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BAB   I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Pelaksanaan pembangunan membutuhkan dana yang cukup besar, dana 

tersebut berasal dari APBN dan bantuan luar negeri. Selain itu juga dari sektor 

lembaga keuangan. Menurut kepemilikannya lembaga keuangan terdiri dari 

lembaga keuangan milik pemerintah (BUMN) dan lembaga keuangan milik 

swasta, sedangkan jika dilihat dari jenisnya sektor lembaga keuangan ini terdiri 

dari lembaga keuangan Bank dan lembaga keuangan bukan Bank. 

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan formal. Apabila seseorang 

ingin meminjam uang tunai di bank, selain harus memiliki agunan prosesnya juga 

tidak sederhana karena pengajuan kredit perlu dianalisis oleh bagian kredit di 

bank tersebut. Masyarakat ekonomi menengah ke bawah cenderung mengalami 

kesulitan karena mereka kadang tidak memenuhi persyaratan teknis yang diminta 

oleh bank tentang jaminan asset yang dimiliki, jaminan kekayaan yang besar atau 

karena prosedur dan persyaratan administrasi yang rumit. 

Untuk mengatasi kesulitan di atas dimana kebutuhan dana dapat dipenuhi 

tanpa kehilangan barang-barang berharga, maka masyarakat dapat menjaminkan 

barang-barangnya ke lembaga tertentu. Misalnya di Lembaga Pegadaian. Barang 

yang dijaminkan tersebut pada waktu tertentu dapat ditebus kembali setelah 

masyarakat melunasi pinjamannya. (Kasmir, 2008:261-262). 
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Kata Rahn secara bahasa artinya tetap dan kekal. Kata ma’un rahin artinya 

air yang tetap atau menggenang. Kata ni’matun raahinah artinya nikmat yang 

tetap atau kekal. Pendapat lain mengatakan bahwa akar maknanya adalah 

menahan dan mengikat. Kata Rahn  menurut Syariah berarti harta yang dijadikan 

jaminan hutang apabila orang yang berhutang tidak sanggup melunasinya. 

Transaksi ini dibolehkan menurut Al-Qur’an, Sunnah dan  Ijma (Quddamah, 

2009: 23-25). 

Selain itu, seperti diketahui bahwa  menariknya pinjaman uang di  

Pegadaian disebabkan prosedurnya yang mudah, cepat dan biaya yang dikenakan 

relatif  ringan. Masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang 

bergerak sebagai jaminan. Uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang 

relatif tidak lama. Begitupun untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan 

menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti saja dengan waktu proses yang juga 

singkat. Atau dengan kata lain Lembaga Pegadaian menjadi alternatif pilihan 

pemenuhan kebutuhan masyarakat. Hal ini dilakukan sesuai dengan salah satu 

tujuan dari Pegadaian dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat dengan 

motto “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”. (Kasmir, 2008:248). 

Laporan keuangan perusahaan merupakan suatu deskripsi usaha yang 

dapat memberikan gambaran tentang keadaan keuangan perusahaan yang 

merupakan umpan balik atas segala apa yang telah dilakukan dan imbasnya 

terhadap perusahaan. Pimpinan perusahaan atau manajer sangat berkepentingan 

terhadap laporan keuangan. Dengan menganalisis laporan keuangan maka manajer 

dapat mengetahui keadaan dan perkembangan keuangan perusahaan dari waktu 

yang terdahulu maupun waktu yang sedang berjalan. Dengan menganalisis data 
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keuangan tahun-tahun yang lalu maka dapat diketahui kelemahan dari perusahaan 

serta hasil-hasil yang dianggap cukup baik. Hasil analisis historis tersebut sangat 

penting artinya bagi perbaikan penyusunan rencana atau kebijakan yang akan 

dilakukan di waktu yang akan datang. 

Selain manajemen, kreditur dan investor juga berkepentingan atas laporan 

keuangan sebagai bahan pertimbangan pemberian kredit dan penanaman      

modal. Kreditur jangka panjang berkepentingan untuk mengetahui besarnya 

aktiva yang akan digunakan sebagai jaminan dalam pemberian kredit. Kreditur 

jangka pendek berkepentingan untuk mengetahui kemapuan perusahaan dalam 

melunasi kewajiban yang harus segera dipenuhi, dengan dana yang bersumber 

dari aktiva lancarnya. Investor berkepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam 

penentuan keputusan penanaman modal. (Jumingan, 2011: 12). 

Dalam mengadakan interpretasi dan analisis laporan keuangan suatu 

perusahaan, diperlukan adanya ukuran atau standar tertentu. Ukuran yang sering 

digunakan dalam analisis keuangan adalah rasio. Pengertian rasio adalah 

gambaran suatu hubungan dari dua unsur (suatu jumlah tertentu dengan jumlah 

yang lain) secara sistematis sehingga dapat diketahui deskripsi tentang baik 

buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan, terutama apabila angka 

rasio tersebut dibandingkan dengan angka standar. (Jumingan, 2011:45). 

Analisis laporan keuangan meliputi penelaahan tentang hubungan dan 

hasil kecendrungan atau trend dan untuk mengetahui apakah keadaan keuangan, 

hasil usaha dan kemajuan keuangan perusahaan: memuaskan atau tidak 

memuaskan. Analisis dilakukan dengan mengukur hubungan antara unsur-unsur 
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itu dari tahun ke tahun untuk mengetahui arah perkembangannya. (Djarwanto, 

2010). Sedangkan analisis rasio keuangan sangat diperlukan bagi penilaian 

prestasi yang telah dilakukan oleh sebuah perusahaan. Dengan dilakukan analisis 

rasio keuangan ini, diharapkan dapat membantu dalam mengadakan analisis 

kondisi intern perusahaan pada umumnya dan kondisi keuangan pada khususnya. 

PT. Pegadaian merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) milik 

Departemen Keuangan RI dan merupakan salah satu lembaga perkreditan yang 

khas, karena hanya bergerak dalam bidang penyaluran kredit kepada masyarakat 

atas dasar hukum gadai dengan jaminan benda-benda bergerak. PT. Pegadaian 

merupakan salah satu alternatif dalam memenuhi kebutuhan kredit masyarakat, 

karena mampu melayani kebutuhan akan uang pinjaman dalam waktu yang relatif 

singkat, sehingga sangat diminati masyarakat, hal ini dapat diketahui dengan 

layanan pemberian kredit yang telah disalurkan baik untuk kebutuhan produksi, 

semi produksi maupun konsumtif. 

Sebagai lembaga keuangan penyalur kredit, PT. Pegadaian harus 

mengelola keuangan dengan sebaik-baiknya. Kesehatan keuangan harus tetap 

dijaga. Untuk mengetahui keadaan keuangan dapat dilakukan dengan melihat dan 

mengevaluasi laporan keuangan. Dari laporan keuangan tersebut dapat dianalisis 

dengan menggunakan rasio-rasio keuangan yang dapat menunjukkan posisi, 

kondisi maupun hasil kerja yang telah dicapai. Dengan demikian, selain 

digunakan untuk sumber informasi laporan keuangan dapat digunakan sebagai 

alat pertanggungjawaban. 



5 

  

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa laporang keuangan 

sangat diperlukan oleh berbagai pihak dengan berbagai kepentingan. Mengingat 

pentingnya laporan keuangan tersebut maka penulis merasa tertarik untuk 

menyusun skripsi dengan judul : “ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK 

MENILAI KINERJA KEUANGAN PT. PEGADAIAN SYARIAH CABANG 

SUBRANTAS PEKANBARU”. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka 

permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan yang selanjutnya menjadi 

obyek pembahasan dalam skripsi ini. Rumusannya adalah sebagai berikut : 

Apakah PT. Pegadaian Syariah Cabang Subrantas Pekanbaru telah 

memenuhi klasifikasi sehat berdasarkan kriteria kinerja keuangan yang berlaku? 

 

1.3  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam 

apakah PT. Pegadaian Syariah Cabang Subrantas Pekanbaru telah 

memenuhi klasifikasi sehat berdasarkan kriteria kinerja keuangan yang 

berlaku. 

2.  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat pembahasan penelitian ini adalah sebagai  

berikut : 
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a. Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberikan 

pengetahuan baik bagi penulis maupun masyarakat luas 

tentang PT. Pegadaian. 

b. Secara praktis sebagai masukan dan sumber referensi 

terutama bagi mahasiswa dan mahasiswi, peneliti yang 

hendak mengembangkan dan mewujudkan pegadaian dalam 

konteks Islam dan merupakan masukan bagi karyawan, orang-

orang yang menggadaikan serta masukan bagi lembaga 

pegadaian tersebut. 

c. Sebagai salah satu persyaratan bagi penulis dalam 

menyelesaikan studi, guna mendapatkan Sarjana Ekonomi S.1 

di Kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau (UIN SUSKA). 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan laporan ini dibagi atas empat bab, dimana dibagi atas 

beberapa sub bagian dengan sistematika penulisan sebagai berikut. 

BAB  I :  Bab ini merupakan bab yang berisikan latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan 

laporan, metode pengumpulan data serta sistematika. 

Bab II :  Bab ini menguraikan tentang beberapa konsep yang 

berhubungan dengan masalah yang diangkat, mengemukakan 

beberapa landasan hukum dan kajian teoritis yang mendasar 
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tentang laporan keuangan, teori tentang rasio keuangan dan 

konsep modal kerja. 

BAB III  :  Bab ini tentang metode dan langkah-langkah penelitian 

secara operasional yang menyangkut pendekatan penelitian, 

lokasi penelitian, kehadiran penelitian, sumber data, teknik 

pengumpulan data dan metode analisis data yang digunakan. 

BAB IV :  Bab ini tentang laporan hasil penelitian yang dilakukan di 

lapangan, berisi tentang gambaran umum tempat penelitian. 

BAB V : Bab ini menyajikan dan menganalisis data-data yang telah 

diperoleh dari hasil penelitian serta  pembahasannya. 

BAB VI :  Bab penutup merupakan tahapan terakhir dari penulisan 

skripsi. Disini dijelaskan kesimpulan-kesimpulan yang 

dirumuskan dari hasil analisis yang dilakuakan juga memuat 

saran-saran penulis yang sekiranya dapat memberi manfaat 

dan masukan bagi PT. Pegadaian Syariah Cabang Subrantas 

Pekanbaru dan pembaca. 


