
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sistem dalam sebuah perusahaan merupakan suatu jaringan atau 

sekelompok bagian-bagian yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan 

dan fungsi utama dari sebuah perusahaan. Dalam aspek pembangunan 

perekonomian dengan sistem ekonomi konvensional yang berbasis bunga 

telah banyak menyebarluas keseluruh aspek ekonomi dan keuangan 

masyarakat. 

Dalam kehidupan sehari-hari, uang selalu saja dibutuhkan untuk 

membeli atau membayar berbagai keperluan. Yang menjadi masalah 

terkadang kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat mencukupi dengan uang 

yang dimilikinya. Hal ini tercermin pada tingginya laju inflasi, terutama 

disebabkan oleh melemahnya nilai tukar rupiah dan tingginya harga barang-

barang. Jika kebutuhan dana jumlahnya besar, maka dalam jangka pendek 

sulit untuk dipenuhi. 

Lembaga keuangan memiliki peranan penting sebagai suatu lembaga 

menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Lembaga keuangan 

merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi suatu Negara. 

Lembaga keuangan di kelompokkan menjadi dua, yaitu lembaga keuangan 

bank dan lembaga keuangan bukan bank. 

Salah satu lembaga keuangan bukan bank yang telah lama dikenal 

masyarakat adalah pegadaian, dengan adanya Undang-Undang Perbankan 
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yang mendukung lembaga ekonomi dan keuangan, sejumlah individu 

mengembangkan ide untuk berdirinya lembaga keuangan bukan bank. 

Pegadaian mendapat peluang dalam pembiayaan, khususnya usaha kecil. 

Disamping memupuk keuntungan dan sebagai penunjang kebijakan dan 

program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional melalui 

penyaluran pinjaman berdasarkan hukum gadai. 

PT. Pegadaian (Persero) merupakan salah satu Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) yang memiliki tugas dan wewenang untuk 

menyelenggarakan kegiatan usaha yang menyalurkan uang pinjaman atas 

dasar hukum gadai KUH Perdata Pasal 1150-1160, Pandhuise No. 81/1982 

dan PP 10 Tahun 1990 dengan sifat yang khas yaitu menyediakan pelayanan 

bagi pemanfaatan umum dan sekaligus menumpuk keuntungan berdasarkan 

prinsip pengolahan bisnis. 

Pegadaian dengan motto “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah” 

diharapkan mampu mengatasi kesulitan masyarakat dalam hal kredit dalam 

waktu yang relatif singkat. Pegadaian dengan bekal semangat kerja keras dan 

memiliki elemen kunci sukses bagi perusahaan jasa gadai yaitu banyaknya 

outlet yang tersebar di seluruh Indonesia dengan di dukung sumber daya 

manusia yang berdedikasi tinggi, kondisi ini menjanjikan perusahaan 

mencapai visi sesuai yang diharapkan menjadi perusahaan modern, dinamis, 

dan inovatif. 

Menurut Hartanto (2012:93), Pegadaian adalah bentuk lembaga 

pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha gadai yang diperuntukkan bagi 
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masyarakat luas berpenghasilan rendah yang membutuhkan dana dalam waktu 

segera. Pegadaian sebagai lembaga yang tugasnya memberi pinjaman uang 

kepada masyarakat dengan jaminan gadai. Pegadaian diharapkan akan lebih 

mampu mengelola usahanya meningkatkan efektifitas dan produktifitasnya, 

dengan lebih professional, business oriented tanpa meninggalkan ciri khusus 

dan misinya, yaitu penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai dengan 

sasaran masyarakat golongan ekonomi lemah dan dengan cara mudah, cepat, 

aman, dan hemat. 

Dengan dibukanya PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pembantu Duri 

sejak tahun 2012, masyarakat Duri khususnya dapat menjadikan lembaga 

pegadaian ini sebagai alternatif lain dalam menggunakan jasa perbankan. 

Kegiatan gadai emas pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pembantu Duri 

mulai beroperasi sejak 1 April 2012. Oleh karena itu, pada PT. Pegadaian 

(Persero) Cabang Pembantu Duri terdapat beberapa dari produk pegadaian 

telah dipasarkan, salah satunya adalah pembiayaan gadai emas yang 

merupakan hal yang lumrah untuk memberikan pinjaman bagi para 

nasabahnya. 

Menurut penelitan yang telah dilakukan penulis pada bulan Februari 

2018. Penulis melakukan wawancara dengan Ibuk Lia selaku staff di 

Pegadaian Cabang Pembantu Duri mengenai pembiayaan gadai emas di 

pegadaian. Produk pembiayaan gadai emas merupakan salah satu yang paling 

sering digunakan atau diminati nasabah. Taksiran harga emas pada PT. 

Pegadaian (Persero) Cabang Pembantu Duri berbeda-beda tergantung dengan 
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berapa banyak pinjaman yang akan diperoleh nasabah. Nilai taksir pinjaman 

adalah sebesar 91% s/d 95%. 

Demikian juga, dengan taksiran 92% nilai jaminan gadai yang banyak 

dipilih oleh nasabah, yang berkisar sebesar Rp. 500.000 s/d 5.000.000 dari 

barang jaminan gadai. Peralatan taksiran timbangan yang digunakan oleh PT. 

Pegadaian (Persero) Cabang Pembantu Duri menggunakan timbangan digital. 

Timbangan digital merupakan jenis timbangan yang bekerja secara elektronis 

dengan tenaga listrik yang indikatornya berupa angka digital pada layar 

bacaan. Timbangan digital dipergunakan untuk mendeteksi kadar atau 

kandungan pada emas, unit yang digunakan berupa gram atau kilogram, 

sehingga mudah dalam penggunaannya. 

Setiap pembiayaan memiliki tingkat risiko dalam pembiayaan gadai 

emas. Manajemen risiko merupakan usaha untuk mengetahui, menganalisis 

serta mengendalikan risiko yang timbul dalam kegiatan usaha perusahaan. 

Bertujuan untuk mendapatkan tingkat keuntungan yang diharapkan. Jadi jika 

tidak hati-hati dalam mengelola risiko yang mungkin terjadi, akibatnya akan 

berdampak pada pegadaian. Pada akhirnya pihak pegadaian akan kesulitan 

likuiditas dan berakibat menurunnya kepercayaan masyarakat. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian tentang gadai emas di PT. Pegadaian (Persero) Cabang 

Pembantu Duri. Mengapa penulis tertarik meneliti tentang gadai emas di PT 

Pegadaian (Persero) Cabang Pembantu Duri? Karena keingintahuan penuli 

tentang sistem operasional kegiatan dalam pembiayaan gadai emas dengan 
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sistem gadai konvensional yang dilaksanakan. Kemudian penulis 

mengembangkannya dengan judul “Analisis Sistem Akuntansi Pembiayaan 

Pegadaian Emas Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pembantu Duri”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis 

merumuskan masalah: 

1. Bagaimana sistem akuntansi pembiayaan gadai emas pada PT. Pegadaian 

(Persero) Cabang Pembantu Duri dengan taksiran 92%? 

2. Apa resiko yang terjadi dalam pembiayaan gadai emas pada PT. Pegadaian 

(Persero) Cabang Pembantu Duri? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitan 

a. Untuk mengetahui sistem akuntansi pembiayaan gadai emas pada PT. 

Pegadaian (Persero) Cabang Pembantu Duri dengan taksiran 92%. 

b. Untuk mengetahui resiko yang terjadi dalam pembiayaan gadai emas 

pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pembantu Duri. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi penulis, yaitu sebagai bahan untuk memahami mengenai sistem 

akuntansi pembiayaan gadai emas. 

b. Menerapkan teori-teori yang telah didapatkan dibangku kuliah serta 

cara pengaplikasiannya dilapangan. 
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c. Bagi PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pembantu Duri, yaitu dijadikan 

sebagai masukan dan informasi bagi pihak-pihak yang terkait dalam 

pembiayaan gadai emas. 

d. Bagi peneliti lain, yaitu sebagai informasi bagi pihak yang akan 

melakukan penelitian dalam bidang yang sama. 

 

D. Metode Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan diatas, maka metode penelitian yang 

digunakan adalah penelitian lapangan. Metode tersebut dilaksanakan sebagai 

berikut: 

1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang 

Pembantu Duri di Jalan Jenderal Sudirman, Depan Hotel Susuka, 

Kelurahan Talang Mandi, Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, Duri. 

Penelitian dilakukan di bulan Februari 2018. 

2. Metode Pengumpulan Data 

Jenis metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah: 

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi 

penelitian yaitu di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pembantu Duri, 

melalui wawancara dengan pegawai yang ada dikantor tersebut. 

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari 

media perantara dalam bentuk laporan, catatan dan dokumen-dokumen 

di lokasi penelitian yaitu di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Duri. 
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3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Interview, yaitu tanya jawab kepada instansi di PT. Pegadaian 

(Persero) Cabang Duri yang berhubungan dengan permasalahan dalam 

penelitian. Dalam hal ini, penulis berharap instansi bisa memberikan 

informasi tentang penelitian ini. 

b. Dokumentasi, yaitu memanfaatkan data-data yang ada di instansi 

terkait, data didapatkan dari dokumen yang ada di instansi. 

c. Perpustakaan, yaitu sehubungan dengan berbagai teori-teori yang 

dibutuhkan, maka penulis membutuhkan informasi lebih lengkap dari 

buku-buku yang terkait tentang penelitian ini. 

4. Analisis Data 

Penulis melakukan analisis dangan metode deskriptif, yaitu metode 

yang menggambarkan masalah yang dibahas berdasarkan data yang telah 

diperoleh, disusun atau diolah dengan berbagai teori-teori yang telah 

didapatkan dilapangan dan kemudian dianalisa. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Penulisan ini terbagi menjadi empat bab, dengan sistematika penulisan 

sebagai berikut: 

Bab I :  PENDAHULUAN 

  Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, 

batasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat 
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penelitian, metode pengumpulan data serta sistematika 

penulisan. 

BAB II :  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

  Pada bab ini berisikan mengenai gambaran umum perusahaan 

yang terdiri dari sejarah singkat perusahaan, beserta struktur 

organisasi, serta visi dan misi perusahaan. 

BAB III  :  TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 

  Pada bab ini berisi penjelasan dan teori-teori yang digunakan 

dalam pembahasan masalah praktek, serta analisis data. 

BAB IV :  PENUTUP 

  Didalam bab ini merupakan penutup yang memuat 

kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini. 


