
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

PT.Pegadaian (PERSERO) merupakan salah satu lembaga perkreditan 

non perbankan yang melayani masyarakat guna untuk mendapatkan dana secara 

cepat dengan melalui kredit. Pada kenyataanya perum pegadaian banyak 

membantu perekonomian masyarakat, terutama masyarakat yang golongan 

ekonominya menengah kebawah. Sesuai dengan motto pegadaian yaitu 

“Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”. Kelebihan dari PT pegadaian ini jika 

masyarakat membutuhkan dana cepat maka masyarakat tidak perlu menjual 

barang-barangnya, tetapi hanya dijadikan jaminan dalam mengajukan kredit. Jika 

pihak yang mengajukan kredit sudah melunasi pinjamannya maka barang yang 

dijadikan jaminan dapat diambil kembali. Tetapi harus sesuai dengan batas 

waktu yang telah ditentukan oleh pihak pegadaian.  

Jika dalam waktu yang ditentukan pihak yang mengajukan kredit 

belum bisa melunasinya maka pihak tersebut bisa mengajukan perpanjangan 

waktu, tetapi hanya membayar bunganya saja. Pegadaian juga turut 

melaksanakan dan mendukung kebijakan program pemerintah dibidang 

ekonomi dan pembangunan nasional yaitu dengan menyalurkan kredit kepada 

masyarakat dengan jaminan benda-benda bergerak. Sedangankan benda 

bergerak tersebut harus sesuai nilai uang yang di pinjam di pegadaian 

tersebut. Salah satu bentuk fasilitas yang ditawarkan oleh pegadaian yaitu 

mengenai tabungan emas. 
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Tabungan emas ini menarik karena sampai dengan saat ini emas 

dijadikan simbol kekuasaan dan kekayaan, emas juga dapat menaklukkan 

inflasi serta fluktuasi nilai tukar. Investasi emas dianggap lebih 

menguntungkan dibandingkan dengan investasi uang. Emas masih menjadi 

primadona dalam berinvestasi, hal ini dikarenakan investasi emas memiliki 

banyak kelebihan, seperti liquid (mudah diuangkan) dan utamanya adalah 

kemampuan emas dalam menaklukkan inflasi. Berapapun tingkat inflasi, 

harga emas akan mengikutinya.  

Ketika terjadi kenaikan inflasi, nilai uang itu sendiri menjadi rendah. Hal 

ini berbanding terbalik dengan emas yang justru naik lebih tinggi harganya 

sehingga membuat emas akan semakin berharga. (Tanuwidjaja, 2009: 7). 

Meskipun banyak kelebihannya, akan tetapi emas juga memiliki kekurangan, 

yaitu sifatnya yang tidak fleksibel dalam penyimpanan, serta mudah dicuri. Tapi 

dewasa ini, sistem pengamanan yang lebih maju telah memberikan jalan keluar 

bagi penyimpanan emas yang aman, yaitu dengan tabungan emas di PT. 

Pegadaian (Persero), dimana tetap bisa berinvestasi emas dengan cara emas 

dititipkan di pegadaian sehingga tetap aman (Tanuwidjaja, 2009:7). 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Management Information 

System (MIS) tanggal7 Desember tahun 2018, 9 juta jumlah nasabah PT  

Pegadaian tercatat 67% nasabah  Pegadaian didominasi oleh Ibu rumah 

tangga dan karyawan. Dari total 265,05 juta jiwa penduduk indonesia. Data 

dari MIS jumlah nasabah pegadaian 8,615,275 nasabah atau baru sejumlah 

3.07% dari total populasi penduduk di Indonesia.  
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Permasalahan yang ada dimasyarakat saat ini salah satunya adalah 

terkait pembiayaan pendidikan, yang mana hal tersebut dapat menjadi sektor 

potensi bisnis yang bisa dikembangkan oleh Perusahaan. Hal tersebut juga 

dapat membantu Pemerintah dalam mewujudkan keinginan pemerintah untuk 

menerapkan Progam “ menabung sejak dini. Selain itu tabungan emas juga 

dapat menjadi salah satu solusi mengurangi jumlah anak putus sekolah yang 

di karenakan Faktor Biaya dengan cara memanfaatkan saldo tabungan emas 

atau gadai tabungan emas yang mereka miliki. Keberadaan tabungan emas 

pada pegadaian ini terkait dengan pembiayaan pendidikan, dengan adanya 

pertimbangan bahwa terjadinya peningkatan jumlah anak atau siswa yang 

putus sekolah disetiap jenjang pendidikan, dan hal tersebut ditunjukkan pada 

Tabel 1.1. 

Gambar 1.1 Grafik  

Perkembangan Jumlah Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan 

Tahun 2015-2018 

 

 
(Sumber:publikasi data kemdikbud) 

 

Keberadaan tabungan emas tersebut menjadi salah satu solusi bagi 

masyarakat untuk mendukung pendidikan anak, dan Tabungan Emas 

merupakan  salah satu penyumbang OSL di Pegadaian. Namun, karena 

0

20000

40000

60000

80000

SD SMP SMA SMK

2015/2016

2016/2017

2017/2018



4 
 

 

adanya perubahan perilaku masyrakat saat ini maka jumlah nasabah 

Tabungan Emas menurun sehingga saat ini. Karena banyak orang berfikir 

Tabungan Emas hanya bisa digunakan sebagai penyimpanan uang dalam 

bentuk Logam Mulia padahal saldo Tabungan Emas saat ini sudah dapat 

digadikan dengan sistem gadai KCA. Gadai KCA pasti sudah tidak asing 

laigi di telinga nasabah pegadaian . karena gadai KCA merupakan salah 

satu unggulan produk dari pegadaian. KCA sendiri singkatan dari Kredit 

Cepat Aman. Pemanfaatan ini akan menjadi suatu kemajuan dalam 

perkembangan bisnis Pegadaian kedepan dan memicu untuk berinovasi 

terhadap pengembangan produk pegadaian yang lain.  

Oleh karena itu, berdasarkan dengan beberapa masalah yang telah 

dideskripsikan diatas maka diperlukan langkah-langkah yang tepat melalui 

aktivitas pemasaran pegadaian produk tabungan emas dapat diterima oleh 

masyarakat. Pemasaran merupakan ujung tombak dari suatu perusahaan 

dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup, berkembang dan 

meningkatkan keuntungan. Pemasaran adalah sebagai proses sosial dan 

manajerial di mana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan 

keinginan mereka dengan menciptakan, menawarkan, dan menukarkan 

produk yang bernilai bagi satu sama lain. Pemasaran sebagai suatu sistem 

keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis dalam merencanakan, 

menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan 

jasa yang memuaskan kebutuhan pembeli. (Danupranata, 2013: 39). 
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Dalam hal pemasaran dibutuhkan sebuah strategi yang tepat supaya 

produk yang dipasarkan dapat diminati. Strategi pemasaran yang baik adalah 

strategi yang bermutu yang dibangun karena adanya berbagai proses kajian 

seperti kajian atas faktor – faktor intrenal serta faktor – faktor eksternal. 

(Ferdinand, 2002:107-119). Diharapkan strategi pemasaran yang telah 

disusun akan meningkatkan jumlah nasabah produk tabungan emas shingga 

dapat meningkatkan pendapatan pegadaian. Berdasarkan latar belakang yang 

telah diuraikan judul dalam penelitian ini yaitu:  Strategi Pemasaran 

Tabungan Emas di Pegadaian  Cabang Blitar 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dibahas 

ialah: 

1. Bagaimana sistem dan prosedur tabungan emas di Pegadaian Cabang 

Blitar? 

2. Bagaimana penerapan strategi pemasaran tabungan emas di Pegadaian  

Cabang Blitar?  

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan sistem dan prosedur tabungan emas di Pegadaian 

Cabang Blitar 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan strategi pemasaran tabungan 

emas di Pegadaian  Cabang Blitar. 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

1. Bagi Pegadaian  Cabang Blitar yaitu sebagai data untuk mengetahui 

sistem penerapan strategi pemasaran yang tepat dalam upaya 

mempenaruhi masyarakat untuk menggunakan fasilitas tabungan emas 

yang ditawarkan. 

2. Sebagai referensi / acuan untuk penelitian selanjutnya terkait dengan 

strategi tabungan emas di pegadaian. 

 


