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A. Latar Belakang Masalah 

Dalamnkegiatan bertransaksi uang digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

hidup. dannyangnmenjadinmasalahnkebutuhannyang ingin dibeli tidakndapat 

dicukupi dengannuangnyang di miliki. jika seperti ini maka kita harus mengurangi 

keperluan yang tidak penting,nnamunnkeperluan yang sangat penting kita penuhi 

dengan meminjam darinberbagai sumber dana yang ada.nJika kebutuhan dana 

jumlahnya sangat besar,nmaka dalam jangka pendek hal tersebut sulit untuk 

dipenuhi,napalagi harus dipenuhi lewat lembaga perbankan.namun jika dana yang 

dibutuhkan relatifnkecil tidak jadi masalah,karena banyak dana yang tersedia di 

berbagainsumberndananyangnmurahndanncepat,nmulaindarinpinjamannkeluarga,

tetangga,nrenternir sampainpinjaman dari lembaga keuangannlainnya. 

Baginmasyarakat yang memiliki barang-barangnberharga dan kesulitan 

dana akan segera di penuhi dengan cara menjual barang berharga yang dimilikinya, 

sehingga sejumlahnuang yang diingginkan dapat terpenuhi. Namun resikonya 

barang yang telah dijual akan hilang dan sulit untuk kembali, kemudian jumlah 

uang yang diperoleh terkadang lebih besar dari yang diinginkan sehingga dapat 

mengakibatkan pemborosan. Untuk mengatasi kesulitannyang berada dimasyarakat 

tanpa menghilangkan barang-barang berharga yang dipunya 

masyarakatnbisanmenjaminkannbarangnberharganuntuknmemperolehnsejumlah 

uang dannitu dapat ditebusnkembalinsetelah jangkanwaktuntertentu, dan hal itu 
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bisa kita sebut dengan usaha gadai.nDengan usaha gadai masyarakat tidak 

perluntakut kehilangan barang berharganya dan jumlah uang yang diinginkan dapat 

disesuaikan dengan harga barang yang dijaminkan, Perusahaan yangnmenjalankan 

gadai di sebut perusahaan pegadaian dan secara resmi satu-satunya usaha gadai di 

Indonesia yang hanya dilakukan olehnperum pegadaian. 

Sigit Triandaru (2000) Pegadaian merupakan satu-satunya badan usaha di 

negara Indonesia yang secara resmi memiliki izin dalam melaksanakan aktivitas 

lembaga keuangan yang berupa pembayaran dalam bentuk penyaluran dana kepada 

masyarakat berdasarkan hukum gadai yang berlaku. 

Kasmir (2002) Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum 

(PERUM) pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) mempunyai maksud 

dan tujuan yaitu untuk melakukan  usaha di bidang gadai dan fidusia, baik secara 

konvensional maupun syariah, dan jasa lainnya dibidang keuangan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan terutama untuk masyarakat 

berpenghasilan menengah ke bawah, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha 

menengah serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya perseroan dengan 

menerapkan prinsip perseroan terbatas selanjutnya untuk mencapai maksud dan 

tujuan tersebut Perusahaan Perseroan (Persero) melaksanakan kegitan usaha 

utamanya yaitu penyaluran pinjaman berdasarkan hukum gadai yang berlaku, 

termasuk gadai efek, penyaluran pinjaman, berdasarkan jaminan findusia dan 

pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa taksiran dan perdagangan logam mulia serta 

batu abadi. 
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Pegadaian mempunyai motto “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah” yaitu 

maksudnya dengan memberikan jamin berupa benda berharga, uang yang 

masyarakat dapat dalam proses gadai sebenarnya adalah nilai dari benda 

tersebut.Kalaupun masyarakat tidak dapat menebusnya kembali akibat tidak ada 

dana untuk pengambilan pinjaman. Masyarakat tidak akan terlilit hutang itu karena 

pihak pegadaian hanya akan menganggap barang jaminan masyarakat sudah 

menjadi milik pegadaian, yang nilainya sudah di bayarkan kepada masyarakat 

dalam bentuk mula pinjaman. 

Adapun Pegadaian Cabang yang berada di Malang yaitu ada 8 di antaranya: 

1. Pegadaian Cabang Kota Lama 

2. Pegadaian Cabang Malang 

3. Pegadaian Cabang Blimbing 

4. Pegadian Cabang Tlogomas 

5. Pegadian Cabang Sawojajar 

6. Pegadaian Cabang Dieng 

7. Pegadaian Cabang  Kebonagung 

8. Pegadaian Cabang Landungsari. 

Dan pegadaian yang berada di Kabupaten Malang diantaranya : 

1. Pegadaian Cabang Turen, 

2. Pegadaian Cabang Kepanjen, 

3. Pegadaian Cabang Sumber Pucung 

4. Pegadaian Cabang Dampit 

5. Pegadaian Cabang Lawang 
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6. Pegadaian Cabang Singosari 

7. Pegadaian Cabang Tumpang  

8. Pegadaian Cabang Gondanglegi. 

Dari tahun-ketahun perkembangan fasilitas serta sistem pelayanan di 

Pegadaian Cabang Blimbing mengalami peningkatan yang sangat pesat mulai dari 

sistem pelayanan serta produk-produk baru yang pegadaian punya dan. Dari jumlah 

nasabah yang setiap tahun bertambah dikarenakan PT. Pegadaian Cabang Blimbing 

mempunyai banyak nasabah dibandingkan dengan pegadaian - pegadaian yang 

berada di Malang, itu bisa dilihat dari beberapa unit cabang pembantu dan agen-

agen yang berada disekitar PT. Pegadaian Cabang Blimbing – Malang. maksud dari 

unit cabang pembantu dan agen-agen ini dimana kantornya berpusat di Pegadaian 

Cabang Blimbing - Malang. Unit cabang pembantu dan agen-agen ini bisa melayani 

sebagaian besar nasabah yang jangkauannya bisa dikatagorikan luas jika ke 

pegadaian Cabang Blimbing merasa sangat jauh, unit cabang pembantu ini bisa 

membatu masyarakat dan tidak kalah pelayanannya dengan dipusat (Pegadaian 

Cabang-Blimbing) untuk proses gadai dan pengajuan kredit pelayananya sama, 

hanya saja kendalanya diunit cabang pembantu ini jika nasabah ingin  menebus 

barang atau mengambil barang yang sudah lunas nasabah harus konfirmasi sehari 

sebelum barang itu diambil, dikarenakannya diunit cabang pembantu tidak ada 

gudang penyimpanan seperti di Pegadaian Cabang Blimbing. Meskipun begitu 

banyak juga nasabah pegadaian yang melakukan transaksi gadai di unit cabang 

pembantu. 
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Table 1.1 Jumlah nasabah Pegadaian Cabang Blimbing Tahun 2015-2018 

 

 

 

                                                                                                          

Sumber : PT. Pegadaian Cabang Blimbing – Malang 2019 

 

 

Tabel 1.2 Data Karat Emas 24k – 8k 

Sumber : Ketentuan PT. Pegadaian Cabang Blimbing-Malang, 2018 

 

Beberapa produk yang berada di Pegadaian Cabang Blimbing antara lain : 

1. Kredit Cepat Aman (KCA) 

2. Kredit Dengan Sistim Gadai (KRASIDA) 

Tahun Jumlah Persen % 

2015 21.578.000 0% 

2016 21.838.000 1% 

2017 21.441.000 -2% 

2018 20.514.000 -5% 

Karat Persentase Karat % 

24 99,9% 

23 95,8% 

22 91,7% 

21 87,5% 

20 83,3% 

19 79,2% 

18 75% 

17 70,8% 

16 66,7% 

15 62,5% 

14 58,3% 

13 54,2% 

12 50% 

11 45,8% 

10 41,7% 

9 37,5% 

8 33,3% 
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3. Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) 

4. Jasa Taksiran 

5. Jasa Titipan Investasi Emas (Tabungan Emas) 

6. Arisan Emas 

7. Pembayaran Online 

8. Virtual Account Pegadaian Mobile 

9. Serta pembelian Logam Mulia (Emas Batang) 

 Produk-produk itulah yang unggulan di pegadaian dan banyak masyarakat yang 

belum paham betul dengan pegadaian sehingga pegadaian hanya dipandang sebagai 

tempat gadai saja.selain itu atau produk-produk yang lain tidak di ketahui oleh 

masyarakat menengah ke bawah yaitu kredit logam mulia,dan di sini banyak juga 

sebagian orang yang tidak mengerti akan jasa yang ditawarkan di pegadaian yaitu 

pembiayaan logam mulia dari banyaknya jasa yang ada.logam mulia banyak di 

minati untuk tujuan investasi oleh masyarakat menengah ke atas saja itu di ketahui 

karena nilai atau harganya relatif stabil.Sistem pembayaran logam mulia atau emas 

batang yaitu menggunakan cara pembayaran dengan angsuran atau yang sering di 

sebut kredit. 

Kredit logam mulia ini sangat mudah sekali prosedurnya sehingga banyak 

masyarakat yang hanya mengetahuinya saja yang memilih untuk salah satu bentuk 

investasi yang menjanjikan ini,karena setiap tahunnya harga emas pasti naik di 

banding dari tahun-tahun sebelumnya.Dan sejak munculnya kredit logam mulia ini 

pasti banyak kendala-kendala yang selalu dan sering terjadi di lapangan,meskipun 

sudah diadakannya sosialisasi tentang kredit logam mulia yang sangat di minati 
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oleh masyarakat untuk berinvestasi pastinya banyak sekali masalah yang timbul  

dari berbagai segi. 

Dengan penjelasan diatas yang melatar belakangi penulis untuk mengetahui 

bagaimana proses penyelesaian kredit logam mulia yang bermasalah,Prosedur 

pengajuan tentang kredit logam mulia dan Perkembangan kredit logam mulia pada 

Pegadaian Cabang Blimbing. dan oleh sebab itu penulis memilih judul Tugas Ahir 

sebagai berikut : “ Penyelesaian Kredit Logam Mulia bermasalah pada 

PT.Pegadaian (Persero) Cabang Blimbing - Malang. ” 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana prosedur pengajuan kredit logam mulia pada Pegadaian 

Cabang Blimbing - Malang? 

2.  Bagaimana perkembangan kredit logam mulia pada Pegadaian Cabang 

Blimbing - Malang? 

3. Bagaimana proses penyelesaian kredit bermasalah logam mulia pada 

Pegadaian Cabang Blimbing Malang ? 

C. Batasan Masalah 

Dalam penulisan laporan tugas ahir ini agar tidak menyimpang pada 

pembahasan lainnya maka penulis hanya membatasi permasalahan pada prosedur 

pengajuan kredit logam mulia Perkembangan kredit logam mulia dan proses 

penyelesaian kredit bermasalah logam mulia pada Pegadaian Cabang Blimbing. 
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Untuk mengetahui prosedur pengajuan kredit logam mulia pada 

Pegadaian Cabang Blimbing - Malang. 

2. Untuk mengetahui perkembangan kredit logam mulia  pada Pegadaian 

Cabang Blimbing - Malang. 

3. Untuk mengetahui penyelesaian kredit logam mulia yang bermasalah 

pada Pegadaian Cabang Blimbing - Malang. 

E.  Manfaat Penelitian 

Penelitiaan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu: 

1. Bagi Pegadaian Cabang Blimbing - Malang. 

Untuk membrikan tambahan informasi dari penelitian berupa saran atau 

masukan untuk meningkatkan jumlah nasabah dalam pembukaan kredit 

logam mulia pada Pegadaian Cabang Blimbing. 

2. Bagi Peneliti lain. 

Sebagai acuan untuk memberikan pengetahuan yang bermanfaat mengenai 

kredit logam mulia dan sebagai salah satu bahan acuan serta bahan 

perbandingan untuk peneliti-peneliti selanjutnya yang lebih baik. 


