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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Pembangunan ekonomi adalah rangkaian upaya atau strategi dengan tujuan 

untuk memajukan kondisi ekonomi masyarakat sebuah kawasan atau negara 

dengan menggunakan konsep tertentu. Dalam suatu negara, pembangunan ekonomi 

berfungsi untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakat 

(Arsyad, 2010). Tiga indikator untuk mencapai keberhasilan pembangunan 

ekonomi menurut Todaro & Smith (2003), yaitu (1) meningkatnya kemampuan 

untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (sustenance), (2) meningkatnya rasa harga 

diri sebagai manusia (self-esteem), dan (3) meningkatnya kemampuan untuk 

memilih (freedom from servitude). Melalui indikator tersebut, pembangunan 

ekonomi dapat dilihat sangat kompleks dan multidimensional yang menjelaskan 

banyak aspek dalam kehidupan, bukan hanya aspek ekonomi. Sehingga definisi 

pembangunan ekonomi adalah suatu proses perubahan sistem kelembagaan suatu 

negara dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan riil penduduk dalam beberapa 

jangka waktu tertentu. Menurut Arsyad (2010) Perbaikan pada sistem kelembagaan 

dapat dilakukan dengan dua aspek yaitu melalui perbaikan aturan main (rule of the 

games) dan perbaikan pada organisasi (players)/ orang yang mengimplementasikan 

aturan tersebut. Perbaikan dalam aturan main dari aturan formal maupun informal.  

Menurut Hasan dan Azis (2018) Pembangunan di Indonesia identik dengan 

konsep economic growth (pertumbuhan ekonomi). Pertumbuhan ekonomi 

merupakan suatu proses perubahan kondisi ekonomian yang mangalami 
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peningkatan lebih tinggi dari pada masa sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat 

memperlancar proses pembangunan ekonomi. Sebaliknya, pembangunan ekonomi 

mendorong pertumbuhan ekonomi. Tolak ukur dari petumbuhan ekonomi dapat 

dilihat dari tingkat kemakmuran subjek dan objek pembangunannya. Menurut 

Theresia (2014) Indikator yang mempengaruhi kemakmuran suatu negara dapat 

dilihat dari tingkat pendapatan nasional suatu negara. Akan tetapi, peningkatan 

Produk Domestik Bruto (PDB) yang tinggi apabila tidak disertai dengan 

pertumbuhan yang berkualitas tidak akan memiliki arti apapun. Menurut Suradi 

(2012) Pertumbuhan ekonomi yang berdampak positif bagi terwujudnya 

kesejahteraan sosial akan mampu menyelesaikan permasalahan kemiskinan dan 

kesejahteraan sosial. 

Peningkatan kesejahteraan, tidak terlepas dari adanya modernisasi dan 

kemajuan yang sangat pesat disegala bidang (Hasan dan Azis, 2018).  Menurut 

Iskandar (2019) Modernisasi dapat diartikan sebagai proses perubahan dari 

tradisional menjadi modern yang dipengaruhi karena perkembangan teknologi dan 

ilmu pengetahuan. Modernisasi merupakan suatu proses yang sangat kompleks dan 

luas, tidak hanya mencangkup bidang teknologi saja, melainkan mencangkup 

politik, sosial, dan ekonomi. Implikasi modernisasi dapat dilihat dari lembaga 

keuangan yang memiliki peran dalam pengembangan dan pertumbuhan masyarakat 

industri modern (Agnetia, 2016). Dalam sisi aspek pertumbuhan ekonomi, lembaga 

keuangan memiliki peran dalam penyaluran kredit kepada masyarakat atau pelaku 

usaha yang memerlukan dana.  

Dalam menjalankan tugasnya, lembaga keuangan diberikan batasan sebagai 

lembaga yang hanya mengimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat untuk 
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keperluan membiayai kebutuhan konsumsi, distribusi barang, dan kegiatan 

distribusi (Jamal, 2014). Lembaga keuangan memiliki fungsi untuk mentransfer 

sumber dana (loanable funds) dari penabung/unit surplus (lenders) kepada orang 

yang membutuhkan pinjam (borrowers)/unit devisit. Peran strategis yang dilakukan 

secara efektif dapat berdampak pada peningkatan taraf hidup masyarakat. Lembaga 

keuangan dikelompokkan dalam dua bentuk yaitu lembaga keuangan bank dan 

lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank maupun bukan bank 

keduanya memiliki peran yang sangat penting bagi aktifitas perekonomian (Jamal, 

2014).  

Lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan yang yang 

menjalankan kegiatan usaha dibidang keuangan tetapi bukan dalam bentuk 

tabungan, giro, maupun deposito. Perannya dapat dilihat dari tugas dan 

tanggungjawab dalam menghimpun dan menyaurkan dana kepada masyarakat 

dalam berbagai bentuk produk pembiayaan. Salah satu fungsi lembaga keuanga 

bukan bank yaitu menyediakan jasa pembiayaan (Jamal, 2014). Lembaga keuangan 

yang memiliki produk pembiayaan sangat dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat. 

Kemajuan teknologi yang pesat berakibat pada peningkatan kebutuhan hidup 

seiring dengan gaya hidup yang terus mengalami pekermbangan kearah modern. 

Untuk memenuhi biaya yang bersifat konsumtif dan produktif tersebut, 

masyarakat dihadapkan dengan kesulitan memenuhi biaya yang dikelurkan. 

Disinilah peran lembaga keuangan bukan bank untuk menyediakan berbagai jenis 

prouk pembiayaan yang mampu meminimalisir dan mengakomondir seluruh 

kebutuhan biaya yang diperlukan. Salah satu alternatif pilihan lembaga keuangan 

bukan bank yang memberikan fasilitas pembiayaan adalah PT Pegadaian (Persero). 
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Perusahaan ini menyediakan fasilitas pembiayaan dengan sistem jaminan barang 

berharga. Produk pinjaman dengan sistem gadai merupakan alternatif pilihan yang 

tepat untuk memperoleh pinjaman tanpa kehilangan barang berharga.  

Menurut Andini (2017) Pegadaian adalah satu-satunya perusahaan BUMN 

(Badan Usaha Milik Negara) yang memiliki ijin resmi untuk menjalankan kegiatan 

penyaluran dana atas dasar hukum gadai. Pembiayaan dengan prinsip gadai 

merupakan suatu bentuk pembiayaan dengan memberikan jaminan barang 

berharga. Sebagai lembaga yang memiliki tugas untuk memberikan pembiayaan, 

pegadaian diharapkan dapat mengelola usahanya dengan efektivitas dan 

produktifitas dengan menyesuaikan pangsa pasar masyarakat ekonomi golongan 

ekonomi (Aziz, 2013).   Kemudahan serta kesederhanaan dalam sistem pemberian 

pinjaman merupakan modal besar perusahaan untuk mendekati pangsa pasar 

masyarakat sasaran. Hal tersebut yang menjadi pertimbangan masyarakat untuk 

mengambil pembiayaan di Pegadaian.  

Salah satu jenis produk pembiayaan gadai yang diminati masyarakat adalah 

gadai emas. Di sebutkan dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Seftiani 

(2018) gadai emas adalah produk yang mempunyai peminat paling banyak bila 

dibandingkan dengan produk lain di PT Pegadaian (Persero). Produk pembiayaan 

gadai emas adalah pinjaman yang diberikan atas dasar jaminan berupa emas dalam 

bentuk batang maupun perhiasan. Emas menjadi alternatif pilihan masyarakat 

sebagai produk investasi dan pembiayaan. Keuntungan investasi emas adalah 

banyak tersedia fasilitas pembiayaan yang mau menerima barang gadai emas. 

Sehingga investasi ini dapat digunakan sewaktu-waktu dengan cepat ketika 

membutuhkan dana darurat. Emas dapat dengan langsung digadaikan tanpa takut 
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kehilangan investasi yang telah dimiliki. Selain itu, investasi emas sangat mudah 

untuk dijual kembali, ketika membutuhkan uang. Salah satu cara yang bisa 

dilakukan agar memperoleh pembiayaan dalam waktu cepat, mudah, dan aman 

adalah dengan sistem gadai. Dapat dibuktikan dengan melihat pendapatan usaha PT 

Pegadaian Kanwil VII Denpasar periode 2020. 

Tabel 1. 1 

 Realisasi Pendapatan Usaha Pada Kanwil VII Denpasar Tahun 2020 

(Sumber: Kantor Wilayah VII Denpasar PT Pegadaian (Persero)) 

 

No 

 

Bulan 

Pendapatan Usaha (Rupiah) 

KCA dan 

Krasida 

Kreasi Lainnya 

1. Januari 94.529.099.533 10.879.435.746 1.680.494.702 

2. Februari 89.697.885.248 12.252.231.271 1.885.695.816 

3. Maret 102.255.249.936 10.811.458.873 1.539.595.231 

4. April  98.436.102.923 10.811.030.516 1.751.639.009 

5. Mei 97.224.539.058 2.793. 581.659 1.732.358.727 

6. Juni 127.164.166.384 (16.780.881.991) 1.617.385.747 

7. Juli 91.051.158.847 4.155.182.670 1.698.711.536 

8. Agustus 90.974.490.437 4.138.746.503 1.798.711.546 

9. September 88.683.428.849 4.155.182.670 1.689.171.536 

10. Oktober 90.951.158.847 4.138.746.503 1.968.117.536 

11. November 90.451.158.847 4.255.182.670 1.697.811.536 

12. Desember 93.851.158.847 4.238.746.503 1.798.711.536 

Jumlah 1.155.269.507.756 55.848.643.557 20.858.404.458 

 

Berdasarkan tabel diatas, terdapat informasi mengenai pendapatan usaha PT 

Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah VII Denpasar yang diperoleh dari pembayaran 

sewa modal dan biaya adminsitrasi dari produk peyaluran kredit gadai emas. 

Terdapat empat produk utama gadai yang disalurkan Pegadaian yaitu Kredit Cepat 

Aman (KCA), Krasida, Kreasi dan Gadai Efek, diantara keempat produk tersebut 

produk Kredit Cepat Amana (KCA) dan Krasida adalah jenis produk pembiayaan 

dengan jaminan emas. Kedua produk tersebut merupakan produk yang diminati 

oleh masyarakat. Dapat dibuktikan dengan lebih besarnya pendapatan usaha yang 
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diperoleh dari prdouk gadai emas dibandingkan pendapatan usaha dari produk 

gadai non emas. Kenaikan pendapatan pada pembiayaan gadai emas dapat 

mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan jumlah kredit gadai emas yang 

disalurkan (Rosa et al, 2017). Emas menjadi produk pembiayaan yang diminati 

karen banyak masyarakat yang sudah memiliki atau berinvestasi emas sebelumnya, 

karena banyak fasilitas pembiayaan yang tersedia.  

Secara umum faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit gadai adalah 

faktor internal dan eksternal (Rosa et al, 2017). Faktor internal dapat dilihat dari 

bagaimana Pegadaian mengendalikan manajemen aset, manajemen kredit, dan 

pendapatan usaha. Faktor internal secara sederhana dapat menggunakan dengan 

menggunakan dasar teori 5C yang terdiri dari character, capacity, capital, 

collateral, condition of economy. Sedangkan dari faktor eksternal dapat 

diperhatikan dari kondisi ekonomi saat ini, dengan melihat aspek kebijakan 

moneter seperti tingkat inflasi, tingkat suku bunga, dan perubahan investasi emas 

yang dipengaruhi oleh penurunan permintaan dan penawaran (Aziz, 2013). Dengan 

adanya analisis kedua faktor internal dan eksternal tersebut diharapkan perusahaan 

Pegadaian bisa lebih selektif dalam memberikan persetujuan pinjaman kredit. 

Diharapkan melalui penyaluran kredi ini, semoga dapat mewujudkan peran 

perusahaan untuk mewujudkan perekonomian masyarakat kecil (Rosa et al, 2017). 

Permintaan dan penawaran kredit akan berdampak pada tingkat penyaluran 

kredit perbankan Keseimbangan kredit  terjadi ketika permintaan akan loanable fun 

(dana yang tersedia untuk disalurkan) melebihi penawaran (Muzayyinulhaq, 2018). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan kredit ditentukan oleh suku 

bunga kredit, aktivitas ekonomi, kondisi perusahaan (internal debitur) dan faktor 
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lain diluar ekonomi (Pertiwi, 2019).  Dalam penelitian ini, kondisi internal debitur 

dapat mempengaruhi faktor internal penyaluran kredit. Nilai taksiran dan pedapatan 

usaha adalah kedua variabel yang berpengaruh secara internal.  Sedangkan kondisi 

perekomian mempengaruhi faktor eksternal. harga emas adalah variabel yang 

berpengaruh secara eksternal. Sedangkan dari kedua kondisi inilah variabel nilai 

nilai taksiran, pendapatan usaha dan harga emas memiliki pengaruh terhadap 

perubahan dalam permintaan uang (kredit). Dihubungkan dengan ketiga variabel 

yang terpengaruh, kedudukan ketiga variabel tersebut dalam teori penawaran 

berhubungan positif. Apabila salah satu variabel mengalami peningkatan maka 

kredit yang disalurkan juga ikut meningkat.  

Banyak faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk melakukan 

pembiayaan gadai di PT Pegadaian (Persero) diataranya untuk meningkatkan taraf 

ekonomi masyarakat dan untuk membantu mengembangkan usaha dan memenuhi 

kebutuhan hidup. Menurut Jamal (2014) keputusan pengambilan kredit gadai emas 

karena ketidak mampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup ditengah 

perkembangan teknologi ke arah modern. Putra dan Rivandi (2017) menyebutkan 

bahwa faktor yang mempengaruhi penyalura kredit gadai emas adalah pendapatan, 

harga emas, dan tingkat inflasi. Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan 

variabel nilai taksiran untuk dapat melihat pengaruhnya terhadap penyaluran kredit 

gadai emas.  

Nilai taksiran merupakan suatu perkiraan harga atau nilai tertentu yang 

digunakan sebagai standar dalam memberikan pinjaman. Dasar penentuan nilai 

taksiran adalah dari harga jadi, pasar dan aturan yang digunakan pada masa berlaku 

tertentu (Sari et al, 2020). Tingginya nilai taksiran yang ditetapkan mendorong 
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keputusan nasabah menggunakan jasa gadai emas (Maimunah, 2017). Menurut Sari 

et al (2020) Nilai taksiran dipengaruhi oleh Standar Taksiran Logam (STL) yang 

merupakan standar penentuan uang pinjaman yang akan diberikan kepada nasabah 

yang mengambil pembiayaan gadai emas. STL ditetapkan oleh kantor pusat dan 

menjadi standar yang sama untuk setiap kantor cabang dan area. Selain atas dasar 

STL, besarnya uang pinjaman bergantung dari berat dan karat emas yang dijadikan 

barang jaminan. Penentuan besarnya pinjaman yang diperoleh nasabah disuaikan 

dengan nilai taksiran emas. Dalam penelitian Wulandari (2017) secara parsial nilai 

taksiran barang jaminan memberikan berpengaruh positif dan signnifikan terhadap 

penyaluran kredit gadai.  

 

Gambar 1. 1 Grafik Harga Emas PT Pegadaian (Persero)  

Periode 29 Mei 2020-29 Mei 2021 

(Sumber: www.pegadaian.co.id) 

http://www.pegadaian.co.id/
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Dari data yang diperoleh seperti gambar 1.1 harga emas selama satu tahun 

terakhir mengalami penurunan. Penurunan harga emas dapat mempengaruhi 

produk gadai emas (Sari et al, 2020). Penurunan yang terjadi dapat berdampak pada 

keinginan nasabah untuk mengadaikan emas atau perhiasan yang dimiliki. Ketika 

harga emas mengalami penurunan, akan terjadi peningkatan pada jumlah nasabah 

yang membeli emas dengan sistem kredit. Dalam penelitian yang dilakukan Aziz 

(2013) bahwa penurunan atau kenaikan harga emas bisa berdampak pada 

penyaluran kredit. Hal tersebut dapat menjadi pertimbangan nasabah dalam 

pengambilan keputusan melakukan pembiayaan gadai emas.  

Dalam penelitian yang dilakukan Aprianti (2017) menunjukan informasi 

bahwa ketika harga emas mengalami penurunan secara drastis bisa berpengaruh 

pada penyaluran kredit setiap golongan, khususnya golongan C pada PT Pegadaian 

(Tanjung Pinang). Hasil uji statistik memperoleh hasil bahwa secara negatif dan 

tidak signifikan variabel harga emas memiliki terhadap penyaluran kredit golongan 

C. Sedangkan pada penelitian Aziz (2013) hasil uji statistik menyebutkan bahwa 

harga emas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit 

pada golongan C di PT Pegadaian Cabang Probolinggo. Kenaikan harga emas yang 

terjadi di pasaran turut serta memberikan dampak pada penyaluran kredit golonan 

C, ketika harga emas semakin tinggi maka penyaluran kredit gadai juga semakin 

akan ikut meningkat. Harga emas yang mengalami peningkatan akan memberikan 

pengaruh pada omzet pegadaian (Aziz, 2013). Ketika harga emas mengalami 

kenaikan nilai taksiran terhadap barang jaminan ikut naik. Sehingga, fluktuasi harga 

emas dapat mempengaruhi omzet pegadaian.  



10 

 

 

Pendapatan (income) yaitu imbalan yang diperoleh perusahaan setelah 

menjalankan proses produksi. Pendapatan usaha adalah pendapatan yang diperoleh 

dari aktivitas utama perusahaan (Annual Report PT Pegadaian). Sumber pendapatan 

usaha dihasilkan dari tiga pos utama yang terdiri dari pendapatan sewa modal, 

pendapatan administrasi, dan pendapatan usaha lain.  Pendapatan usaha dapat 

memperlihatkan gambaran kondisi keuangan sebuah perusahaan (Putra dan Rivandi 

2017). Pendapatan usaha dapat menggambarkan tingkat profitabilitas sebuah 

perusahaan, (Rosa et al, 2017). Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Putra dan 

Rivandi, 2017) dan Desriani dan Rahayu, 2013) dikatakan bahwa semakin besar 

pendapatan yang dihasilkan perusahaan maka semakin banyak kredit yang bisa 

disalurkan kepada nasabah (Putra dan Rivandi, 2017). Antara variabel pendapatan 

dan penyaluran kredit memiliki hubungan yang setara atau berbanding lurus. Hasil 

pengujian dari penelitian Rosa et al (2017) menunjukan bahwa pendapatan 

memiliki pegaruh positif dan signifikan terhadap penyauran kredit rahn artinya 

peningkatan jumlah penyaluran kredit mengakibatkan pendapatan pegadaian 

mengalami peningkat.  

Berdasarkan observasi peneliti di PT Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah 

VII Denpasar, dapat dilihat bahwa produk gadai emas adalah produk yang memiliki 

peminat yang banyak, dilihat dari lebih besarnya pendapatan usaha yang diperoleh 

dibandingkan produkk gadai non emas lainnya. Nilai taksiran, pendapatan usaha, 

dan harga emas merupakan variabel yang tepat untuk menganalisis pengaruh 

terhadap penyaluran kredit gadai di PT Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah VII 

Denpasar. Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti berkeinginan meneliti 

lebih mendalam untuk mengetahui faktor mana yang memiliki pengaruh terhadap 
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penyaluran kredit gadai emas, yang dituangkan dalam penelitian dengan judul 

“Pengaruh Nilai Taksiran, Pendapatan Usaha, dan Harga Emas Terhadap 

Penyaluran Kredit Gadai Emas (Studi Kasus di PT Pegadaian (Persero) 

Kantor Wilayah VII Denpasar). 

1.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian, maka permasalahan yang 

diidentifikasi, yaitu:  

1. Besarnya nilai taksiran yang ditetapkan, berpengaruh terhadap penyaluran 

kredit gadai emas. 

2. Besarnya pendapatan usaha yang diperoleh perusahaan, berpengaruh terhadap 

penyaluran kredit gadai emas yang diperoleh.  

3. Perubahan harga emas yang terjadi berpengaruh terhadap terhadap penyaluran 

kredit gadai emas.  

1.3 Pembatasan Masalah  

Pemberian batasan masalah bertujuan agar pembahasan dapat lebih terarah 

pada sasaran penelitian. Berdasarkan permasalahan yang diangkat maka penelitian 

ini dibatasi pada tiga variabel yaitu nilai taksiran, pendapatan usaha, dan harga emas 

terhadap penyaluran kredit gadai emas studi kasus di PT Pegadaian (Persero) 

Kantor Wilayah VII Denpasar. 

1.4 Rumusan Masalah  

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan maka dapat dirumuskan 

masalah yang menjadi pokok bahasan penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana pengaruh nilai taksiran terhadap penyaluran kredit gadai emas? 
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2. Bagaimana pengaruh pendapatan usaha terhadap penyaluran kredit gadai 

emas? 

3. Bagaimana pengaruh harga emas terhadap penyaluran kredit gadai emas? 

1.5 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan permasalah dan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Untuk mengetahui pengaruh nilai taksiran terhadap penyaluran kredit gadai 

emas. 

2. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan usaha terhadap penyaluran kredit 

gadai emas. 

3. Untuk mengetahui pengaruh harga emas terhadap penyaluran kredit gadai 

emas. 

 

1.6 Manfaat Hasil Penelitian  

1. Manfaat Teoritis  

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan untuk 

mengembangkan dan memperluas wawasan dan pengetahuann mengenai 

pengaruh nilai taksiran, pendapatan usaha, dan harga emas terhadap 

penyaluran kredit gadai emas. Peneliti mengharapkan hasil penelitian ini dapat 

menjadi referensi bagi pihak lain yang berkeinginan melakukan kajian atau 

penelitian sejenis.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi institusi, diharapkan dapat menjadi sumber referensi kepustakaan 

tambahan bagi para peneliti kedepan, serta dapat memberikan 
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sumbangan ilmu dan bukti empiris mengenai pengaruh nilai taksiran, 

pendapatan usaha, dan harga emas terhadap penyaluran kredit gadai 

emas. 

b. Bagi perusahaan, diharapkan melalui hasil penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai acuan untuk PT Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah VII 

Denpasar dalam mengambil keputusan dan strategi dalam upaya 

peningkatan omset perusahaan. 

c. Bagi masyarakat, diharapkan melalui hasil penelitian ini dapat menjadi 

acuan dalam pengambilan keputusan dalam memilih dan memutuskan 

pembiayaan yang akan diambil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


