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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang 

     Perubahan dunia bisnis setiap tahun mengalami perkembangan seiringnya 

berjalan waktu. Dalam hal ini perubahan yang terjadi tidak hanya teknologi, 

melainkan mencakupi biaya perkreditan yaitu sistem gadai yang telah mencakupi 

gadai efek. Sistem gadai efek merupakan suatu jasa kredit yang diberikan oleh 

perusahaan kepada pihak yang memberikan jaminan surat berharga atau saham. 

Peran perusahaan dalam menghadapi situasi perkembangan zaman diterima dengan 

baik, dalam hal ini perusahaan memberikan pelayanan berupa sistem gadai efek atau 

saham yang bernilai. Dengan diciptakannya sistem gadai efek diyakini sangat 

membantu masyarakat dalam hal memberikan pinjaman dengan syarat mudah dan 

proses pengajuannya dapat dilakukan secara online. Dibalik proses gadai efek 

terdapat sistem informasi yang membantu dalam terjadinya proses transaksi 

pergadaian, sistem tersebut ialah sistem informasi akuntansi.Sistem informasi 

akuntansi adalahsistem yang dapat mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan 

memproses data untukmenghasilkan informasi bagi para pembuat keputusan. Hal ini 

termasuk orang, prosedur dan instruksi, data, perangkat lunak, infrastruktur teknologi 

informasi, kontrol internal serta langkah-langkah keamanan Menurut Romney & 

Steinbart, 2018 

     PT Pegadaian adalah lembaga pinjaman yang telah dikelola oleh pemerintah. 

Pegadaian telah menjadi oleh BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang kegiatan 

utamanya telah diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan), dan dalam 

melaksanakan tugasnya berdasarkan hukum gadai menurut PT Pegadaian, (2020).  

Penyaluran dalam hal pinjaman berupa uang tunai dengan jaminan barang bernilai 

dilakukan dengan prosedur yang sesuai dengan harga jaminan barang. Pegadaian 

memberikan penyuluhan yang mudah, cepat, dan aman yang bertujuan untuk 

memberikan kenyamanan serta rasa aman bagi masyarakat yang ingin melakukan 

gadai di pegadaian. Hal ini sesuai dengan motto dari PT pegadaian yaitu mengatasi 

masalah tanpa masalah. 
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     Arti dari motto PT pegadaian itu sendiri ialah pegadaian selalu memberikan solusi 

dalam menyelesaikan masalah dan dapat di tuntaskan tanpa adanya masalah baruhal 

itu bermaksud untuk memberikan layanan yang terbaik yang bertujuan untuk 

nasabah pegadaian dapat terpuaskan dalam hal layanan ataupun sistem gadai yang 

diberikan oleh PT pegadaian. Terpenuhinya rasa kepercayaan nasabah dapat 

diharapkan munculnya sifat kepercayaan dan loyalitas yang tinggi dari pada nasabah. 

     Sistem gadai efek merupakan sistem gadai pertama yang ada di indonesia,dan satu 

satunya sistem gadai yang ditawarkan oleh PT Pegadaian.Sistem gadai efek ini 

adalah gagasan ide terbaru yang telah diberlakukan oleh PT pegadaian dalam 

memberikan pelayanan seiring waktu zaman yang semakin maju.Hal ini sangat 

berperan penting bagi perusahaan karena dapat berkembang lebih luas dan 

memudahkan dalam hal gadai.Produk dan layanan telah diberikan PT Pegadaian 

terbagi atas empat bagian yaitu pinjaman gadai,pinjaman non gadai,layanan jasa dan 

kerja sama,salah satunya yaitu gadai efek. 

Layanan jenis efek yang dapat digadaikan pada PT Pegadaian tentunya adanya 

beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menggadaikan surat berharga atau 

saham kepada pegadaian.Jenis saham yang memenuhi syarat untuk digadaikan 

ialah,saham IDX 80 yang merupakan indeks pasar saham di bursa efek indonesia 

(BEI) yang mempunyai kriteria telah tercatat di bursa efek indonesia selama 3 bulan 

atau lebih,memiliki kondisi keuangan dan prospek keuangan dan juga nilai transaksi 

yang tinggi serta dapat ditransaksikan dan dijaminkan dalam transaksi margin yaitu 

SUN (Surat Utang Negara),ORI (Obligasi Negara Retail) dan obligasi BUMN 

(Badan Usaha Milik Negara) dengan rating minimal A+ dan minimal jatuh tempo 

(maturity)180 hari. 

Maka dari itu sistem informasi akuntansi sangat membantu dalam memproses 

data yang transkasi yang dilakukan nasabah dengan melakukan gadai efek di PT 

Pegadaian. Selain itu peran sistem membantu memanajemen alur transaksi dari awal 

hingga akhir dari proses transaksi gadai efek yang akan terlampir pada tugas akhir 

ini. 
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I.2 Tujuan TA 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan gadai efek di PT Pegadaian   

 

2. Untuk mengetahui sistem informasi akuntansi gadai efek di PT Pegadaian  

 

3. Untuk mengetahui pencatatan transaksi gadai efek di PT Pegadaian  

I.3 Manfaat TA 

Manfaat Teoritis 

 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

mengenai sistem informasi akuntasi gadai efek pada perusahaan pegadaian, serta 

juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis 

dipelajari di bangku perkuliahan.  

 

Manfaat Praktis 
 

1. Bagi masyarakat, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi akuntansi khususnya berkaitan dengan di bidang gadai efek pada PT 

Pegadaian (Persero) 

2. Bagi perusahaan, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi memberikan transparansi transaksi kepada mahasiswa maupun 

masyarakat dan pengetahuan secara meluas, secara langsung memperkenalkan 

program perusahaan kepada masyarakat. 

3. Bagi Akademik, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

untuk mempelajari program produk perusahaan PT Pegadaian (Persero) dan 

memberikan penjelasan dalam pembelajaran Sistem Informasi Akuntansi Gadai 

efek secara menyeluruh. 

 

 

 

 

 

 


