suatu yang baik berupa barang 

maupun jasa. 
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b. Kredit konsumtif adalah kredit yang digunakan untuk dikomsumsi atau 

dipakai secara pribadi. Artinya kredit ini digunakan untuk membeli 

peralatan rumah tangga atau membeli mobil dan motor. 

c. Kredit perdagangan adalah kredit yang digunakan untuk kegiatan 

perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagang yang 

pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagang tersebut. 

Artinya kredit ini digunakan untuk diberikan kepada nasabah yang ingin 

untuk meningkatkan usahanya. 

3. Dilihat dari segi jangka waktu: 

a. Kredit jangka pendek 

Kredit jangka pendek adalah kredit yang memiliki jangka waktu kurang 

dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk 

keperluan modal kerja. Contohnya  seperti pada panenan cabe. 

b. Kredit jangka menengah  

Kredit jangka menengah adalah jangka waktu kreditnya berkisar antara 

1 tahun sampai dengan 3 tahun, kredit jenis ini dapat diberikan untuk 

modal kerja. Contohnya seperti pertanian jeruk dan padi. 

c. Kredit jangka panjang 

Kredit jangka panjang yaitu investasi yang mana dana yang digunakan 

akan diputar dan baru dapat dicairkan apabila sudah tiba janka waktu 

tertentu biasanya paling cepat 1 tahun. Contohnya perkebunan kelapa 

sawit dan lainnya. 
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4. Dilihat dari segi sektor usaha 

a. Kredit industri adalah kredit yang membiayai industri pengolahan 

baik untuk industri kecil, menengah atau besar. Contohnya nasabah 

yang ingin mengembangkan usaha hasil pertaniannya. 

b. Kredit profesi diberikan kepada kalangan para professional seperti 

dosen, dokter ataupun pengacara. 

c. Kredit pertambangan adalah kredit yang dikeluarkan untuk usaha 

jenis pertambangan yang umumnya merupakan kredit jangka 

panjang. Seperti untuk pertambangan minyak, timah dan emas  

d. Kredit perumahan adalah kredit yang dikeluarkan untuk pembiayaan 

pembangunan atau pembelian rumah oleh masyarakat. 

5. Dilihatndarinseginjaminan  

a. Kreditndengannjaminan  

Kreditndengannjaminan yaitu kreditnyangndiberikan dengan suatu 

jaminan. contohnya sepeda motor, emas, dll. Sehingga dapat timbul 

kepercayaan dari pihaknpegadaian. 

b. Kreditntanpanjaminan  

Kreditntanpanjaminan adalah salah satu produk non perbankan dalm 

bentuk pemberian fasilitas pinjaman tanpa adanya suatu aset yang 

diajdikan jaminan atas pinjaman tersebut. 
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2.6 FungsinKredit  

Fungsinkredit mempunyai beberapa tujuan fungsi utama yang 

dimaksudkan untuk digunakan oleh pegadaian dan kemudian digunakan 

sebagai program. Berikut adalah beberapanfungsinkreditnyang dipaparkan 

oleh Suyanto (dalam Amanina, 2011: 11-12) yaitu: 

a. Kreditnmeningkatkan kegunaan dana yang pasti akan digunakan 

pelanggan untuk transaksi lainnya. 

b.  Kreditndapat memperlancar peredaran uang 

c. Kredit dapat mempemudah jalannya uang 

d. Kreditndapat meingkatkan keinginan dan mencapai harapan pelanggan 

untuk membuka bisnis 

e. Kreditndapat menstabilkan keadaan ekonomi secara perlahan 

Berdasarkan pada penjelasan di atas maka dapat dipastikan bahwa 

pelaksanaan kredit ini tidak selamanya merugikan nasbaha, akan tetapi 

juga menguntungkan nasabah dan juga kepada aspek yang lebih luas 

lagi. 

3. Pelayanan 

Dalam hal pelayanan sering kali terkait unsur jasa. Sehingga pelayanan 

sering pula disebut sebagai jasa. Sejumlah ahli tentang jasa telah berupa untuk 

merumuskan definisi jasa konlusif namun hingga sekarang belum ada satupun 

definisi yang diterima secara bulat. 
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Kotler (2003:36) merumuskan jasa sebagai semua tindakan atau kinerja 

yang dapat ditawarkan satu pihak kepada pihak lain yang pada intinya tidak 

berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun. 

Menurut Zeithaml dan Bidner (1996:5) adalah jasa itu sebagai deeds 

(tindakan, prosedur, aktifitas); proses – proses, dan unjuk kerja yang intangible. 

Pelayanan (Jasa) dapat dicitrakan berdasarkan dimensi – dimensi yang dimilikinya, 

seperti berdasarkan pada: 

1. Kebutuhan konsu  men yang dapat dipuaskannya 

2. Manfaat atau keuntungan yang disampaikan, atau pada  

3. Karakteristik – karakteristik tertentu: seperti kapan dan bagaimana jasa 

digunakan, atau siapa yang menggunakan jasa tersebut. 

Untuk dapat menyelenggarakan proses pelayanan dengan baik, ada beberapa 

prinsip manajemen pelayanan yang dapat dioakai sebagai acuan, anatara lain : 

1. Identifikasi kebutuhan konsumen yang sesungguhnya 

2. Sediakan pelayanan yang terpadu 

3. Buat sistem yang mendukung pelayanan konsumen 

4. Usahakan agar semua orang atau karyawan bertanggung jawab terhadap 

kualitas pelayanan 

5. Layanilah keluhan konsumen secara langsung 

6. Terus melakukan inovasi 

7. Jalin komunikasi dan interaksi khusus dengan pelanggan 

8. Selalu mengontrol kualitas 
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Menurut Groonros (1990:27) dalam Ratminto dan Atik (2005:2) pelayanan 

adalah suatu aktivitas atau rangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak 

dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara nasabah dengan 

karyawan atau hal – hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan 

yang dimasudkan untuk memecahkan permasalah nasabah tersebut. 

Berdasarkan pada pengertian diatas, maka pihak PT. Pegadaian (Persero) 

Cabang Genteng harus mengetahui lebih jelas mengenai kualitas pelayanan, dari 

penjelasan pelayanan ada beberapa dimensi yang ada, (Tjiptono, Chandra dan 

Adriana:2008) menyebutkan beberapa dimensi yaitu: 

a. Tangible 

Tangible merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan 

eksistensinya kepada pihak ekternal. Penampilan dan kemampuan sarana 

dan prasarana fisik perusahaan yang dapat diandalkan keadaan lingkungan 

sekitarnya merupakan bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh para 

pemberi jasa. Artinya perusahaan PT. Pegdaian (Persero) Cabang Genteng 

menyediakan segala fasilitas seperti kursi, AC dan lain – lainya yang 

membuat nasabah merasa nyaman. 

b. Reliability 

Reliability adalah kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan 

sesuai dengan dijanjikan secara akurat dan terpecaya. Artinya  kinerja harus 

sesuai dengan harapan nasabah yaitu dengan tepat waktu dan sikap simpatik. 
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c. Responsiveness 

Responsiveness adalah suatu kebijakan untuk membantu dan memberikan 

pelayanan yang cepat (responsive) dan tepat kepada pelanggan dengan 

penyampaian informasi yang jelas. 

d. Assurance  

Assurance adalah pengetahuan, kesopansantunan dan kemampuan para 

pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan 

kepada perusahaan. 

e. Empaty  

Empaty adalah meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, 

komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan nasabah.  

Beberapa hal yang dapat dilaksanakan dan dipertimbangkan oleh 

karyawannPT. Pegadaian (Persero) Cabang Genteng dalamnmeningkatkan 

kualitasnpelayanannuntuknmemberi kepuasan nasabah yangndatang. Tetapi 

banyak kegiatan lain yang biasa dilaksanakan oleh karyawan PT. Pegadaian 

(Persero) Cabang Genteng untuk memberikan rasa nyaman bagi nasabah baik 

secara fisik dan mental, semua tergantung pada tingkat kreativitas yang dimiliki 

oleh pimpinan PT.nPegadaian (Persero) Cabang Genteng. 

Namun, PT. Pegadaian itu sendiri tidak mengeluarkan produk apa pun, ia 

hanya menawarkan penawarannya, jadi hal utama yang perlu ditingkatkan adalah 

bentuk pelayanan oleh pegadaian untuk kepentingan membuat kepercayaan penuh 

melalui uang dan rasa kenyamanan dan ketenangan dalam hitungan menit. 


