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ABSTRAK 

 

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan 

itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam – meminjam antara pihak 

perusahaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi 

hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau 

pembagian hasil keuntungan. Pihak Pegadaian terlebih dahulu melakukan penilaian 

terhadap nasabah untuk mengetahui layak atau tidak nasabah tersebut untuk 

menerima pinjaman kredit.  

Dalam rangka mengurangi adanya kredit macet terhadap calon peminjam atau 

nasabah Pegadaian menganalisis dengan menerapkan prinsip 5C (character, capital, 

capacity, collateral, condition of economy). Dalam memutuskan suatu persetujuan 

atas pemberian kredit diadakan seleksi secara benar dan teliti guna untuk 

memperkecil adanya kredit macet yang dapet merugikan perusahaan terutama 

pengelola cabang Pegadaian Wonokromo. Menciptakan efektivitas dalam pemberian 

kredit dan meminimalisir dengan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh calon 

nasabah atau nasabah.  

Kata kunci : kredit macet, pemberian kredit, 5C. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Untuk mengatasi kesulitan dimana kebutuhan dana dapat dipenuhi 

tanpa kehilangan barang-barang berharga, maka masyarakat dapat 

menjaminkan barang-barangnya ke lembaga tertentu. Barang yang 

dijaminkan tersebut pada waktu tertentu dapat ditebus kembali setelah 

masyarakat melunasi pinjamannya. Kegiatan menjaminkan barang-barang 

berharga untuk memperoleh sejumlah uang dan dapat ditebus kembali 

setelah jangka waktu tersebut kita sebut dengan nama usaha gadai. 

(Kasmir, 2001 : 246) 

PT. Pegadaian merupakan salah satu lembaga pemerintah yang 

bergerak dalam bidang jasa keuangan penyaluran pinjaman (kredit) kepada 

masyarakat atas dasar hukum gadai. PT. Pegadaian ikut serta dalam 

mencegah adanya pegadaian gelap. Sesuai dengan surat keputusan Menteri 

Keuangan nomor: KEP.39/MK/6/1/1971 pasal 2 (dua) menetapkan bahwa 

PT. Pegadaian memiliki tugas membina perekonomian masyarakat kecil 

dengan menyalurkan kredit atas dasar gadai kepada para pedagang kecil, 

industri kecil, kaum buruh, Pegawai Negeri. 
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Berdasarkan Kepres No. 51 tahun 1981 pasal 2 (dua) ditetapkan 

bahwa PT. Pegadaian memiliki tugas melaksanakan penyaluran uang 

pinjaman atas dasar hukum gadai dan fidusia berdasarkan kebijakan yang 

ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang disebutkan dalam Pasal 3 bahwa 

untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksudkan di dalam pasal 

2 bahwa PT. Pegadaian memiliki tugas membina penyaluran kredit atas 

dasar hukum gadai dan fidusia. PT. Pegadaian memiliki peran yang sangat 

signifikan bagi perekonomian Negara. Dilihat dari fungsi yaitu penyalur 

dana kepada pihak yang membutuhan dengan mengumpulkan dana dari 

pihak yang memilikinya. PT. Pegadaian memiliki motivasi yaitu 

memperoleh laba, maka PT. Pegadaian merupakan lembaga keuangan 

yang dapat dikategorikan sebagai lembaga pembiayaan 

(www.pegadaian.co.id). 

Dengan usaha gadai masyarakat tidak perlu takut kehilangan 

barang-barang berharganya dan jumlah uang yang diinginkan dapat 

disesuaikan dengan harga barang yang dijaminkan. Perusahaan yang 

menjalankan usaha gadai disebut perusahaan pegadaian dan secara resmi 

satu-satunya usaha gadai di Indonesia hanya dilakukan oleh PT. 

Pegadaian. Secara umum pengertian usaha gadai adalah kegiatan 

menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna 

memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus 

kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. 

(Kasmir, 2001 : 246) 
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Untuk mengetahui seberapa jauh kemungkinan calon kreditur 

dalam memenuhi kewajiban untuk melunasi utang pokok beserta bunga 

dan sekaligus untuk memperkecil resiko yang mungkin timbul dan 

pemberian kredit. Kebutuhan gadai saat ini sangat dibutuhkan oleh 

golongan ekonomi menengah kebawah karena sedikitnya prosedur yang 

diberikan akan memudahkan para nasabah untuk memperoleh pinjman 

kredit yang dilakukan dengan cara gadai untuk kebutuhan konsumtif. 

Selain mudahnya prosedur yang diberikan oleh PT. Pegadaian dengan 

cepat,  sehingga para nasabah dapat memperoleh barang yang diinginkan 

pada waktu pelaksanaan lelang dengan harga relatif mudah terjangkau dan 

sesuai dengan penghasilan yang didapatkan, sehingga dari tahun ke tahun 

nasabah PT. Pegadaian akan mengalami peningkatan sesuai dengan 

meningkatnya kebutuhan ekonomi.  

Kredit KCA adalah pinjaman yang berdasarkan hukum gadai 

dengan prosedur pelayanan yang mudah, aman dan cepat. Pemberian 

pinjaman kredit KCA jangka pendek mulai dari Rp 20.000 sampai dengan 

Rp 20.000.000. Dengan jangka waktu kredit maksimum 4 bulan atau 120 

hari, dapat diperpanjang dengan cara hanya membayar uang sewa modal.   

 Persyaratan yang harus dilengkapi oleh nasabah saat pengajuan 

kredit gadai di PT. Pegadaian hanya melampirkan fotocopy Kartu Tanda 

Penduduk (KTP), setelah itu nasabah mengisi blangko permohonan kredit 

yang telah disediakan oleh PT. Pegadaian, kemudian pihak PT. Pegadaian 

akan menganalisis taksiran pada jenis barang jaminan nasabah. Tahap 
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terakhir, nasabah menerima uang sewa modal dan menandatangani Surat 

Bukti Kredit (SBK). Pada saat pelunasan nasabah dengan ketentuan bahwa 

uang pinjaman akan ditambahkan dengan sewa modal maksimal, 

pelunasan dapat dilakukan sebelum 120 hari atau 4 bulan dari barang 

digadaikan. 

 Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan tersebut, penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Analisis 

pemberian kredit produk KCA (Kredit Cepat Aman) dan 

penanganan kredit macet pada PT. Pegadaian Cabang Wonokromo 

Surabaya” 

1.2. Perumusan Masalah 

Bagaimana pemberian kredit dan penanganan kredit macet di PT. 

Pegadaian Cabang Wonokromo Surabaya ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

  Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis pemberian kredit KCA pada PT. 

Pegadaian Cabang Wonokromo Surabaya. 

2. Untuk memahami analisis pemberian kredit KCA dengan pendekatan 

5C calon nasabah peminjam kredit. 

3. Untuk mengetahui penanganan kredit macet yang ada di PT. Pegadaian 

Cabang Wonokromo Surabaya. 
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1.4. Manfaat penelitian 

1. Bagi Akademis 

Sebagai bahan masukan yang bermanfaat kemajuan studi dan 

perkembangan Ilmu EUkonomi khususnya dibidang kredit. 

2. Bagi PT. Pegadaian Cabang Wonokromo  

Penelitian ini dapat membantu sumbangan pemikiran untuk 

mengembangkan pengambilan keputusan yang lebih baik lagi dalam 

menyelesaikan masalah pengelolaan kredit gadai. 

3. Bagi peneliti 

Dapat digunakan sebagai dasar untuk peneliti yang lebih lanjut, 

terutama berkaitan dengan pengelolaan kredit gadai, juga sebagai 

referensi dalam meneliti dan pengkaji dalam lagi untuk permasalahan 

yang sama. 
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