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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Paradigma pembangunan ekonomi yang didominasi sistem ekonomi

konvensional yang berbasis bunga telah menggurita, mewarnai seluruh aspek

ekonomi dan keuangan masyarakat, termasuk masyarakat Islam. Ekonomi

yang berbasis bunga tidak hanya dipraktekkan dalam lembaga ekonomi dan

keuangan yang bernama bank, tetapi juga mewarnai lembaga ekonomi dan

keuangan non-bank.

Salah satu lembaga ekonomi dan keuangan yang turut mewarnai

pembangunan ekonomi masyarakat  adalah lembaga pegadaian. Seiring

dengan lahirnya Undang-Undang perbankan yang mendukung eksisnya

lembaga ekonomi dan keuangan, sejumlah individu yang peka terhadap

permasalahan sosial ekonomi umat memberikan responsi positif yang secara

kreatif mengembangkan ide untuk berdirinya lembaga-lembaga keuangan

bukan bank seperti pegadaian. Muhammad (2007;63).

PT Pegadaian (Persero) merupakan salah satu Badan Usaha Milik

Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa, khususnya jasa gadai. Dalam

hal ini, PT Pegadaian (Persero)pun mengutamakan kualitas layanan yang

semakin ditingkatkan dan menawarkan pelayanan prima kepada nasabah yang

bertransaksi dengannya.
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Pegadaian adalah bentuk lembaga pembiayaan yang melakukan

kegiatan usaha gadai yang diperuntukkan bagi 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 efektivitas dan produktifitasnya, dengan

lebih profesional,businessoriented tanpa meninggalkan ciri khusus 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

TanpaMasalah’. Muhammad (2007;63)

Dengan dibukanya PT Pegadaian (Persero) UPC Bagan Batu sejak

tahun 2009, masyarakat Riau umumnya dan masyarakat Bagan Batu

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 PT Pegadaian (Persero) UPC Bagan Batu

mulai beroperasi bulan Februari 2009. Tetapi dalam pengoperasiannya masih

terdapat kekurangan. Diantara kekurangan tersebut, bahwa dari pengamatan

peneliti prosedur pembiayaan gadai emas di PT Pegadaian (Persero) UPC

Bagan Batu tidak terlalu ketat . dalam prosedur proses pembiayaannya

nasabah tidak harus menunjukkan bukti kepemilikan (surat resmi kepemilikan
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kepada pihak gadai. Menurut standar, sebaiknya bukti kepemilikan harus ada,

agar tidak ada keraguan dalam hal keabsahan barang yang digadaikan.

Demikian juga dengan taksiran sebesar 92 % dari nilai jaminan

barang gadai. Apakah dengan nilai taksiran 92 % kebutuhan nasabah sudah

terpenuhi? Menurut standar, sebaiknya taksiran tersebut ditetapkan 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 PT Pegadaian (Persero) UPC Bagan Batu masih manual. Apakah dalam

menaksir barang (emas) dengan menggunakan standart timbangan manual

dapat menghasilkan taksiran yang akurat? Menurut Anshori (2006;132)

apabila lembaga gadai masih mempunyai keterbatasan dalam melakukan

penaksiran atas penelitian jenis barang/perhiasan tertentu (misalnya belum

mempunyai pengalaman atau keahlian spesifik atau belum mempunyai juru

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

agar menghindari penerimaan barang atau perhiasan tersebut sebagai barang

jaminan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik

untuk mengadakan penelitian tentang pelaksanaan gadai emas di PT

Pegadaian (Persero) UPC Bagan Batu. Mengapa penulis tertarik meneliti

tentang gadai emas di PT Pegadaian (Persero) UPC Bagan Batu? Karena
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keingintahuan penulis seperti apa sistem operasional kegiatan pembiayaan

gadai emas di PT Pegadaian (Persero) UPC Bagan Batu. Dan lebih

menfokuskan terhadap pembiayaannya dengan system konvensional yang

dilaksanakan oleh PT Pegadaian (Persero) UPC Bagan Batu. Kemudian

penulis mengembangkannya dengan judul “Sistem Akuntansi Pembiayaan

Pegadaian Emas Pada PT Pegadaian (Persero) UPC Bagan Batu”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka penulis mencoba

merumuskan masalah “Bagaimanakah Sistem Akuntansi Pembiayaan Gadai

Emas pada PT Pegadaian (Persero) UPC Bagan Batu ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui pembiayaan gadai emas pada PT Pegadaian

(Persero) UPC Bagan Batu

b. Untuk mengetahui apakah dengan taksiran yang ditetapkan oleh pihak

lembaga gadai 92 % dari nilai emas yang ditaksir sudah memenuhi

kebutuhan nasabah.

c. Untuk mengetahui apakah dengan alat taksiran yang masih manual

dapat menghasilkan taksiran yang akurat.
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2. Manfaat Penelitian

a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan

masukan pengembangan ilmu pengetahuan dibidang pembiayaan gadai

emas tersebut

b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang

sangat berharga bagi berbagai pihak yang terkait dalam pembiayaan

gadai emas tersebut

c. Dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang

berkepentingan yang akan melakukan penelitian dalam bidang yang

sama

D. Metode Penelitian Data

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di PT Pegadaian (Persero) UPC  Bagan

Batu di bulan Mei 2015

B. Metode Penelitian

Penulis melakukan penelitian pada PT Pegadaian (Persero) UPC

Bagan Pengumpulan yang dilakukan penulis untuk penulisan laporan

ini menggunakan metode data sekunder yaitu data lengkap yang

diperoleh dari perusahaan berupa informasi mengenai sejarah

perusahaan, dan struktur organisasi.
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E. Sistematika Penulisan

Penulisan ini dibagi menjadi lima bab, dengan sistematika penulisan

sebagai berikut

Bab I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, batasan

masalah, perumusan masalah,tujuan dan manfaat 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 misi perusahaan

Bab III : TINJAUAN TEORI  DAN PRAKTEK

Pada bab ini berisi pjelasan 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.


