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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perekonomian di Indonesia setiap waktu selalu mengalami 

perkembangan, dan perkembanganperekonomian ini selalu diikuti oleh 

perkembangankebutuhan untuk menunjangkelangsungan kehidupan 

masyarakat. Ketika perekonomian masyarakattidak stabil maka mereka akan 

mencari lembaga yang bisa memberikanfasilitas kredit untuk memenuhi 

kebutuhanhidup mereka, dan pemberian fasilitaskredit tidak mungkin 

tanpaadanya jaminan, hal ini demi keamanan pemberiankredit dalam arti 

piutang yang meminjamkan akan terjamin dengan adanya jaminan. Dalam 

masalahseperti inilah pentingnyalembaga jaminan. 

Lembaga agunan atau yang biasa disebut gadai sangat terkenal dalam 

kehidupan masyarakat untuk mendapatkan dana yang bermanfaat untuk 

berbagai kebutuhan. Pegadaian adalah lembaga keuangan non-bank yang 

telah lama beroperasi di Indonesia dan perusahaan sektor keuangan milik 

negara yang beroperasi di tiga bisnis perusahaan yaitu pembiayaan, emas, dan 

berbagai layanan. Intinya adalah perusahaan yang bergerak dalam layanan 

yang memberikan kredit / pinjaman kepada publik berdasarkan hukum gadai. 

Lembaga ini bermaksud memberikan pinjaman kepada individu yang 

membutuhkan. 

Kredit atau pinjaman yang diberikan kepada pelanggan berdasarkan 

nilai jaminan yang diberikan. Tujuan dari pegadaian adalah untuk mencegah 
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orang miskin yang membutuhkan pinjaman dari jatuh ke tangan pemberi 

pinjaman uang yang mengenakan bunga sangat tinggi dan bunga berlipat 

ganda (rentenir). Lembaga ini telah menyebar hampir di seluruh wilayah 

perkotaan dan di pedesaan di Indonesia. Peran pegadaian dari tahun ke tahun 

tetap penting karena konsekuensi dari kebutuhan ekonomi dan keuangan yang 

mendesak masyarakat akan uang tunai dari kelompok berpenghasilan rendah 

dengan prosedur pinjaman sederhana. Suku bunga yang diberikan cukup 

tinggi, tetapi masih lebih rendah dari suku bunga yang diberikan oleh 

rentenir. 

PT Pegadaian memiliki 3aproduk utama atau produkuunggulan yaitu 

KCA, Krasida, dan Kreasi. Ketiga produk ini memilikiakeunggulan 

yangaberbeda-beda, seperti produk KCA yangamelayaniaigadai emas, gadget, 

elektronik, dan kendaraan bermotor, produk KCA sendiri memiliki 

jangkaiwaktu pinjaman maksimal 4 bulan dan dapatidiperpanjang dengan 

membayar sewa modal. Sedangkan produk krasida menggunakanuemas 

sebagai agunan nya, produk ini bisa di angsuradengan sistem bulanan dan 

bisa di lunasiisewaktu-waktu. Jika produk KCA dan produk krasida masih 

menggunakanuemas sebagaiaagunan, berbeda dengan produk kreasi yang 

menggunakanaiBPKB kendaraan bermotor sebagaiuiagunan sehingga 

kendaraan dapat digunakanauntuk usaha. 

Produk Krasida adalah pinjaman dengan angsuran bulanan untuk 

keperluan konsumtif dan produktif dengan jaminan emas yang merupakan 
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solusi tepat untuk mendapatkan fasilitas kredit dengan cepat, mudah dan 

murah. 

Sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

awam dan mendukung program pemerintah di bidang ekonomi dan 

pembangunan nasional untuk mencegah ijon, rentenir, dan pinjaman tidak 

wajar lainnya. Kredit Krasida dapat digunakan sebagai solusi bisnis atau 

usaha dengan mencicil setiap bulan. 

Manfaat pegadaian bagiamasyarakat adalah nasabahamendapatkan 

uang lebih cepatadengan menjaminkanubarang berharga yang dimiliki, 

barang kesayanganayang dimilikianasabah tidak akanihilang, bisa menjadi 

solusi ketika butuhauang dengan jumlahibesar tetapi waktunyaimendadak, 

terhindar dari kreditidan sewaimodal, dan yang terakhiriyaitu kepemilikan 

barang tidak akanaberpindah tanganimeskipun barangitelah di gadaikan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasrkan lataraibelakang diatas, maka yang menjadiarumusan 

masalah adalah : 

1. Bagaimana prosedur pemberian kredit Produk Krasida di PT 

Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Kota Batu? 

2. Bagaimana tahapan penilaian untuk pemberian kredit Produk 

Krasida di PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Kota 

Batu? 

3. Bagaimana perhitungan taksiran Produk Krasida? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penulisan ini adalah untuk menganalisis pemberian 

kredit produk krasida di PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang 

Kota Batu. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan 

b. Untuk mengetahui pemberian kredit melalui analisis 

c. Sebagai referensi mahasiswa lainnya 


