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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Aspek perekonomian. Hal ini tercermin pada tingginya laju inflasi, 

terutama disebabkan oleh melemahnya nilai tukar rupiah dan tingginya harga 

barang-barang. Dalam upaya penyehatan perekonomian nasional, pemerintah 

telah menempuh serangkaian langkah-langkah dan tindakan. Pemerintah juga 

telah memperoleh bantuan dari berbagai lembaga internasional untuk memulihkan 

perekonomian. 

 Salah satu lembaga keuangan selain bank yang telah lama dikenal   

masyarakat adalah perum pegadaian. Pada masa kritis perum pegadaian mendapat 

pelunasan untuk semakin berperan dalam pembiayaan, khususnya usaha kecil, 

peran dalam pembiayaan bagi masyarakat sesuai dengan tujuan perum pegadaian, 

di samping memupuk keuntungan, selain itu juga sebagai penunjang kebijakan 

dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional melalui 

penyaluran pinjaman berdasarkan hukum gadai 

Pegadaian panam merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) yang bergerak dibidang jasa, khususnya jasa gadai. Dalam hal ini,  

pegadaian panam pun mengutamakan kualitas layanan yang semakin ditingkatkan 

dan menawarkan pelayanan prima kepada nasabah yang bertransaksi dengannya. 

Pegadaian adalah bentuk lembaga pembiayaan yang melakukan kegiatan 

usaha gadai yang diperuntukan bagi masyarakat luas berpenghasilan rendah yang 
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membutuhkan dana dalam waktu segera. Pegadaian sebagai lembaga 

yangtugasnya memberi pinjaman uang kepada masyarakat dengan jaminan gadai. 

Pegadaian diharapkan akan lebih mampu mengelola usaha meningkatkan 

efektivitas dan produktifitasnnya, dengan lebih professional, tanpa meningkatkan 

ciri khususnya dan misinya, yaitu penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai 

dengan pasar sasaran masyarakat golongan ekonomi lemah dan dengan cara 

mudah, cepat, aman, dan hemat, sesuai dengan motonya ‘Mengatasi Masalah 

Tanpa Masalah’. Pandia (2005;69) 

Dengan dibukanya pegadaian Panam Pekanbaru sejak tahun 2009, 

masyarakat Riau umumnya dan masyarakat Pekanbaru khususnya dapat 

menjadikan lembaga ini sebagai alternatif lain dalam menggunakan jasa 

perbankan salah satu produk lembaga gadai yang cukup dikenal oleh masyarakat 

adalah gadai emas. 

Kegiatan gadai emas pada Pegadaian Panam Pekanbaru mulai beroperasi 

bulan Februari 2009. Tetapi dalam pengoperasiannya masih terdapat kekurangan. 

Diantaranya kekurangan tersebut, bahwa dari pengalaman peneliti prosedur 

pembiayaan gadai emas di pegadaian Panam Pekanbaru tidak terlalu ketat. Dalam 

sistemproses pemberian pinjaman nasabah tidak harusmenunjukkan bukti 

kepemilikan (surat resmi kepemilikan  kepada pihak gadai. Menurut standar, 

sebaiknya bukti kepemilikan harus ada, agar tidak ada keraguan dalam hal 

keabsahan yang digadaikan.  

Demikian juga dengan taksiran sebesar 92% dari nilai jaminan barang 

gadai. Apakah dengan nilai taksiran 92% kebutuhan nasabah sudah terpenuhi? 
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Menurut standar, sebaiknya taksiran tersebut diterapkan dari nilai mutu dari 

barang yang digadaikan tersebut. Menurut Kasmir(2008;250) semakin besar nilai 

taksiran barang maka semakin besar pula pinjaman yang akan diperoleh.  

Begitu juga dengan peralatan taksiran timbangan yang digunakan oleh 

pegadaian panam sudah menggunakan timbangan digital. Apakah dalam menaksir 

barang (emas) dengan menggunakan timbangan digital dapat menghasilkan 

taksiran yang  akurat? Apabila lembaga gadai masih mempunyai keterbatasan 

dalam melakukan penaksiran atas penelitian jenis barang/perhiasan tertentu 

(misalnya mempunyai keahlian ataupun pengalaman spesifik sebelum mempunyai 

juru taksir atau peralatan pendukung yang belum memadai), maka lembaga gadai 

agar menghindari penerimaan barang atau perhiasan sebagai barang jaminan 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulisan tertarik untuk 

mengadakan penelitian tentang pelaksanaan gadai emas di Pegadaian Panam 

Pekanbaru. Mengapa penulis tertarik meneliti tentang gadai emas di pegadaian 

Panam Pekanbaru? Karena keingintahuan penulis seperti apa sistem operasional 

kegiatan pemberian pinjaman gadai emas di pegadaian Panam Pekanbaru. Dan 

lebih memfokuskan terhadap pemberian pinjaman dengan sistem konvensional 

yang dilaksanakan oleh pegadaian Panam Pekanbaru. Maka dengan itu peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis sistem pemberian 

pinjaman dengan gadai emas pada Pegadaian Panam’’. 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka rumusan   

masalah penelitian ini adalah “Bagaimana Sistem PemberianPinjaman Dengan 

Gadai Emas padaPegadaianPanam? 

 

C. Tujuan dan Masalah Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui pemberian pinjaman atas gadai emas pada 

pegadaian panam. 

b. Untuk mengetahui bagaimana taksiran yang ditetapkan oleh pihak 

lembaga gadai 92% dari nilai emas yang ditaksir sudah memenuhi 

kebutuhan nasabah. 

c. Untukmengetahui apakah dengan timbangan digital dapat 

menghasilkan taksiran yang akurat. 

2. Manfaat Penelitian  

a. Dapat memberikan masukan kepada pihak perusahaan betapa 

pentingnya analisis sistem pinjaman Gadai Emas tersebut. 

b. Bagi penulis berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta 

pengembangan ilmu pengetahuan yang diperoleh penulis dibangku 

kuliah. 

c. Sebagai sarana bagi penulis untuk memahami dan menerapkan teori-

teori yang didapat dibangku kuliah serta bagaimana aplikasinya 

dilapangan   
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d. Sebagai bahan informasi bagi pihak bagian gadai pada pegadaian 

panam. 

 

D. Metode Penelitian  

1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan padapegadaianPanam Cabang Jl. 

Tuanku tambusai No. 398 Pekanbaru-28282 di bulan Januari 2018 

2. Jenis dan Sumber Data 

a. Data Sekunder (Secondary Data) 

Data ini dapat dari studi perpustakaan atau buku-buku yang 

menunjang yang didalam penyelesaian tugas akhir dan diperoleh dari 

dokumen-dokumen yang umumnya berupa bukti, catatan atau laporan 

histories yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) 

perusahaan. 

b. Data Primer (Primary Data) 

Data primer  yang dapat dari hasil yang dilakukan wawancara 

dan observasi langsung dengan pimpinan pegadaian. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Penulis melakukan penelitian pada pegadaian panam Pekanbaru 

pengumpulan yang dilakukan penulisan laporan ini mengunakan metode 

sebagai berikut: 
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a. Dokumen  

Pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data yang 

bersumber dari arsip dan dokumen yang berhubungan dengan objek 

penelitian. 

b. Wawancara  

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara Tanya jawab 

secara langsung pada pimpinanbagian gadai padapegadaian panam 

Pekanbaru terkait mengenai hal-hal yang berhubungan dengan objek 

penelitian. 

4. Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan cara menghubungkan teori dengan 

kenyataan yang ada yaitu dengan menggunakan  metode deskriptif 

dengan membandingkan data yang sudah ada  dengan objek yang sudah 

diteliti dan dibandingkan dengan teori-teori yang sudah diperoleh. 

 

E. Sistematika Penulisan  

Penulisan ini dibagi menjadi empat bab, dengan sistematika penulisan 

sebagai berikut 

BAB I  :  PENDAHULUAN  

  Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, batasan 

masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode 

pengumpulan data serta sistematika penulisan. 
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BAB II  :  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  

 Dalam 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


