
 

5 
 

BAB II 

TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Hadiana (2015), KRASIDA adalah pemberian pinjaman kepada para 

pengusaha mikro dan kecil (dalam rangka pengembangan usaha) atas dasar 

gadai yang pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran. Barang 

jaminan yang dapat di gadaikan dalam produk KRASIDA berupa emas. 

Prosedur dari pemberian kredit KRASIDA pada PT Pegadaian (Persero) 

Konvensional terdiri dari tahapan pengajuan, tahapan perjanjian, tahap 

realisasi perjanjian dan tahap akhir gadai. 

Wahyuni (2015), Pemberian kredit angsuran sistem gadai (KRASIDA) 

terdiri atas beberapa tahapan. Tahapan tersebut sangat membantu perusahaan 

dalam memberikan pinjaman kepada nasabah karena tahapan tersebut 

menentukan apakah kredit disetujui atau ditolak. 

Persamaan dari kedua penelitian ini terdapat pada tahapan pemberian 

kredit yang sesuai dengan teori menurutKuncoro & Suhardjono (2011:223) 

bahwa : Prosedur peminjaman yang baik adalah upaya yang dimulai dengan 

tahapan persiapan perencanaan kredit, diikuti oleh proses pemberian 

keputusan kredit (inisiatif, analisis dan evaluasi, negosiasi, rekomendasi, dan 

pemberian keputusan kredit). Persiapan perjanjian kredit dokumentasi dan 

administrasi kredit, persetujuan pencairan kredit serta pengawasan dan 

pengembangan kredit. 
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B. Tinjauan Pustaka 

1. Lembaga Keuangan 

a. Pengertian Lembaga Keuangan 

Lembaga keuangan adalah lembaga yang mempunyai kegiatan utama 

menghimpun dan menyalurkan dana, dengan motif untuk mendapatkan 

keuntungan. Jadi fungsi dari lembaga ialah sebagai perantara antara pihak 

yang membutuhkan uang (modal) dan pihak yang memiliki dana. 

Secara garis besar, lembaga keuangan dapat dibedaka menjadi dua 

bentuk, yaitu : 

1) Lembaga Keuangan Bank 

Ketentuan mengenai perbankan di Indonesia telah diatur dalam Undang-

Undang No. 10 Tahun 1998. Berdasarkan Undang-Undang tersebut yang 

dimaksud bank adalah badan usaha atau lembaga yang menghimpun dana 

dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam 

bentuk kredit atau betuk-bentuk lainnya. 

a) Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat 

Bank umum adalah bank yang dalam kegiatan utamanya memberikan 

jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat 

adalah bank yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu 

lintas pembayaran. 

b) Bank Sentral 
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Bank Sentral bertugas mengatur peredaran uang. Berbeda dengan Bank 

Umum yang jumlahnya dapat sangat banyak di satu negara, sedangkan 

Bank Sentral hanya ada satu di satu negara. 

Setiap negara memiliki satu bank sentral dengan nama masing-masing, 

seperti Bank Sentral di Indonesia yang dikenal dengan nama Bank 

Indonesia. Bank Indonesia berdiri pada tanggal 1 Juli 1953, BI 

merupakan hasil dari nasionalisasi De Javasche Bank yaitu sebuah bank 

milik pemerintah Belanda. 

2) Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) 

Berbeda dengan lembaga keuangan bank, LKBB tidak diijinkan 

menghimpun dana dalam bentuk tabungan. Kegiatan utama LKBB ialah 

menghimpun dana dalam bentuk kertas berharga dan kemudian 

menyalurkannya untuk membiayai kegiatan investasi perusahaa atau 

konsumsi individu. 

a) Perusahaan Asuransi 

Produk dari perusahaan asuransi ialah jasa perlindungan keuangan untuk 

menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang kurang menguntungkan 

seperti kecelakaan, sakit, kebakaran, kerusuhan, atau kematian. 

b) Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) 

DPLK menawarkan jasa persiapan dana pensiun. Pensiun biasanya 

diberikan untuk pegawai negeri, sedangkan perusahaan swasta tidak 

memberikan pensiun bagi karyawannya. Oleh sebab itu, mengikuti 

DPLK merupakan salah satu cara untuk mempersiapkan masa depan 
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ketika seseorang tidak lagi bekerja. Dengan mengikuti program DPLK 

seseorang akan menyisihkan uang secara rutin dari penghasilan setiap 

bulan. Uang tersebut akan dikelola dan diinvestasikan oleh perusahaan 

DPLK. Apabila masa pensiun tiba, anggota DPLK akan menerima 

pembayaran pensiun secara berkala dari perusahaan DPLK. 

c) Pegadaian 

Lembaga pegadaian memberikan bantuan keuangan dengan jaminan 

harta milik si peminjam. Besarnya pinjaman yang diberikan tergantung 

dengan berapa nilai barang yang digadaikan. Jika pinjaman beserta bunga 

nya sudah dilunasi, barang yang digadaikan akan dikembalikan. 

d) Koperasi Simpan Pinjam 

Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu bentuk usaha yang dapat 

dilakukan oleh koperasi. Usaha yang dijalankan koperasi dapat 

beerbentuk produksi, koperasi sekolah, koperasi serba usaha, dan 

koperasi konsumsi. 

Koperasi juga melakukan kegiatan usaha simpan pinjam, yaitu kegiatan 

yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui 

kegiatan usaha simpan pinjam. Kegiatan ini dilakukan oleh dan untuk 

anggota koperasi maupun antar koperasi. 

2. Gadai 

a. Pengertian Gadai 

Menurut Kasmir (2014:231) pengertian usaha gadai secara umum 

adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, 
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guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus 

kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. 

Dari pengertian umum dapat disimpulkan bahwa bisnis gadai memiliki 

karakteristik sebagai berikut: 

1. Ada barang berharga yang digadaikan 

2. Nilai jumlah pinjaman tergantung pada nilai barang yang digadaikan 

3. Barang yang digadaikan dapat ditebus kembali 

b. Keuntungan Usaha Gadai 

Menurut Kasmir (2014:232) tujuan utama usaha pegadaian adalah 

untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh 

ke tangan para pelepas uang atau tukang ijon atau tukang rentenir yang 

bunganya relatif tinggi. Pegadaian menyediakan pinjaman uang dengan 

barang-barang berharga yang dijamin. Meminjam uang dari pegadaian bukan 

hanya karena prosedurnya mudah dan cepat, tetapi karena biaya yang 

dikenakan lebih rendah jika dibandingkan dengan pemberi pinjaman uang 

atau tukang ijon. Ini dilakukan sesuai dengan salah satu tujuan pegadaian 

dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan 

moto“menyelesaikan masalah tanpa masalah”.  

Ketika seseorang membutuhkan dana, mereka sebenarnya dapat 

mengajukan ke berbagai sumber dana, seperti meminjam uang dari bank atau 

lembaga keuangan lainnya. Tetapi kontrol utamanya adalah prosedurnya 

rumit dan membutuhkan waktu yang relatif lama. Selain itu, persyaratannya 

juga lebih sulit dipenuhi, seperti dokumen yang harus lengkap, sehingga 
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menyulitkan masyarakat untuk memenuhinya. Begitupun dengan agunan 

yang diberikan harus barang tertentu, karena tidak semua barang bisa 

dijadikan agunan di bank. 

Tetapi di pegadaian sangat mudah dilakukan, karena orang cukup 

datang ke pegadaian terdekat dengan jaminan barang tertentu, uang pinjaman 

akan terpenuhi dalam waktu singkat. Jaminannya cukup sederhana, misalnya, 

jaminan dengan jam tangan saja sudah cukup untuk mendapatkan uang dan 

ini hampir tidak mungkin didapat di lembaga keuangan lain. 

Keuntungan lain di pegadaian adalah bahwa pegadaian tidak membuat 

masalah untuk apa uang itu digunakan dan ini tentu saja kebalikan dari sektor 

perbankan yang harus sedetail mungkin tentang penggunaan uang. Demikian 

juga, sanksi diberikan relatif ringan, jika tidak dapat membayar dalam waktu 

tertentu. Sanksi paling berat adalah jaminan yang disimpan akan dilelang 

untuk menutupi kekurangan pinjaman yang telah diberikan. 

Jadi keuntungan pegadaian dibandingkan dengan bank atau lembaga 

keuangan lainnya adalah: 

1. Waktu yang relatif singkat untuk memperoleh uang, yaitu pada hari itu 

juga, hal ini disebabkan karena prosedurnya yang tidak rumit. 

2. Persyaratan yang sangat sederhana sehingga memudahkan nasabah untuk 

memenuhinya. 

3. Pihak pegadaian tidak mempermasalahkan uang pinjaman digunakan 

untuk apa. 

c. Besarnya Jumlah Pinjaman 
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Menurut Kasmir (2014:233) jumlah pinjaman tergantung pada nilai 

agunan (barang berharga) yang disediakan. Semakin besar nilainya, semakin 

besar pinjaman yang bisa didapat pelanggan, dan sebaliknya. Namun, 

pegadaian biasanya hanya melayani dalam jumlah tertentu dan biasanya 

mereka yang menggunakan layanan pegadaian adalah kelompok 

berpenghasilan menengah ke bawah. Nasabah yang menerima pinjaman akan 

dikenakan sewa modal (bunga), yang besarnya tergantung pada golongan 

nasabah. Golongannasabah ditentukan oleh pegadaian berdasarkan jumlah 

pinjaman, yaitu A, B, C dan D. Sedangkan jumlah sewa modal dapat berubah 

sesuai dengan bunga pasar. 

3. Kredit 

a. Pengertian Kredit 

Kredit berasal dari kata credere atau creditum. Credere dari bahasa 

yunani yang berarti kepercayaan, sementara creditum dari bahasa latin yang 

berartijkepercayaan akan kebenaran. Artinya kata tersebutmmemiliki 

implikasi bahwa setiap kegiatan perkreditan harus dilandasi kepercayaan. 

Definisi kredit yang telah digunakan (umum) digunakan di Indonesia 

adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

Perbankan (revisi Undang-Undang No. 14 tahun 1992) yang menyatakan 

bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan 

dengan itu, berdasarkan perjanjian pinjaman antara bank dan pihak lain, 

peminjam wajib membayar utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan 

jumlah bunga atau bagi hasil yang telah ditentukan. 
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b. Unsur-Unsur Kredit 

Menurut kasmir (2014:87) unsur-unsur yang terkandung dalam 

pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut: 

1) Kepercayaan 

Keyakinan kreditur bahwa kredit yang diberikan (dalam bentuk uang, 

barang atau jasa) benar-benar akan diterima kembali di masa depan. 

2) Kesepakatan 

Perjanjian ini dinyatakan dalam perjanjian di mana masing-masing pihak 

menandatangani hak dan kewajiban masing-masing. 

3) Jangka Waktu 

Setiap kredit yang diberikan memiliki periode waktu tertentu, periode ini 

termasuk periode pembayaran kredit yang telah disepakati. Periode 

waktu bisa dalam bentuk jangka pendek, menengah, atau panjang. 

4) Risiko 

Adanya masa tenggang pengembalian akan menyebabkan risiko tidak 

tertagih/ macet. Semakin lama kredit, semakin besar risiko dan 

sebaliknya. 

5) Balas Jasa 

Kelebihan memberikan kredit atau layanan yang kita kenal dengan nama 

bunga. Pembayaran dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit 

adalah keuntungan bank. Adapun bank berdasarkan prinsip syariah, 

layanan mereka ditentukan oleh bagi hasil. 

c. Tujuan Kredit 
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Menurut Kasmir (2014:88) adapun tujuan utama pemberian kredit 

antara lain : 

1) Mencari Keuntungan 

Itu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit. Hasil ini 

terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai upah 

dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. 

2) Membantu Usaha Nasabah 

Tujuan lain adalah membantu nasabah yang membutuhkan dana, baik 

investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana ini, debitur 

akan dapat mengembangkan dan memperluas bisnisnya. 

3) Membantu Pemerintah 

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh bank, 

maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti 

peningkatan pembangunan di berbagai sektor. 

d. Fungsi Kredit 

Menurut Kasmir (2014:89) fasilitas kredit harus memiliki fungsi kredit 

sebagai berikut: 

1) Untuk meningkatkan daya guna uang 

Dengan kredit, dapat meningkatkan efisiensi uang, artinya jika uang 

hanya disimpan maka tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. 

Dengan kredit yang diberikan, uang itu berguna untuk menghasilkan 

barang atau jasa bagi penerima kredit. 

2) Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang 



14 
 

Uang yang diberikan atau didistribusikan akan beredar dari satu daerah 

ke daerah lain, sehingga di daerah yang kekurangan uang dengan 

memperoleh kredit, daerah tersebut akan mendapatkan uang tambahan 

dari daerah lain. 

3) Untuk meningkatkan daya guna barang 

Kredit yang diberikan akan dapat digunakan oleh debitur untuk 

memproses barang yang tidak berguna menjadi bermanfaat atau berguna. 

4) Meningkatkan peredaran barang 

Kredit dapat meningkatkan atau memfasilitasi aliran barang dari satu 

daerah ke daerah lain, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu 

daerah ke daerah lain meningkat atau kredit juga dapat meningkatkan 

jumlah barang yang beredar. 

5) Sebagai alat stabilitas ekonomi 

Pemberian kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena 

dengan kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang 

dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian juga dapat membantu kredit 

dalam mengekspor barang-barang dari dalam negeri ke luar negeri 

sehingga dapat meningkatkan devisa negara. 

6) Untuk meningkatkan kegairahan berusaha 

Penerima kredit tentu akan meningkatkan gairah mereka untuk bisnis, 

terutama untuk pelanggan yang memiliki modal yang pas-pasan. 

7) Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan 
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Semakin banyak pinjaman yang disalurkan, semakin baik, terutama 

dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika kredit diberikan untuk 

membangun pabrik, maka pabrik pasti membutuhkan tenaga kerja 

sehingga dapat mengurangi pengangguran. Selain itu, masyarakat di 

sekitar pabrik juga memiliki usaha bisnis, seperti membuka toko atau 

menyewakan rumah sebagai kontrakan. 

8) Untuk meningkatkan hubungan internasional 

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan kebutuhan 

bersama antara penerima kredit dan penyedia kredit. Peminjaman oleh 

negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lain. 

e. Jenis-Jenis Kredit dari Segi Tujuan 

Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara 

lain sebagai berikut : 

1) Segi Kegunaan 

a) Kredit Investasi 

Biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun 

proyek/pabrik baru atau keperluan rehabilitas. 

b) Modal Kerja 

Digunakan untuk tujuan meningkatkan produksi dalam operasinya. 

2) Segi Tujuan Kredit  

a) Kredit Produktif 

Kredit digunakan untuk meningkatkan bisnis atau produksi atau 

investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. 
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b) Kredit Konsumtif 

Digunakan untuk konsumsi pribadi. Dalam kredit ini tidak ada 

peningkatan barang atau jasa yang diproduksi karena hanya digunakan 

atau digunakan oleh orang atau badan usaha. 

c) Kredit Perdagangan 

Digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang 

dagangan yang pembayarannya diharapkan dari penjualan barang 

dagangan. Kredit ini sering diberikan kepada pemasok atau agen 

perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. 

3) Segi Jangka Waktu 

a) Kredit Jangka Pendek 

Pinjaman yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau 

maksimal 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. 

b) Kredit Jangka Menengah 

Jangka waktu pinjaman adalah dari 1 tahun hingga 3 tahun, biasanya 

untuk investasi. 

c) Kredit Jangka Panjang 

Kredit dengan periode pengembalian terpanjang. Jangka waktu 

pengembalian kredit jangka panjang lebih dari 3 tahun atau 5 tahun. 

4) Segi Jaminan 

a) Kredit dengan Jaminan 

Kredit diberikan dengan jaminan. Ini berarti bahwa setiap kredit yang 

dikeluarkan akan dilindungi senilai yang diberikan kepada calon debitur. 
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b) Kredit Tanpa Jaminan 

Kredit diberikan tanpa agunan untuk barang atau orang tertentu. Jenis 

kredit ini diberikan dengan melihat prospek bisnis dan karakter serta 

kesetiaan atau nama baik calon debitur. 

5) Segi Sektor Usaha 

a) Kredit Pertanian 

Kredit yang dibiayai untuk sektor pertanian perkebunan atau petani kecil. 

Sektor bisnis pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang. 

b) Kredit Peternakan 

Sektor usaha peternakan dapat berupa jangka pendek. 

c) Kredit Industri 

Kredit ini biasanya untuk membiayai industri kecil, menengah atau besar. 

d) Kredit Pertambangan 

Jenis udaha tambang yang dibiayai biasanya yang dalam jangka panjang. 

e) Kredit Pendidikan 

Kredit diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau 

bisa juga kredit untuk mahasiswa. 

f) Kredit Profesi 

Diberikan kepada para profesional 

g) Kredit Perumahan 

Kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan. 

f. Barang Jaminan 
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Pelanggan yang ingin mendapatkan fasilitas pinjaman dari pegadaian, 

hal terpenting yang perlu diketahui adalah masalah barang yang bisa 

dijadikan jaminan. Pegadaian dalam hal agunan telah menentukan bahwa ada 

beberapa jenis barang berharga yang dapat diterima untuk hipotek. Nilai 

barang akan ditaksir, sehingga nilai taksiran barang yang digadaikan dapat 

ditentukan. Jumlah jaminan diperoleh dari 80 hingga 90 persen dari nilai 

taksiran. Semakin besar nilai taksiran barang, semakin besar pinjaman yang 

diperoleh. 


