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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perekonomian di indonesia sekarang ini sedang mengalami perlambatan, 

karena masih banyak masyarakat yang pengangguran dan penghasilan rendah. 

Tetapi, sekarang ini kebanyakan masyarakat ingin membuka usaha baru untuk 

menambah penghasilan. Dalam memulai usaha baru tentunya akan membutuhkan 

dana yang cukup besar. Seringkali, dana yang digunakan untuk membuka usaha 

baru bersumber dari kekayaan pribadi atau dari pihak lain. Dana dari pihak lain 

yaitu berupa pinjaman dari orang lain, lembaga keuangan dan lembaga non 

keuangan. 

Dalam realitanya masih kerap ditemukan masyarakat menengah kebawah, 

yang perekonomiannya bisa di bilang lemah. Kebanyakan dari mereka sekarang ini 

lebih minat mencari pinjaman uang dari orang lain, salah satunya dengan cara 

menggadaikan barang berharganya di lembaga keuangan atau lembaga non 

keuangan yang menyediakan penyaluran pembiayaan untuk bisa mendapatkan uang 

pinjaman. Lembaga keuangan merupakan lembaga yang menjadi perantara 

keuangan dan jasa ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Sekarang ini lembaga keuangan dan lembaga non keuangan seperti Pegadaian 

Syariah sangat diminati oleh masyarakat dari kalangan menengah kebawah karena 

di Pegadaian adalah salah satu lembaga formal di Indonesia yang berdasarkan 

hukum diperbolehkan melakukan penyaluran pembiayaan dengan bentuk kredit 

atas dasar hukum gadai. masyarakat Indonesia bisa mendapatkan pinjaman uang di 

Pegadaian Syariah  dengan Mudah, Cepat, Aman, dan Menemuhi kaidah syariat 

islam. 

Pendirian Pegadaian Syariah ini adalah suatu bentuk perwujudan dari 

keberhasilan lembaga-lembaga seperti asuransi dan bank syariah yang semakin 

diminati oleh masyarakat. Sistem gadai syariah ini merupakan produk pegadaian 
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yang berdiri pertama kali di Wilayah Gresik yang berkelembagaan syariah. 

Berdirinya pegadaian syariah ini selain mendapatkan keuntungan juga merupakan 

implementasi dari misi pegadaian, yakni kesejahteraan masyarakat golongan 

menengah kebawah yang berupa penyaluran sistem gadai. 

Pegadaian Syariah Cabang Kebomas Gresik ini telah diresmikan oleh kantor 

pusat yang berada di Jakarta Pegadaian Syariah. Berdasarkan keputusan Direksi 

Perum Pegadaian Nomor: 215/US1.00/2007 tentang pembukaan kantor cabang 

Pegadaian Syariah Kebomas Gresik. Cabang Pegadaian Syariah Kebomas Gresik 

ini juga merupakan cabang dari Kanwil Perum Pegadaian yang terletak di JL. 

Dinoyo no 79 Surabaya. Pegadaian Syariah Cabang Kebomas ini didirikan untuk 

memenuhi kebukutan bagi konsumen muslim di Indonesia khususnya masyarakat 

sekitar daerah Gresik. 

Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional merupakan lembaga non 

keuangan yang sama-sama dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan adanya 

jasa dalam bentuk pinjam-meminjam. Akan tetapi keduanya memiliki perbedaan 

antara lain dijelaskan pada tabel 1.1. 

Tabel 1.1 Perbedaan Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional 

No Pegadaian Syariah Pegadaian Konvensional 

1 Biaya administrasi 

berdasarkan barang. 

Biaya administrasi berupa presentase 

yang didasarkan pada golongan barang. 

2 Maksimal jangka waktu 3 

bulan. 

Maksimal jangka waktu 4 bulan. 

3 Jasa simpanan berdasarkan 

simpanan. 

Sewa modal berdasarkan uang pinjaman. 

4 Apabila pinjaman tidak 

dilunasi, barang jaminan akan 

dijual kepada masyarakat. 

Apabila pinjman tidak dilunasi, barang 

jaminan akan dilelang kepada 

masyarakat. 
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5 Uang pinjaman 90% dari 

taksiran. 

Uang Pinjaman untuk golongan A 92%, 

sedangkan untuk golongan BCD 88-

86%. 

6 Jasa simpanan dihitung 

dengan konstanta x taksiran. 

Sewa modal dihitung dengan presentase 

x uang pinjaman. 

7 Kelebihan uang hasil dari 

penjualan barang tidak 

diambil oleh nasabah, tetapi 

diserahkan kepada Lembaga 

ZIS. 

Kelebihan uang hasil lelang tidak 

diambil oleh nasabah, tetapi menjadi 

milik pegadaian. 

Perum pegadaian sebagi perusahaan yang bergerak dibidang penyaluran uang 

pinjaman atas dasar hukum gadai memiliki risiko yang harus ditanggung yaitu 

risiko pendannaan risiko ini akan muncul apabila terjadi inflasi yang tinggi, risiko 

barang jaminan risiko ini akan terjadi apabila barang jaminan rusak atau hilang, 

risiko operasional ini akan terjadi apabila prosedur dan control yang tidak 

menunjangperkembangan kebutuhan operasional pegadaian sehinga dapat 

menganggu kelancaran operasi dan kualitas pelayanan, termasuk yang berdampak 

terhadap hilangnya peluang dalam penyaluran kredit. Risiko keamanan merupakan 

risiko yang dihadapi oleh pegadaian sehubungan dengan situasi keamanan yang 

kurangdan ditandai dengan semakin meningkatnya tindak kriminalitas dengan 

berbagai modus, dimana pegadaian akan menjadi salah satu sasaran kejahatan.  

Secara Umum pengertian usaha gadai menurut Kasmir adalah kegiatan 

menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, gupna memperoleh 

sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan 

perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. 

Nilai Taksiran adalah nilai/harga perkiraan tertentu yang akan dijadikan 

jaminan yang didasarkan pada harga jadi pasar dan peraturan yang berlaku pada 

masa tertentu. Dalam enentukan nilai taksiran tidak boleh melebihi dari harga pasar 

atau nilai taksiran tidak boleh rendah dari harga pasar. 



 

4 
 

Menurut Damanhur dan Darwina, 2012 menyatakan Uang Pinjaman 

merupakan sejenis modal atau sejumlah uang yang berasal dari perum pegadaian 

dan disalurkan kepada masyarakat/ nasabah yang ingin meminjam sejumlah uang 

karena kebutuhan tertentu dengan prosedur yang tidak rumit. 

Menurut Soemarsono S.R (2002) menyatakan laba bersih adalah selisih 

pendapatan atas beban-beban dan merupakan kenaikan bersih atas modal yang 

berasal dari kegiatan usaha. Dari laba yang diperoleh oleh perusahaan akan dapat 

diketahui kinerja perusahaan yang bersangkutan. 

Pegadaian Syariah tidak menekankan pembiayaan pada pemberian bunga dari 

barang yang telah digadaiakan. Akan tetapi, pegadaian syariah memberlakukan 

biaya pemeliharaan dari barang yang digadaikan. Biayanya dihitung dari nilai 

barangnya bukan dari jumlah pinjaman. Meski cara pegadaian syariah berbeda 

dengan cara pegadaian konvensional dalam melakukan penyaluran pinja masihman, 

pegadaian syariah tetap memperoleh keuntungan yang sudah ditetapkan oleh 

Dewan Syariah Nasional. 

Berikut ini dapat dilihat perkembangan uang pinjaman dan jumlah taksiran 

oleh Pegadaian Syariah CPS Kebomas yang ada di table 1.2. 

Tabel 1.2 Perkembangan Jumlah Taksiran, Uang Pinjaman dan Laba Bersih Pada 

Pegadaian Syariah CPS Kebomas Periode 2014-2018 

 

Tahun Jumlah Taksiran 

(Rp) 

Uang Pinjaman 

(Rp) 

Laba Bersih 

(Rp) 

2014 99.671.560 84.492.655 35.465.079 

2015 115.581.655 100.253.460 40.970.259 

2016 136.708.784 123.210.148 53.268.929 

2017 153.948.329 139.429.352 60.929.835 

2018 162.964.683 148.644.965 79.805.211 
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Berdasarkan tabel 1.2 diatas, dapat dilihat perkembangan jumlah taksiran dan 

pemberian uang pinjaman mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Disebabkan 

setiap harinya nasabah banyak yang berdatangan untuk mengajukan pinjaman ke 

pada Pegadaian Syariah CPS kebomas. Seringkali yang datang ke tempat ini adalah 

masyarakat menengah kebawah yang  ekonominya lemah hanya ingin mendapatkan 

pinjaman dana untuk berbisnis/usaha ataupun memenuhi kebutuhannya yang 

mendesak dengan cara menajukan kredit atau sistem gadai.  Karena target dari 

pegadaian ini adalah untuk masyarakat kelas menengah kebawah, hal ini dibuktikan 

bahwa Pegadaian Syariah CPS Kebomas menetapkan Jasa Simpanan tidak terlalu 

besar sehingga nasabah tidak merasa keberatan untuk menggunakan jasa tersebut.  

Perkembangan jumlah taksiran dan pemberian uang pinjaman pada periode 

2014-2018 mengalami peningkatan setiap tahunya. Maka sudah bisa disimpulkan 

bahwa pihak pegadaian syariah sudah menyalurkan uang pinjaman kepada nasabah  

dengan baik. Dan memberikan penawaran harga taksiran yang baik juga sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. Dengan meningkatnya penyaluran uang pinjaman 

tersebut, maka pegadaian syariah akan mendapatkan perolehan laba. Pegadaian sy 

ariah juga sekarang lebih diminati oleh masyarakat karena hanya membebankan 

biaya jasa penyimpanan kepada nasabah yang nantinya akan ditentukan 

berdasarkan nilai taksirannya. Sedangkan untuk pegadaian konvensional 

membebankan biaya dari sewa modal berdasarkan uang Sedangkan untuk 

pegadaian konvensional membebankan biaya dari sewa modal berdasarkan uang 

yang dipinjamkan/berikan. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menganalisa lebih 

lanjut mengenai peningkatan laba di tahun 2014-2018 di Pegadaian syariah dengan 

judul “PENGARUH UANG PINJAMAN DAN JUMLAH TAKSIRAN 

TERHADAP LABA BERSIH PADA PT. PEGADAIAN CABANG PEMBANTU 

SYARIAH KEBOMAS.” 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah Uang Pinjaman berpengaruh terhadap Laba Bersih pada PT. 

Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Kebomas? 
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2. Apakah Jumlah Taksiran berpengaruh terhadap Laba Bersih pada PT. 

Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Kebomas. 

 

 

 

1.3 Tujuan Masalah 

1. Untuk menilai pengaruh Uang Pinjaman terhadap Laba Bersih pada PT. 

Pegadaian Cabang pembantu Syariah Kebomas. 

2. Untuk menilai pengaruh Jumlah Taksiran terhadap Laba Bersih pada PT. 

Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Kebomas. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berhubungan dengan tujuan penelitian diatas maka peneliti paparkan bahwa 

manfaat dari penelitian ini adalah: 

1) Bagi Pihak Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pengetahuan atau 

acuan untuk PT. Pegadaian Syariah tentang pemilihan strategi dan 

pemilihan penyebab dalam meningkatkan laba bersih. 

 

2) Bagi Pihak Akademis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan informasi 

bagi penelitian berikutnya, maupun sebagai bahan tambahan pelengkap 

terhadap penelitian yang sudah ada sebelumnya, serta menambah wawasan 

baru bagi penulis. 

 

3) Bagi Peneliti 

Adanya penelitian ini, peneliti bisa mengetahui tentang uang pinjaman dan 

jumlah taksiran pada laba bersih. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya dan dapat menjadi pengetahuan 

baru serta ilmu yang dapat diimplementasikan. 
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