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ANALYSIS OF ACCOUNTING TREATMENT OF FAST SECURE CREDIT 

(KCA) AND FIDUCIARY SYSTEM INSTALLMENT CREDIT (CREATION) AT 

PT PEGADAIAN UPC PAOTERE 

 

ABSTRACT 

 Umrayana. 2022. Thesis. Analysis of Accounting Treatment of Fast Secure 

Credit (KCA) And Installment Credit Fiduciary System (Creation) Pad PT Pegdaian 

UPC Paotere which has been guided by Firman Menne and Adil Setiawan. 

The purpose of this study was to determine the Accounting Treatment of KCA 

and Kreasi at PT Pegadaian UPC Paotere.  This research is a mixed methods  study 

using Sequential Exploratory Strategies. In this strategy, the first stage carried out is 

to collect qualitative data, namely interviews and then collect or analyze 

Quantitative data from the results of interviews. The data collection method in this 

study is by means of interviews, observations, literature reviews and documentation.  

The results showed that at PT Pegadaian UPC Paotere did not have a special 

accounting treatment. There are several PSAK used in the application of KCA and 

Kreasi accounting. Accounting treatment related to recognition and measurement is 

carried out based on PSAK 57. For presentation and disclosure of disusn under 

PSAK 71. And for administrative costs and capital rental costs are respectively 

recognized as administrative income and capital rental income under PSAK 71 

which are recognized using a cash basis.   

 Keywords: Accounting Treatment, KCA, Creation 
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ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS KREDIT CEPAT 

AMAN (KCA) DAN KREDIT ANGSURAN SISTEM FIDUSIA 

(KREASI) PADA PT PEGADAIAN UPC PAOTERE 

 

ABSTRAK 

 Umrayana. 2022. Skripsi. Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Kredit Cepat 

Aman (KCA) Dan Kredit Angsuran Sistem Fidusia (Kreasi) Pad PT Pegdaian UPC 

Paotere yang telah dibimbing oleh Firman Menne dan Adil Setiawan. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Perlakuan Akuntansi Atas 

KCA dan Kreasi pada PT Pegadaian UPC Paotere. Penelitian ini merupakan 

penelitian mixed methods dengan menggunakan Strategi Eksploratoris Sekuensial. 

Pada strategi ini tahap pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan data kualitatif 

yaitu wawancara dan kemudian mengumpulkan atau menganalisis data Kuantitatif 

dari hasil wawancara. Metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan 

cara wawancara, observasi, tinjauan kepustakaan dan dokumentasi.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di PT Pegadaian UPC Paotere tidak 

memiliki perlakuan akuntansi yang khusus. Terdapat beberapa PSAK yang 

digunakan dalam penerapan akuntansi KCA dan Kreasi. Perlakuan akuntansi terkait 

pengakuan dan pengukuran dilakukan berdasarkan PSAK 57. Untuk penyajian dan 

pengungkapan disususn berdasarkan PSAK 71. Dan untuk biaya administrasi dan 

biaya sewa modal masing-masing diakui sebagai pendapatan administrasi dan 

pendapatan sewa modal berdasarkan PSAK 71 yang diakui menggunakan dasar kas.     

 Kata kunci: Perlakuan Akuntansi, KCA, Kreasi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Proses akuntansi yang dimulai dari identifikasi kejadian dan transaksi hingga 

penyajian dalam laporan keuangan, memerlukan sebuah kerangka dasar 

penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kerangka dasar atau kerangka 

konseptual akuntansi adalah suatu sistem yang melekat dengan tujuan-tujuan serta 

sifat dasar yang mengarah pada standar yang konsisten dan terdiri atas sifat, 

fungsi dan batasan dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Dalam 

kegiatan operasional suatu usaha untuk dapat menyajikan laporan keuangan yang 

wajar maka diperlukan perlakuan akuntansi.  

PT Pegadaian (Persero) menjalankan usaha dibidang gadai dan fidusia, baik 

secara konvensional maupun syariah serta menjalankan usaha lainnya berdasarkan 

peraturan perundang-undangan terutama untuk masyarakat berpenghasilan 

menengah kebawah, usaha mikro, dan usaha menengah serta optimalisasi 

pemanfaatan sumber daya perusahaan dengan menerapkan prinsip perseroan 

terbatas. Salah satu Pegadaian yang dipilih oleh masyarakat untuk melakukan 

transaksi gadai yaitu PT Pegadaian (Persero) UPC Paotere. PT Pegadaian 

(Persero) UPC Paotere merupakan Unit Pelayanan Cabang dari PT Pegadaian 

(Persero) Cabang Pasar Butung. PT Pegadaian (Persero) berdiri untuk membantu 

masyarakat yang membutuhkan solusi pendanaan, mencegah ijon, rentenir dan 

pinjaman tidak wajar lainnya guna meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil serta 

mendukung program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional. 
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Dalam perjalanannya, pegadaian saat ini tidak hanya sebagai sebuah lembaga 

pembiayaan, namun telah berkembang sebagai solusi bisnis terpadu bagi 

masyarakat melalui ragam produk dan layanan yang diberikan mulai dari investasi 

emas, tabungan emas, pendaftaran pegadaian digital atau pegadaian online, 

pegadaian Syariah dan lainnya. Pada PT Pegadaian (Persero) UPC Paeotere, 

nasabah juga bisa mengajukan pinjaman uang atau kredit dengan jaminan mulai 

dari surat BPKB kendaraan motor atau mobil, surat tanah dan lainnya.  

PT Pegadaian (Persero) pada umumnya menerima agunan (jaminan) untuk 

harta bergerak seperti perhiasan, prabotan, benda eletronik, mesin dan kendaraan 

yang sesuai dengan ketentuan perusahaan bahwa barang tersebut bisa dijadikan 

sebagai agunan. Barang-barang tersebut nantinya akan ditaksir nilainya, sehingga 

dapat diketahui berapa nilai taksiran dari barang yang digadaikan dan berapa 

jumlah uang yang dapat dipinjam. Pegadaian memiliki banyak produk yang 

ditawarkan kepada masyarakat, namun pada umumnya ada dua produk utama 

pegadaian yang banyak diminati oleh masyarakat yakni Kredit Cepat Aman 

(KCA) dan Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI). Kedua produk tersebut 

sangat berperan penting dalam kemajuan Pegadaian karena semakin banyak kredit 

yang disalurkan, ini berarti kinerja pegadaian semakin optimal. Meskipun kedua 

produk tersebut sangat berpengaruh terhadap pendapatan Pegadaian. 

Kredit Cepat dan Aman (KCA) merupakan solusi terpercaya untuk 

mendapatkan pinjaman secara mudah, cepat dan aman  KCA ini berupa produk 

pinjaman dana yang disalurkan ke masyarakat dengan satu harapan masyarakat 

dapat memanfaatkannya untuk berbagai kepentingan ekonomi yang dapat 
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meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara makro. KCA merupakan pemberian 

kredit kepada masyarakat dalam jangka waktu tertentu atas dasar hukum gadai 

yang pengembaliannya dilakukan dengan membayar uang pinjaman disertai biaya 

sewa modal.  

Kredit Kreasi merupakan modifikasi dari produk lama yang sebelumnya 

dikenal dengan nama Kredit Kelayakan Usaha Pegadaian. Kreasi semakin dikenal 

terutama bagi kelompok Usaha Mikro, kecil dan menengah UMKM) untuk 

pinjaman jenis pinjaman dengan menjaminkan Buku Pemilik Kendaraan 

Bermotor (BPKB) untuk kegiatan usaha. 

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Muthmainnah Yusuf (2018) dengan 

judul “Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Ijarah Dalam Rahn Berdasarkan PSAK 

No. 107 di PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin” hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa penerapan perlakuan akuntansi dalam hal pengakuan dan 

pengukuran pada pegadaian syariah cabang hasanuddin mengenai biaya telah 

sesuai dengan PSAK 107 dan penyajian dan pengungkapan pada pegadaian 

syariah cabang hasanuddin belum sesuai dengan PSAK 107 karena pihak 

pegadaian syariah tidak mempunyai laporan keuangan khusus. Penelitian ini fokus 

pada perlakuan akuntansi Pegadaian Syariah sedangkan penelitian sekarang fokus 

ke perlakuan akuntansi Pegadaian Konvensional.   

Penelitian yang dilakukan oleh Sulpitra (2018) dengan judul “Perbandingan 

Perlakuan Akuntansi Gadai Syariah dan Gadai Konvensional (Studi Pada 

Pegadaian Syariah Cabang Sentral dan Pegadaian Konvensional Cabang 

Mappanyuki)” hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan yang 
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diberikan oleh Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional berdasarkan besar 

nilai presentase sesuai golongan dari taksiran barang agunan tersebut, Pegadaian 

Syariah dan Pegadaian Konvensional sama-sama mengakui pendapatan 

berdasarkan acrual basis, pada Pegadaian Syariah untuk biaya penitipan tarif 

ijaroh yang diperpanjang 10 hari dan untuk Pegadaian Konvensional dikenakan 

tarif sewa modal yang diperpanjang 15 hari dimana batas jatuh tempo pinjaman 

sama-sama 120 hari. Yang membedakan penelitian sebelumnya dengan penelitian 

ini yaitu penelitian terdahulu membahas perlakuan akuntansi produk gadai emas 

atau namun pada penelitian ini peneliti fokus ke KCA dan Kreasi.      

Penelitian yang dilakukan oleh Maharani, Ninin Non Ayu Salmah dan Emma 

Lilianti dengan judul “Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Rahn (Gadai 

Emas) Berdasarkan PSAK 107 (Studi Kasus Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang 

Simpang Patal Palembang)” hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PT. 

Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang mengakui pendapatan sewa 

saat pendapatan tersebut diterima, beban pada kegiatan pembiayaan yang terdiri 

dari biaya-biaya yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Simpang 

Patal Palembang menyangkut pembiayaan gadai yang ditanggung oleh nasabah 

dan diakui oleh pihak terkait dan biaya diakui pada saat dikeluarkannya biaya 

tersebut sehingga pihak Pegadaian tidak mencatat sebagai beban tetapi sebagai 

pendapatan. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu 

penelitian kali ini fokus ke perlakuan akuntansi Pegadaian Konvensional 

sedangkan penelitian sebelumnya fokus ke perlakuan akuntansi Pegadaian 

Syariah.     
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Berdasarkan pengamatan selama melaksanakan Magang di PT Pegadaian 

(Persero) UPC Paotere bahwa pihak Pegadaian hanya melakukan pencatatan pada 

Surat Bukti Kredit (SBK) yang ditulis langsung oleh penaksir. Kemudian pihak 

kasir melakukan input data semua pengeluaran atas pembiayaan yang dikeluarkan 

oleh pihak Pegadaian UPC Paotere yang terjadi pada saat itu dan dikirm langsung 

ke pusat dan kasir hanya mengprint data berupa rekening koran. Dan semua itu 

dilakukan secara otomatis, online dan terpusat. Dari sini dapat disimpulkan bahwa 

tidak ada pembukuan besar yang dilakukan pihak Pegadaian UPC Paotere atas 

setiap transaksi yang terjadi. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu diatas, 

belum ada penelitian yang fokus membahas mengenai Perlakuan Akuntansi 

terhadap produk gadai di PT Pegadaian (Persero) untuk Pegadaian Konvensional, 

maka hal inilah yang menarik penulis  untuk melakukan penelitian dengan judul: 

“Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Kredit Cepat Aman (KCA) Dan Kredit 

Sistem Angsuran Fidusia (KREASI) pada PT Pegadaian (Persero) Cabang 

Paotere". 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini merumuskan 

masalah “Bagaimana Perlakuan Akuntansi Atas KCA dan Kreasi Pada PT 

Pegadaian UPC Paotere?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui Perlakuan Akuntansi Atas KCA dan Kreasi pada PT Pegadaian 

UPC Paotere. 



6 

 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi semua pihak, diantaranya:  

1. Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan dan wawasan sehubungan 

dengan perlakuan akuntansi ats KCA dan Kreasi pada PT Pegadaian UPC 

Paotere. 

2. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan 

atau informasi bagi perusahaan dalam perlakuan akuntansi atas KCA dan 

Kreasi di perusahaan.  

3. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univrsitas Bosowa, penelitian ini 

bermanfaat untuk pengembangan ilmu dan pelaksanaan pembangunan di 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa, dapat menambah 

referensi di perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Bosowa serta menambah wawasan dan informasi pembaca khususnya 

mahasiswa program studi akuntansi dalam penelitian yang sejenisnya. 

4. Bagi pembaca, memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaca yang 

ingin membahas mengenai perlakuan akuntansi atas KCA dan Kreasi 

pada perusahan serta penelitian ini juga sebagai tambahan referensi dan 

tambahan pengetahuan pembaca. 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

2.1 Kerangka Teori 

       Menguraikan mengenai teori-teori yang mendasari penelitian yang dilakukan 

oleh penulis dengan menghindari teori-teori yang tidak mempunyai hubungan 

dengan penelitian tersebut. Landasan teori ini juga menguraikan tentang teori-

teori yang mendukung alat analisis yang akan dipergunakan dalam penelitian. 

2.1.1 Akuntansi 

Akuntansi berasal dari Bahasa Inggris yaitu “To Account” yang artinya 

menghitung atau mempertanggungjawabkan sesuatu yang ada kaitannya dengan 

pengolahan bidang keuangan dari suatu perusahaan kepada pemiliknya atas 

kepercayaan yang telah diberikan kepada pengelola tersebut untuk menjalankan 

kegiatan perusahaan (Sujarweni, 2019). 

 Pengertian akuntansi memiliki definisi yang berbeda beda, tergantung dari 

sudut pandang seseorang, akan tetapi pada dasarnya pengertian akuntansi yang 

berbeda-beda tersebut selalu menekankan kegunaannya sebagai dasar dalam 

pengambilan keputusan ekonomi. Lebih jelasnya berikut akan dikemukakan 

beberapa pengertian akuntansi dari sudut pandang beberapa ahli, yaitu sebagai 

berikut: 

Menurut Accounting Priciple Boad (APB) Statement No. 4 yang dikutip 

oleh Harahap (2016) “Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah 

memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu 
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badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengamblan keputusan 

ekonomi sebagai dasar memilih diantara beberapa alternatif ”.  

Wiratna (2016) menyatakan “Akuntansi adalah proses dari transaksi yang 

dibuktikan dengan faktur, lalu dari transaksi dibuat jurnal, buku besar, neraca 

lajur, kemudian menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang 

digunakan pihak-pihak tertentu.” 

Menurut Afwan (2016) “Akuntansi sering disebut dengan Bahasa bisnis, 

tepatnya Bahasa untuk pengambilan keputusan keuangan perusahaan. Hampir 

seluruh aktifitas perusahaan tidak bisa dilepas dari praktek akuntansi. Oleh karena 

akuntansi memainkan peran penting dalam maju mundurnya perusahaan”.

Menurut Syaiful (2016) istilah akuntansi didefinisikan sebagai berikut: 

“Akuntansi adalah seni pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan atas sesuatu 

transaksi dengan cara sedemikian rupa, sistematika dari segi isi, dan berdasarkan 

standar yang diakui umum. Oleh karena itu, pihak yang berkepentingan atas 

perusahaan dapat mengetahui posisi keuangan perusahaan serta hasil operasi pada 

setiap waktu yang diperlukan, sehingga dapat mengambil keputusan maupun 

pemilihan dari berbagai Tindakan alternative dibidang ekonomi”.   

 

Menurut Kieso dkk (2016)  

 
“Akuntansi terdiri dari tiga kegiatan yang mendasar yaitu identifikasi, pencatatan 

dan pengkomunikasian peristiwa ekonomi suatu organisasi kepada pihak yang 

berkepentingan. Perusahaan mengidentifikasi peristiwa ekonomi sesuai dengan 

kegiatan usahanya dan mencatat peristiwa tersebut untuk menyediakan catatan 

kegiatan keuangan. Pencatatan dilaksanakan secara sistematis, kronologis setiap 

peristiwa, dalam satuan mata uang. Akhirnya pada pengkomunikasian kumpulan 

informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan dalam bentuk laporan 

akuntansi atau dikenal dengan laporan keuangan”. 

 

Menurut Martani dkk (2016) pengertian Akuntansi yaitu:  

 
“Akuntansi memegang peranan penting dalam entitas karna akuntansi adalah 

Bahasa bisnis (business language). Akuntansi menghasilkan informasi yang 

menjelaskan kinerja keuangan entitas dalam suatu periode tertentu dan kondisi 

keuangan entitas pada tanggal tertentu. Informasi akuntansi tersebut digunakan 

oleh para pemakai agar dapat membantu dalam prediksi kinerja di masa 

mendatang”. 
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   Menurut Mursyidi dalam Estorina (2020), tahapan dalam proses akuntansi 

mencakup hal-hal sebagai berikut: 

1. Pencatatan (recording) transaksi-transaksi keuangan, pada tahap ini setiap 

transaksi keuangan dicatat secara kronologis dan sistematis dalam periode 

tertentu didalam sebuah atau beberapa buku yang disebut jurnal. Tiap catatan 

itu harus ditunjang oleh dokumen sumbernya (nota, faktur, kuitansi, bukti 

memorial, dan lain-lain). Pencatatan dalam akuntansi ada dua tahap, yaitu 

pencatatan transaksi dalam buku jurnal (journal entry) dan pencatatan ayat 

jurnal ke buku besar (posting to ledger). 

2. Pengelompokkan (classification), pada tahap ini menunjukkan aktivitas 

transaksi-transaksi yang sudah dicatat itu dikelompokkan menurut kelompok 

akun yang ada, yaitu kelompok akun aktiva (assets), akun kewajiban 

(lialibities), akun ekuitas (equities), akun pendapatan (revenue), dan akun 

beban (expenses). 

3. Pengikhtisaran (summarizing), pada tahap ini dilakukan aktivitas penyusunan 

nilai untuk setiap akun yang disajikan dalam bentuk saldo masing-masing sisi 

debit dan kredit, bahkan hanya berupa saldo saja. Berarti bahwa secara berkala 

semua transaksi yang sudah dicatat, dikelompokkan, disajikan dalam daftar 

tersendiri yang disebut laporan posisi keuangan saldo (trial balance). 

4. Pelaporan (reporting), pada tahap ini dilakukan aktivitas penyusunan 

ringkasan dari hasil peringkasan. Laporan diusun secara sistematis untuk dapat 

dipahami dan dapat dipersandingkan serta disajikan secara lengkap (full 

disclosure). Laporan keuangan terdiri atas laporan laba rugi komprehensif 
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(income statement), laporan perubahan ekuitas (equity statement), laporan 

posisi keuangan (balance sheet), laporan arus kas (cash flow statement), dan 

catatan atas laporan keuangan.  

5. Penafsiran (analizing), tahap ini merupakan lanjutan dari proses akuntansi 

tertentu sehingga dapat diketahui kinerja dan posisi keuangan dan 

perubahannya untuk suatun organisasi. Jadi proses akuntansi meliputi 

pencatatan transaksi-transaksi keuangan, pengelompokkan, pengtikhtisaran, 

pelaporan dan penafsiran data keuangan.  

Berdasarkan pengertian dari beberapa para ahli dapat disimpulkan bahwa 

akuntansi adalah suatu proses pencatatan, pengidentifikasian, pengukuran dan 

pelaporan informasi ekonomi untuk mempermudah dalam mengambil suatu 

keputusan yang terjadi dalam suatu perusahaan.  

2.1.2 Perlakuan Akuntansi 

Setelah dibahas mengenai akuntansi, sekarang akan dibahas mengenai 

perlakuan akuntansi. Kieso dan Weygant (2015) menyatakan bahwa “Perlakuan 

akuntansi adalah aturan-aturan atau langkah-langkah yang dilakukan dalam proses 

akuntansi yang meliputi pengakuan, pencatatan dan penyajian informasi keuangan 

dalam laporan keuangan perusahaan”.   

Ardhianto (2019) menyatakan bahwa “Perlakuan akuntansi adalah pedoman 

dalam melakukan praktik akuntansi, yaitu dengan mengurai kebijakan-kebijakan 

atau langkah-langkah yang dilakukan dalam proses akuntansi. Hal ini meliputi 

pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan penyajian informasi keuangan dalam 

laporan keuangan suatu entitas. Termasuk dalam bagaimana suatu transaksi atau 
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kejadian tersebut diperlakukan di dalam akuntansi. Penyusunan perlakuan 

akuntansi melibatkan suatu Lembaga dengan kemampuan bidang akuntansi yang 

dinamakan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).    

Harnanto (2015) mendefinisikan perlakuan akuntansi adalah 

“suatu disiplin analisa yang mencakup kegiatan mengidentifikasi berbagai 

transaksi atau peristiwa yang merupakan kegiatan pencatatan sehingga informasi 

yang relevan dan mempunyai hubungan antara yang satu dan yang lainnya yang 

mampu memberikan gambaran secara layak tentang keadaan keuangan dan hasil 

usaha perusahaan akan digabungkan dan disajikan dalam bentuk laporan 

keuangan”. 

 

Perlakuan Akuntansi merupakan perbuatan terhadap sesuatu, maksudnya 

ialah perbuatan atau tindakan yang dikenakan kepada sesuatu yang bukan orang 

maupun terhadap orang itu sendiri. Kaitannya dalam laporan keuangan itu dicatat 

dan disajikan, Perlakuan akuntansi terdiri dari pengakuan, pengukuran, penyajian 

dan pengungkapan untuk menyesuaikan laporan keuangan, lalu untuk melihat 

perlakuan akuntansi suatu perusahaan maka dapat dilihat pada neraca, didalam 

neraca terdapat aset dak kewajiban. Adapun tahapan dari perlakuan akuntansi 

yaitu (Amalia, 2018) : 

1. Pengakuan  

Proses pencatatan suatu pos yang memenuhi definisi suatu unsur didalam 

laporan keuangan. 

2. Pengukuran  

Penentuan jumlah rupiah suatu transaksi yang akan dicatat. Pengukuran 

berhubungan dengan masalah penentuan jumlah yang dicatat pertama kali 

untuk suatu transaksi. 
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3. Penyajian  

Proses bagaimana laporan keuangan itu dibuat.  

4. Pengungkapan  

Penyampaian informasi keuangan tentang suatu perusahaan didalam laporan 

keuangan. 

Berdasarkan uraian dari beberapa ahli di atas dapat dirumuskan bahwa 

perlakuan akuntansi merupakan suatu tindakan yang dilakukan dan suatu transaksi 

yang meliputi proses akuntansi yang terdiri dari proses pengakuan, pengukuran, 

pencatatan, penilaian, penyajian informasi keuangan dari transaksi-transaksi yang 

bersifat finansial dan hasilnya sebagai informasi untuk pengambilan suatu 

keputusan bagi para pemakainya. 

2.1.3 Gadai  

Istilah gadai berasal dari terjemahan dari kata pand (bahasa Belanda) atau 

pledge atau pawn (bahasa Inggris). Gadai secara harfiah adalah tetap, kekal, dan 

jaminan. Secara istilah gadai adalah apa yang disebut dengan barang jaminan, 

agunan, cagar, atau tangungan. Gadai yaitu menahan barang sebagai jaminan atas 

utang, Akad rahn juga diartikan sebagai sebuah perjanjian pinjaman dengan 

jaminan atau dengan melakukan penahanan harta milik si peminjam sebagai 

jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang gadai baru dapat diserahkan 

kembali pada pihak yang berutang apabila utangnya telah dilunasi (Arbi’a, 2018). 

Menurut Pasal 1150 KUHPPerdata gadai adalah suatu hak yang diperoleh 

seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh 

seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan 
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kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang 

tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan 

kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah 

dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya 

mana yang harus didahulukan. Kata gadai dalam undang-undang digunakan dalam 

dua arti yaitu merujuk kepada bendanya dan kedua kepada haknya. Gadai 

merupakan pemberian berupa benda bergerak untuk dijadikan sebagai jaminan 

utang. Dalam hal ini berupa jaminan yang mudah dijadikan uang untuk dapat 

menutup pinjaman apabila tidak dapat dilunasi oleh si peminjam (Zahari, 2018). 

Gadai dikonstrusikan sebagai perjanjian tambahan sedangkan perjanjian 

pokoknya adalah perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan benda 

bergerak apabila debitur ingkar janji (wanprestasi), barang yang telah dijaminkan 

oleh debitur kepada kreditur dapat melakukan pelelangan untuk melunasi hutang 

debitur. Sifat usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi 

kemanfaatan masyarakat umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan 

prinsip penggolongan.  

1. Objek Hak Gadai 

Dilihat dari definisi gadai sendiri, yang menjadi objek dari hak gadai 

adalah benda bergerak. Benda bergerak yang dimaksud meliputi benda yang 

bergerak yang berwujud  (lichamelijke zaken) dan benda bergerak yang tidak 

berwujud (onlichamelijke zaken) berupa hak yang mendapatkan pembayaran uang 

yang berwujud surat-surat berharga. 

2. Subjek Hak Gadai 
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Seperti halnya perbuatan-perbuatan hokum yang lain, pemberi dan 

penerima gadai hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang cakap untuk 

melakukan perbuatan hokum, akan tetapi, bagi pemberi gadai ada syarat lagi yaitu 

ia harus berhak mengasingkan (menjual, menukar, menghibahkan dan lain-lain) 

benda yang digadaikan. Pasal 1152 ayat (4) BW menentukan bahwa lalu 

kemudian ternyata pemberi gadai tidak berhak untuk mengasingkan benda itu, 

gadai tidak bisa dibatalkan, asal saja penerima gadai betul-betul mengira bahwa 

pemberi gadai adalah berhak pemberi gadai itu. Kalau penerima gadai mengetahui 

atau seharusnya dapat menyangka bahwa pemberi gadai tidak berhak memberi 

gadai, penerima gadai tidak dapat perlindungan hokum dan hak gadai harus 

dibatalkan. 

3. Hak-Hak Pemegang Gadai 

a. Hak untuk menahan benda yang digadaikan selama sebelum dilunasi 

hutang pokonya, bunganya dan biaya-biaya lainnya oleh debitur. 

b. Hak untuk mendapatkan pembayaran pitangnya dari pendapatan penjualan 

benda yang digadaikan, apabila debitur tidak menepati kewajibannya. 

Penjualan benda yang digadaikan dapat dilakukan sendiri oleh pemegang 

gadai dan dapat pula dengan perantaraan hakim. 

c. Hak meminta ganti biaya-biaya yang telah dikeluarkannya untuk 

memelihara benda yang digadaikan itu. 

d. Dalam melaksanakan hak gadai secara menjual benda yang dijaminkan, 

pemegang gadai berhak untuk didahulukan menerima pembayaran 
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piutangnya sebelum piutang-piutang lainnya, kecuali biaya-biaya lelang, 

dan biaya pemeliharaan agar barang itu tidak rusak atau musnah. 

4. Kewajiban-Kewajiban Pemegang Gadai 

a. Pemegang gadai bertanggungjawab atas hilangnya atau berkurangnya 

harga barang yang digadaikan jika hal itu disebabkan oleh kelalaiannya. 

b. Pemegang gadai harus memberitahukan kepada pemberi gadai bilamana ia 

hendak menjual barang yang digadaikan kepadanya. 

c. Pemegang gadai harus memberikan perhitungan tentang pendapatan 

penjualan benda yang digadaikan dan setelah mengambil pelunasan 

piutangnya ia harus menyerahkan kelebihannya kepada pemberi gadai. 

d. Pemegang gadai harus mengembalikan benda yang digadaikan bilamana 

hutang pokok, bunga dan biaya-biaya untuk memelihara benda yang 

digadaikan telah l;unas dibayar oleh debitur. 

5. Sebab-Sebab Hapusnya Gadai 

a. Karena hapusnya perjanjian peminjaman uang 

b. Karena perintah pengembalian benda yang digadaikan lantaran 

penyalahgunaan dari pemegang gadai. 

c. Karena benda yang digadaikan dikembalikan dengan kemauan sendiri oleh 

pemegang gadai kepada pemberi gadai. 

d. Karena pemegang gadai lantaran sesuatu sebab menjadi pemilik benda 

yang digadaikan 

e. Karena di eksekusi oleh pemilik gadai. 

f. Karena lenyapnya atau hilangnya benda yang digadaikan. 
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Berdasarkan beberapa gambaran mengenai gadai diatas, maka dapat 

simpulkan bahwa gadai merupakan pemberian pinjaman dengan memberikan 

barang sebagai jaminan yang akan dikenakan bunga sesuai aturan perusahaan atau 

pemberi kredit yang disepakati bersama tanpa adanya paksaan dari pihak-pihak 

tersebut. 

2.1.4 Kredit Cepat Aman (KCA) 

Kredit Cepat Aman adalah kredit dengan sistem gadai yang diberikan 

kepada semua golongan nasabah, baik untuk kebutuhan konsumtif ataupun 

kebutuhan produktif. Pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan prosedur 

pelayanan yang mudah, aman dan cepat tersebut diharapkan dapat membantu dan 

melindungi rakyat kecil yang tidak memiliki akses kedalam perbankan (Pratiwi, 

2019). 

Kredit Cepat Aman (KCA) merupakan pinjaman berdasarkan hukum gadai 

dengan prosedur pelayanan yang mudah, aman dan cepat. Dengan usaha ini, 

pemerintah melindungi rakyat kecil yang tidak memiliki akses kedalam 

perbankan. Dengan demikian, kalangan tersebut terhindar dari praktek pemberian 

uang pinjaman yang tidak wajar. Pemberian kredit jangka pendek dengan 

pemberian pinjaman mulai 50.000 sampai tak terhingga, jaminannya berupa 

benda bergerak, baik berupa barang perhiasan emas dan berlian, elektronik, 

kendraan maupun alat rumah tangga lainnya. Jangka waktu kredit maksimum 4 

bulan atau 120 hari dengan sewa modal 1.1% - 1,2% /15 hari dan dapat 

diperpanjang dengan cara hanya membayar sewa modal dan biaya admistrasinya 

saja. 
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1. Keunggulan KCA (Kredit Cepat Aman) 

Dari produk KCA yang dimilki PT.Pegadaian mempunyai keunggulan yaitu: 

a. Layanan KCA tersedia lebih dari 4400 outlet Pegadaian diseluruh 

Indonesia. 

b. Nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai. 

c. Jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan dan dapat diperpanjang dengan 

hanya membayar sewa modal saja atau mengengsur sebagaian uang 

pinjaman. 

d. Tidak perlu membuka Rekening Bank, dengan perhitungan sewa modal. 

e. Prosedur pengajuannya sangat mudah. 

f. Pelunasan dapat dilakukan setiap saat. 

g. Pinjaman dimulai 50.000 sampai tak terhingga 

h. Barang jaminan diasuransikan 

i. Pengembalian kelebihan hasil lelang (jika uang ada lebih) 

j. Aman cepat dan mudah 

Diluar dari keunggulan pada produk KCA, produk ini mempunyai bidang 

lain yang disebut KCA Prima yang merupakan produk pinjaman gadai tanpa 

bunga (0%) sedangkan untuk waktu yang diberikan oleh pihak pegadaian hanya 

selama 2 bulan saja dengan syarat, memiliki KTP yang masih aktif, nama nasabah 

tercantum di KK serta tidak pernah memiliki saldo KCA prima sebelumnya dan 

jika ada anggota keluarga yang berstatus sebagai mahasiswa serta berusia tidak 

lebih dari 30 tahun dapat mengajukan KCA Prima sendiri. 

 



18 

 

 

2. Persyataran Kredit Cepat Aman (KCA) 

a. Foto copy kartu identitas resmi yang masih berlaku (KTP/SIM/KK). 

b. Menyerahkan barang jaminan. 

c. Untuk kenderaan bermotor membawa BPKB dan STNK asli. 

d. Nasabah mendatangi Surat Bukti Kredit (SBK). 

  Adapun dari keunggulan dan persyaratan KCA, dalam prosedurnya jika 

nasabah telat membayar cicilan atau telah jatuh tempo pihak pegadaian akan 

melakukan pelelangan barang hal tersebut sudah diberitahukan kepada nasabah 

jika sudah jatuh tempo pihak pegadaian akan menghubungi ataupun mengirim 

surat kepada pihak nasabah bahwasanya barang gadai yang tidak ditebus akan 

dilakukan pelelangan. Berikut prosedur pelelangan : 

a. Dimulai dengan menyebarkan pemberitahuan dan pengumuman di halaman 

depan pegadaian. 

b. Harga yang dipatok oleh pegadaian adalah harga yang sudah dihitung 

bersamaan dengan sewa modal barang jaminan tersebut dari hutang yang 

dipinjam. 

c. Jika penawar ingin mengambil barang jaminan, penawar juga masih harus 

membayar uang kas negara dan juga uang miskin sebesar 2 persen. Maka dari 

itu nasabah dapat memperpanjang barang gadainya jika sudah jatuh tempo 

agar barang tidak dilelang cukup dengan membayar sewa modal saja untuk 

memperpanjang dapat dilakukan disemua outlet Pegadaian atau melalui 

aplikasi Pegadaian Digital Service. Untuk meminta tambah dan melakukan 
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pengambilan barang jaminan harus di outlet tempat pertama kali melakukan 

transaksi. 

3. Tarif sewa modal berdasarkan golongan dan uang pinjaman (UP) 

Pendapatan merupakan jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari 

aktivitasnya, kebanyakan dari penjualan produk dan jasa kepada pelanggan. Bagi 

investor pendapatan kurang penting dibandingkan keuntungan, yang merupakan 

jumlah uang yang yang diterima setelah dikurangi pengeluaran. Pendapatan 

merupakan sejumlah penghasilan yang diperoleh dari hasil pekerjaaan dan 

biasanya pendapatan seseorang dihitung setiap tahun atau setiap bulan. 

Pendapatan Sewa Modal merupakan pendapatan yang diperoleh dari aktivitas 

yang dilakukan oleh perusahaan dalam usaha penyaluran uang pinjaman.  

2.1.5 Kredit Angsuran Sistem Fidusia (Kreasi)  

Kreasi adalah pinjaman dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan 

konstruksi pinjaman kredit secara fidusia, yang diberikan oleh Perum Pegadaian 

kepada pengusaha kecil yang membutuhkan dana untuk keperluan pengembangan 

usahanya.  

Kreasi juga diartikan sebagai kredit angsuran fidusia yang merupakan 

pemberian pinjaman kepada pengusaha mikro-kecil (dalam rangka pengembangan 

usaha) dengan skim penjaminan secara fidusia dan pengembalian pinjamannya 

dilakukan melalui angsuran per bulan dalam jangka waktu kredit 12 sampai 

dengan 36 bulan. Perolehan kredit dengan cara menyerahkan Buku Pemilik 

Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagai agunan dengan bunga pinjaman 1% per 

bulan (Anika, 2019). 
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1. Ciri-Ciri Kreasi 

Adapun ciri-ciri Kreasi yaitu sebagai berikut : 

a. Prosedur pengajuannya sederhana, mudah dan cepat  

b. Dalam tempo 3 hari kredit sudah bisa diberikan kepada nasabah 

c. Kreasi dapat diperoleh diseluruh kantor cabang pegadaian di Indonesia 

d. Pinjaman mulai dari Rp. 3,000,000,- hingga Rp. 400,000,000,-.  

e. Jangka waktu pinjaman fleksibel, mulai dari 12 bulan, 18 bulan, 24 

bulan, dan 36 bulan  

f. Sewa modal (bunga pinjaman) realtif murah, hanya 1% per bulan, flat 

g. Agunan BPKB kendaraan bermotor (mobil plat kuning/ hitam, serta 

sepeda motor) sehingga kendaraan tetap dapat dipergunakan untuk 

mendukung operasional usaha. 

h. Pelunasan kredit dilakukan dengan angsuran tetap setiap bulan. 

i. Pelunasan sekaligus dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan pemberian 

diskon untuk sewa modal. 

2. Persyaratan Kreasi 

Adapun persyaratan untuk memperoleh kredit Kreasi yaitu sebagai berikut:  

a. Memiliki usaha UMKM  

b. Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga  

c. Menyerahkan dokumen usaha yang sah  

d. Usaha telah berjalan minimal 1 (satu) tahun dan pendapatan  

e. Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB asli, 

fotokopi STNK, dan faktur pembelian)  
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f. Memenuhi kriteria kelayakan usaha  

g. Peminjam sehat jasamani dan rohan 

2.1.6 Penerapan PSAK di PT Pegadaian (Persero) 

Pada dasarnya belum ada PSAK yang mengatur secara khusus mengenai 

Pegadaian Konvensional. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan 

Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan beberapa standar baru, revisi dan 

intepretasi, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau 

setelah tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut: 

1. PSAK berlaku untuk tahun buku yang mulai sejak 1 Januari 2022 dan 

penerapan dini diperbolehkan: 

a. Amandemen PSAK 57 “Provisi, Liabilitas Kontijensi dan aset 

Kontijensi”; 

b. PSAK 112 “Akuntansi Wakaf ”; 

c. Amandemen PSAK 22 “Kombinasi Bisnis”; dan  

d. Penyesuaian tahunan PSAK 73 “Sewa”; 

e. Penyesuaian tahunan PSAK 71 “Instrumen Keuangan”.  

2. Amandemen PSAK 1: “Penyajian Laporan Keuangan”. 

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2023 dan penerapan 

dini diperbolehkan. 

3. PSAK 74: “Kontrak Asuransi” 

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2025. 
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Pada saat penerbitan laporan keuangan perusahaan masih mempelajari 

dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut 

serta pengaruhnya pada laporan keuangan perusahaan.   

Pendapatan sewa modal dan administrasi diakui sesuai dengan PSAK 71 

dan untuk pendapatan lainnya, menerapkan PSAK No. 72, “Pendapatan dari 

Kontrak dengan Pelanggan”, yang mengidentifikasi terpenuhinya kriteria 

pengakuan pendapatan, sehingga pendapatan dapat diakui, dan mengatur 

perlakuan akuntansi atas pendapatan yang timbul dari transaksi dan kejadian 

tertentu, serta memberikan panduan praktis dalam penerapan kriteria mengenai 

pengakuan pendapatan (www.Pegadaian.co.id). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pegadaian.co.id/
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2.2 Kerangka Berpikir  

     Gambar 2.1 

 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Diolah Sendiri

Bagaimana perlakuan akuntansi atas KCA dab Kreasi pada  

PT Pegadaian (Persero) UPC Paotere  

Metode Analisis: 

Mixed Method 

Kesimpulan 

Hasil Analisis 

PT. Pegadaian (Persero) UPC Paotere 

Rekomendasi 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Pelitian 

Penelitian ini dilakukan di PT Pegadaian (Persero) UPC Paotere yang terletak di 

Jl. Barukang Raya No. 120 (Depan Masjid Nurul Huda Gusung) Paotere, Kec.  

Pannampu, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90161 yang bergerak dibidang 

pembiayaan. Adapun waktu yang dibutuhkan dalam merampungkan penelitian ini 

adalah kurang lebih 2 bulan yaitu dari bulan Februari sampai dengan Maret 2022.  

3.2 Jenis dan Sumber Data 

3.2.1 Jenis Data 

       Mixed Methods (Campuran) adalah suatu metode penelitian antara 

metode kuantitatif dengan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-

sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih 

komprehensif, valid, reliable dan objektif (Sugiyono, 2016). Menurut 

Creswell (2010) Penelitian Campuran merupakan pendekatan penelitian yang 

mengkombinasikan antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif. 

Strategi-strategi dalam mixed methods, yaitu sebagai berikut: 

1. Strategi metode campuran sekuensial/bertahap (sequential mixed methods) 

merupakan strategi bagi peneliti untuk menggabungkan data yang 

ditemukan dari satu metode dengan metode lainnya. Strategi ini dapat 

dilakukan dengan interview terlebih dahulu untuk mendapatkan data 

kualitatif, lalu diikuti dengan data kuantitatif dalam hal ini menggunakan 

survei. Strategi ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: 



25 

 

 

a. Strategi eksplanatoris sekuensial. Dalam strategi ini tahap pertama 

adalah mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif kemudian 

diikuti oleh pengumpulan dan menganalisis data kualitatif yang 

dibangun berdasarkan hasil awal kuantitatif. Bobot atau prioritas ini 

diberikan pada data kuantitatif. 

b. Strategi eksploratoris sekuensial. Strategi ini kebalikan dari strategi 

eksplanatoris sekuensial, pada tahap pertama peneliti mengumpulkan 

dan menganalisis data kualitatif kemudian mengumpulkan dan 

menganalisis data kuantitatif pada tahap kedua yang didasarkan pada 

hasil dari tahap pertama. 

c. Strategi trasformatif sekuensial. Pada strategi ini peneliti menggunakan 

perspektif teori untuk membentuk prosedur-prosedur tertentu dalam 

penelitian. Dalam model ini, peneliti boleh memiliki untuk 

menggunakan salah satu dari dua metode dalam tahap pertama, dan 

bobotnya dapat diberikan pada salah satu dari keduanya atau dibagikan 

secara merata pada masing-masing tahap penelitian.  

2. Strategi metode campuran konkuren/sewaktu waktu (concurren mixed 

method) merupakan penelitian yang menggabungkan antara data 

kuantitatif dan data kualitatif dalam satu waktu. Terdapat tiga strategi pada 

strategi metode campuran konkuren ini, yaitu: 

a. Strategi triangulasi konkuren. Dalam strategi ini, peneliti 

mengumpulkan data kuantitatif dan data kualitatif dalam waktu 

bersamaan pada tahap penelitian, kemudian membandingkan antara 
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data kualitatif dengan data kuantitatif untuk mengetahui perbedaan atau 

kombinasi.  

b. Strategi embedded konkuren. Strategi ini hampir sama dengan model 

triangulasi konkuren, karna sama-sama mengumpulkan data kualitatif 

dan kuantitatif dalam waktu yang bersamaan. Membedakannya adalah 

model ini memiliki motode primer yang memandu proyek dan data 

sekunder yang memiliki peran pendukung dalam setiap prosedur 

penelitian. Metode sekunder yang begitu dominan/berperan (baik itu 

kualitatif atau kuantitatif) ditancapkan (embedded) ke dalam metode 

yang lebih dominan (kualitatif atau kuantitatif) 

c. Strategi transformatif konkuren. Seperti model transformatif sequential 

yaitu dapat diterapkan dengan mengumpulkan data kualitatif dan data 

kuantitatif secara bersamaan serta didasarkan pada perspektif teoritis 

tertentu. 

3. Prosedur metode campuran transformatif (transformatif mixed methods) 

merupakan prosedur penelitian dimana peneliti menggunakan kacamata 

teoritis sebagai perspektif overaching yang didalamnya terdiri dari data 

kualitatif dan data kuantitatif. Perspektif inilah yang nantinya akan 

memberikan kerangka kerja untuk topik penelitian, teknik pengumpulan 

data, dan hasil yang diharapkan dari penelitian.  

3.2.2 Sumber Data 

Adapun sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu 
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1. Data Primer 

       Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan 

mengadakan pengamataan serta wawancara dengan karyawan atau dari 

pihak-pihak perusahaan yang bersangkutan, dimana data ini memerlukan 

pengolahan yang lebih lanjut seperti konsultasi langsung dengan pihak 

perusahaan pada saat pengambilan data dan memerlukan pengolahan 

lebih lanjut. 

2. Data sekunder 

       Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung 

yaitu pengumpulan dokumen-dokumen serta sumber lainnya yang berupa 

informasi lain seperti sejarah atau profil perusahaan, struktur organisasi 

perusahaan, pembukuan akuntansi atas KCA dan Kreasi perusahaan dan 

data lainnya. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian, maka 

peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Observasi, atau biasa diartikan sebagai pengamatan, pengamatan pada penelitian 

ini adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat dan 

mengamati secara langsung maupun tidak langsung objek penelitian yang 

berhubungan dengan penentuan persentase dari masing-masing golongan tarif 

yang dikenakan kepada nasabah dan pembukuan KCA dan Kreasi pada 

Pegadaian UPC Paotere yang sesuai dengan PSAK yang berlaku.  
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2. Wawancara, merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

wawancara langsung dengan karyawan yang berhubungan dengan objek atau 

masalah yang diteliti dengan tujuan untuk melengkapi data dan sistematis untuk 

mendapatkan data bagaimana perhitungan tarif gadai dan perlakuan 

akuntansinya pada gadai di Pegadaian UPC Paotere. 

3. Tinjauan Kepustakaan (Library Research), merupakan metode pengumpulan 

data dengan mempelajari teori-teori dan konsep-konsep yang sehubungan 

dengan masalah yang diteliti penulis pada buku-buku, makalah, dan jurnal guna 

memperoleh landasan teoritis yang memadai untuk melakukan pembahasan. 

4. Dokumentasi, merupakan pengambilan data yang relevan yang sehubungan 

dengan penelitian yang dilakukan dan sebagai pelengkap hasil wawancara. Data 

dokumentasi ini merupakan data-data yang berisikan tabel-tabel atas biaya 

administrasi serta perhitungan tarif gadai.  

3.4 Metode Analisis  

       Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan 

metode mixed methods dengan strategi metode campuran sekuensial/bertahap 

(sequential mixed methods) terutama Strategi Eksploratoris Sekuensial. Metode 

ini dapat diwujudkan dengan cara membuat analisis dan kesimpulan dari data 

kualitatif yaitu hasil wawancara dengan responden. Selanjutnya peneliti 

membuatkan data kuantitatif dari hasil tahap pertama yaitu dengan membuat 

simulasi perhitungan dari hasil tahap pertama. Yang kemudian dapat ditarik 

kesimpulan mengenai perlakuan akuntansi atas KCA dan Kreasi Pada PT 

Pegadaian (Persero) UPC Paotere. 
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3.5 Definisi Operasional 

1. Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, pengidentifikasian, pengukuran 

dan pelaporan informasi ekonomi untuk mempermudah dalam mengambil 

suatu keputusan yang terjadi dalam suatu perusahaan. 

2. Perlakuan Akuntansi merupakan suatu tindakan yang dilakukan dan suatu 

transaksi yang meliputi proses akuntansi yang terdiri dari proses pengakuan, 

pengukuran, pencatatan, penilaian, penyajian informasi keuangan dari 

transaksi-transaksi yang bersifat finansial dan hasilnya sebagai informasi 

untuk pengambilan suatu keputusan bagi para pemakainya. 

3. Gadai merupakan pemberian pinjaman dengan memberikan barang sebagai 

jaminan yang akan dikenakan bunga sesuai aturan perusahaan atau pemberi 

kredit yang disepakati bersama tanpa adanya paksaan dari pihak-pihak 

tersebut. 

4. Penyaluran Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan kepada suatu 

pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. 

5. Kredit Cepat Aman (KCA) adalah kredit dengan sistem gadai yang diberikan 

kepada semua golongan nasabah, baik untuk kebutuhan konsumtif ataupun 

kebutuhan produktif. 

6. Kreasi adalah pinjaman dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan 

konstruksi pinjaman kredit secara fidusia, yang diberikan oleh Perum 

Pegadaian kepada pengusaha kecil yang membutuhkan dana untuk keperluan 

pengembangan usaha.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1 Sejarah Singkat PT Pegadaian (Persero) 

Sejarah Pegadaian dimulai pada tahun 1746 disaat VOC mendirikan Bank 

Van Leening sebagai lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan system 

gadai. Berlanjut pada tahun 1811 dimana pemerintah Inggris mengambil alih dan 

membubarkan Bank Van Leening, dimana masyrakat diberi keleluasan 

mendirikan usaha pegadaian.   

Pada tahun 1901 didirikan Pegadaian negara pertama di Sukabumi (Jawa 

Barat pada tanggal 1 April 1901). Pada tahun 1905 pegadaian berbentuk Lembaga 

resmi “JAWATAN”. Selanjutnya pada tahun 1961 bentuk badan hukum 

pegadaian berubah dari “JAWATAN” ke “PN”, berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 19 Tahun 1960 Jo Peraturan 

Pemerintah (PP) No. 178 Tahun 1961. 

Pada tahun 1969 bentuk badan hukum berubah dari “PN” ke “PERJAN” 

berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1969. Pada tahun 1990 

bentuk badan hukum berubah dari “PERJAN” ke “PERUM” berdasarkan 

Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1990 yang diperbarui dengan Peraturan 

Pemerintah (PP) No. 103 Tahun 2000. 

Pada tahun 2012 bentuk badan hukum berubah dari “PERUM” ke 

“PERSERO” pada tanggal 1 April 2012 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 
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No. 51 Tahun 2011. Kemudian pada tahun 2021 bentuk badan hukum berubah 

dari “PERSERO” ke “ PERSEROAN TERBATAS” pada tanggal 23 September 

2021 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 73 Tahun 2021.     

4.1.2 Visi dan Misi PT Pegadaian (Persero) 

1. Visi  

Menjadi The Most Valuable Financial Company di Indonesia dan Sebagai Agen 

Inklusi Keuangan Pilihan Utama Masyarakat. 

2. Misi  

a. Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh stakeholder 

dengan mengembangkan bisnis inti 

b. Memperluas jangkauan layanan UMKM melalui sinergi Ultra Mikro untuk 

meningkatkan proposisi nilai ke nasabah dan stakeholder 

c. Memberikan service excellence dengan fokus nasabah melalui: 

i. Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital 

ii. Teknologi informasi yang handal dan mutakhir 

iii. Praktek manajemen risiko yang kokoh 

iv. SDM yang profesional berbudaya kinerja baik 

4.1.3 Budaya Perusahaan PT Pegadaian (Persero)  

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Perseroan, maka telah ditetapkan 

budaya perusahaan yang harus selalu dipelajari, dipahami, dihayati, dan dilaksanakan 

oleh seluruh insan Pegadaian yaitu jiwa AKHLAK yang terdiri dari: 

1. Amanah,  

2. Kompeten,  
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3. Harmonis,  

4. Loyal,  

5. Adaptif dan  

6. Kolaboratif. 

Gambar 4.1 

Budaya Perusahaan 

 

 

 

 

 

 

Sumber: PT Pegadaian 
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4.1.4 Struktur Organisasi  

Gambar 4.2 

Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: PT Pegadaian 
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4.1.5 Job Description  

1. Pimpinan Cabang 

Tugas dan tanggungjawab utama Pimpinan Cabang meliputi: 

a. Mengarahkan dan mengendalikan operasional unit kerja dibawah 

koordinasinya berjalan sesuai ketentuan yang berlaku 

b. Mengarahkan penyaluran seluruh produk perusahaan dan pengelola 

operasionalnya sesuai dengan standard operating procedure (SOP) 

serta ketentuan yang berlaku  

c. Merencanakan dan menetapkan strategi penjualan produk guna 

meningkatkan portofolio unit kerja dibawah koordinasinya serta 

memastikan implementasinya berjalan sesuai dengan yang 

direncanakan 

d. Melaksanakan rangkaian proses pengelolaan sales professional 

meliputi seleksi, pembekalan, pelatihan, penempatan, coaching, 

monitoring, hingga evaluasi kinerja guna mencetak sales professional 

yang andal 

e. Memastikan penerapan standarisasi pelayanan dan standarisasi outlet 

yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta 

memastikan nasabah mendapatkan pelayanan yang terbaik sesuai 

dengan standar etika perusahaan 

f. Merencanakan dan menjaga ketersdiaan modal kerja, kas dan bank 

untuk mendukung operasional unit kerja dibawah koordinasinya 
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g. Membina hubungan dengan berbagai 

instansi/lembaga/institusi/komunitas di sekitar wilayah kelolaannya 

untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penjualan produk perusahaan 

(misalnya mendapatkan data prospek untuk ditindaklanjuti sales 

professional) 

h. Mengarahakan penyusunan rencana kerja, program kerja, inisiatif 

strategis dan rincian biaya (RKAP Tahunan) yang inline dengan visi 

misi perusahaan 

i. Mengarahkan pelaksanaan performance management system (PMS) 

pada unit kerja dibawah koordinasinya mulai dari penetapan target 

(target setting), cascading target, performance review, coaching, 

mentoring dan performance appraisal 

j. Monitoring dan evaluasi kinerja cabang dan seluruh outlet dibawah 

koordinasinya, untuk meningkatkan penjualan produk-produk dalam 

rangka pencapaian target 

k. mengarahkan tindak lanjut hasil audit sesuai kewenangannya guna 

mendukung efektivitas pengendalian internal 

l. menjalangkan fungsi pengendalian internal meliputi keuangan, 

operasional, dan hal lainnya sesuai dengan SOP serta ketentuan lain 

yang berlaku  

m. mengimplementasikan pengelolaan manajemen risiko pada unit 

kerjanya 
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n. memastikan tersedia dan berfungsinya sarana prasarana kerja guna 

mendukung pelaksanaan operasional 

o. memastikan sistem keamanan berfungsi dengan baik guna 

mencegah/mengatasi timbulnya ancaman dan gangguan keamanan 

p. memastikan terjaganya ketertiban dan kebersihan unit kerjanya guna 

menciptakan suasana pelayanan yang nyaman bagi nasabah.   

2. Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) 

Tugas dan tanggungjawab utama Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) 

meliputi:  

a. mengelola dan mengendalikan operasional unit kerja dibawah 

koordinasinya berjalan sesuai dengan standard operating procedur 

(SOP) dan ketentuan yang berlaku 

b. mengelola masukan atau komplain nasabah serta menindaklanjutinya 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

c. mengelola keuangan di Unit Pelayanan Cabang (UPC) atas transaksi 

produk maupun operasional dan mengadministrasikan dokumen atau 

bukti transaksi guna pencatatan buku kas yang memenuhi prinsip 

accountable 

d. melaksanakan pengambilan dan penyetoran modal kerja untuk 

mendukung kegiatan transaksi pencairan, pengansuran, pelunasan, 

perpanjangan dan pembayaran all products di unit kerjanya 

e. melaksanakan kegiatan penaksiran terhadap barang jaminan 

(pengajuan pinjaman, perpanjangan dan lelang), menetapkan nilai 
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taksir dan menetapkan batas maksimal uang pinjaman sesuai dengan 

batas kewenangannya 

f. monitoring kredit macet atau kredit yang akan jatuh tempo dan 

menghubungi nasabah terkait untuk mengingatkan pembayaran 

maupun pemberitahuan lelang 

g. menyusun laporan operasional baik mengenai keuangan, transaksi, 

administrasi maupun pelaporan lainnya 

h. melaksanakan pengawasan operasional guna memastikan operasional 

outlet berjalan sesuai ketentuan yang berlaku 

i. memastikan tersedia dang berfungsinya sarana prasarana kerja guna 

mendukung pelaksanaan operasional 

j. menjalankan fungsi pengendalian internal sesuai dengan SOP produk 

k. mengimplementasikan pengelolaan manajemen risiko pada unit 

kerjanya 

l. memastikan sistem keamanan berfungsi dengan baik guna 

mencegah/mengatasi timbulnya ancaman dan gangguan keamanan 

m. memastikan terjaganya ketertiban dan kenersihan UPC guna 

menciptakan suasana pelayanan yang nyaman bagi nasabah. 

3. Penaksir 

Tugas dan tanggungjawab utama Penaksir meliputi: 

a. Melaksanakan kegiatan penaksiran barang jaminan sesuai dengan 

kewenangannya secara cepat, tepat dan akurat berdasarkan ketentuan 

(SOP) yang berlaku 
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b. Menetapkan uang pinjaman dan harga dasar barang yang akan 

dilelang berdasarkan hasil taksiran sesuai dengan batasan 

kewenangannya 

c. Menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan dan melaksanakan 

transaksi serah terima barang jaminan kepada Pengelola Agunan 

d. Mengelola kegiatan administrasi dan keuangan sesuai dengan 

ketentuan untuk mendukung kelancaran operasional Kantor 

e. Memonitor kredit macet atau kredit yang akan jatuh tempo dan 

berkoordinasi dengan CSO atau kasir untuk menghubungi nasabah 

dalam rangka mengingatkan pembayaran maupun pemberitahuan 

lelang 

f. Menyusun dan menetapkan Harga Pasar Setempat (HPS) secara 

berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

g. Menyusun laporan dan dokumentasi yang berkaitan dengan ruang 

lingkup dan bidang tugas Penaksir  

4. Pengelola Agunan 

Tugas dan tanggungjawab utama Pengelola Agunan meliputi: 

a. melaksanakan penyimpanan barang jaminan (emas, perhiasan atau 

barang jaminan lainnya), dokumen kredit mikro, bisnis emas dan jasa 

lainnya secara teratur dan akurat sesuai dengan ketentuan (SOP) yang 

berlaku 
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b. melaksanakn serah terima barang jaminan dan memastikan 

kesesuaiannya dengan dokumen administrasi atau daftar rincian 

barang jaminan 

c. mengeluarkan barang jaminan untuk keperluan perpanjangan, 

pelunasan, pemeriksaan atau keperluan lainnya sesuai ketentuan yang 

berlaku 

d. mendokumentasikan mutasi penerimaan atau pengeluaran semua 

barang jaminan 

e. memastikan keamana serta kebersihan barang jaminan dan gudang 

penyimpanan guna menjaga barang jaminan dalam kondisi baik, aman 

dan terawat 

f. menyusun laporan yang berkaitan dengan ruang lingkup dan bidang 

tugas Pengelola Agunan.   

5. Kasir 

Tugas dan tanggungjawab utama Kasir meliputi: 

a. Malaksanakan penerimaan dan pengeluaran uang atas transaksi 

produk maupun operasional di unit kerjanya sesuai kewenangannya 

berdasarkan Panduan Pelayanan atau ketentuan (SOP) lain yang 

berlaku 

b. Melakukan perhitungan, pencatatan dan administrasi dokumen atau 

bukti transaksi lainnya atas penerimaan dan pengeluaran uang yang 

dikelolanya sesuai dengan ketentuan (SOP) lain yang berlaku 
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c. Melaksanakan pengambilan dan penyetoran modal kerja untuk 

mendukung kegiatan transaksi pencairan, pengansuran, pelunasan, 

perpanjangan dan pembayaran all product di unit kerjanya 

d. Melaksanakan pencatatan kas buku dan kas tutup, serta menjaga saldo 

kas yang balance dan memenuhi prinsip accountable 

e. Melaksanakan kegiatan lelang berupa entry data lelang dan 

penerimaan hasil lelang. 

6. Relationship Officer 

Tugas dan tanggungjawab utama Relationship Officer meliputi:  

a. Memperkenalkan, memasarkan dan menjual produk perusahaan 

melalui Cross-Selling baik nasabah Walk-in di outlet, nasabah 

eksisting aktif maupun non aktif melalui berbagai saluran komunikasi 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

b. Melaksanakan aktifitas lain dalam ruang lingkup tugasnya sesuai 

dengan Pedoman Pelaksanaan dan Ketentuan (SOP) yang berlaku dan 

bertanggungjawab atas pencapaian atau pelampauan targetnya 

c. Membuat daftar kegiatan pemasaran dan nasabah eksisting yang layak 

untuk diberikan kredit guna mendorong pertumbuhan produk dan 

pencapaian target perusahaan  

d. Menberikan informasi, saran dan masukan kepada atasan sesuai ruang 

lingkup tugasnya guna meningkatkan kinerja yang optimal 

e. Menjalin komunikasi dengan nasabah untuk mengetahui kondisi 

debitur atas kemungkinan terjadinya risiko kredit (gagal bayar), 
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penambahan saldo kredit, maupun referral dari lingkungan bisnis 

debitur 

f. Menyusun laporan-laporan yang terkait dengan ruang lingkup 

tugasnya. 

7. SALES PROFESSIONAL 

Tugas dan tanggungjawab utama Sales Professional meliputi: 

a. Mencari calon nasabah, dengan memprioritaskan pada sektor-sektor 

usaha yang telah dikenal dan dipahami dengan baik dalam rangka 

mencapai target pemasaran kredit tang telah ditetapkan 

b. Melakukan prospek calon nasabah dan selanjutny melakukan follow 

up secara periodik hingga nasabah melakukam transaksi produk 

Perusahaan 

c. Melaksanakan analisa mengenai karakteristik, perilaku dan kebiasaan 

calon nasabah di lingkungan sekitar outletnya guna mengetahui 

produk yang sesuai dengan kebutuhannya 

d. Memasarkan dan memprkenalkan produk-produk perusahaan yang 

sesuai dengan segmen pasar serta menyampaikan laporan hasil 

kunjungan kepada atasan 

e. Melaksanakan aktivitas lain dalam ruang lingkup tugasnya sesuai 

dengan Pedoman dan ketentuan (SOP) yang berlaku dan 

bertanggungjawab atas pencapaian atau pelampauan targetnya 

f. Menyusun laporan yang berkaitan dengan ruang lingkup dan bidang 

tugas Sales Professional. 
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8. Sales Channel 

Tugas dan tanggungjawab utama Sales Channel meliputi: 

a. Melakukan prospek ke agen, menerima aplikasi permohonan calon 

Agen, melakukan survey kelayakan calon Agen dan selanjutnya 

diproses lebih lanjut untuk menjadi Agen sesuai dengan kriteria yang 

berlaku 

b. Mengelola Agen sebagai channel perusahaan dengan meningkatkan 

kapabilitasnya melalui Product Knowledge, operasionalisasi aplikasi 

Agen, dan branding Agen 

c. Menyediakan sales tools untuk menunjang kegiatan operasional sales 

channel, seperti misalnya spanduk, banner, brosur, dll 

d. Mengelola handling complaint Agen, mulai menerima keluhan, 

menangani keluhan, hingga melakukan eskalasi ke pihak berwenang 

apabila keluhan belum dapat diselesaikan 

e. Monitoring dan evaluasi kenerja Agen, mendorong produktifitas Agen 

dengan menyelengarakan literasi atau kunjungan secara berkala, 

mengadakan acara gathering dengan Agen, dll 

f. Membantu nasabah untuk instalasi, registrasi dan sosialisasi aplikasi 

digital Pegadaian untuk mempermudah transaksi nasabah 

g. Membantu nasabah ketika mengalami kesulitan dalam bertransaksi 

produk Perusahaan menggunakan aplikasi digital Pegadaian 

h. Melakukan input dan updating data unit kerja di bawah koordinasi 

yang diperlukan untuk aplikasi Geographic Information System (GIS). 
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9. Costomer Service Officer (CSO) 

Tugas dan tanggungjawab utama Costomer Service Officer (CSO) 

meliputi: 

a. Melaksanakan pelayana di unit kerjanya sesuai dengan Panduan 

Pelayanan atau ketentuan (SOP) lain yang berlaku guna meningkatkan 

kepuasan nasabah 

b. Menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan seperti brosur, 

formulir, marketing tool kit dan lainnya untuk menunjang pelayanan 

prima kepada nasabah 

c. Memberikan informasi secara jelas dan benar mengenai produk dan 

layanan sesuai dengan kebutuhan nasabah 

d. Mengelola masukan atau komplain nasabah mulai dari mencatat, 

mengidentifikasi dan menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku 

e. Melaksanakan entry data nasabah pada sistem baik nasabah baru 

maupun nasabah existing sebagai bagian dari pembaharuan data 

f. Mengelola nasabah/walk in customer yang ada di dalam maupun di 

luar outlet meliputi: 

i. Menghubungi nasabah yang kreditnya akan atau telah jatuh tempo 

ii. Menghubungi nasabah yabf uang kelebihan lelangnya akan 

kadaluarsa 

g. Menyusun laporan-laporan yang terkait dengan bidang tugasnya 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.   
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4.2 Hasil Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan 

bertujuan untuk menganalisis perlakuan akuntansi atas kredit cepat aman (KCA) 

dan Kredit Angsuran Sistem Fidusia (Kreasi) pada Pegadaian UPC Paotere 

dengan cara melakukan wawancara kepada pimpinan cabang dan karyawan 

perusahaan. Pada saat melakukan wawancara peneliti menggunakan waktu sekitar 

30 menit untuk mewawancarai informan. Proses wawancara dilakukan di didalam 

kantor Cabang Pegadaian Cabang Pasar Butung dan Kantor UPC Paotere pada 

waktu yang sudah disepati bersama. 

4.2.1 Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai di PT Pegadaian UPC Poetere 

1. Perlakuan Akuntansi Gadai KCA 

Gadai KCA merupakan salah satu produk dari Pegadaian yang memiliki 

banyak peminat dari kalangan masyarakat yang menggunakan Pegadaian karna 

prosesnya yang gampang dan cepat. Mekanisme dalam melakukan gadai KCA 

terbilang sangat mudah, seperti yang dikatakan oleh Kak Nita selaku Penaksir di 

Pegadaian UPC Paotere: 

“Nasabah mengisi formulir permohonan kredit, mengisi data nasabah toh 

terus menyerahkan barang jaminan ke penaksir, penaksir menerima 

barang jaminan dan menaksir, menetapkan besar pinjaman, setelah itu 

setelah nasabah setuju, tanda tangan di surat gadai, terus pencairan 

kredit” 

   

Berdasarkan wawancara diatas menunjukkan bahwa mekanisme dalam 

melakukan gadai KCA yaitu dengan nasabah datang ke kantor Pegadaian dan 

mengisi formulir permohonan kredit serta mengisi data yang dibutuhkan 

kemudian menyerahkan barang jaminan ke penaksir yang selanjutnya penaksir 

menaksir barang jaminan tersebut kemudian menetapkan besarnya pinjaman dan 
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setalah itu meminta persetujuan dari nasabah setelah memberitahu jumlah 

pinjamannya. Kemudian nasabah menandatangani surat gadai dan menunggu 

pencairan. 

Produk Gadai KCA memiliki banyak jenis barang yang bisa digadaikan 

namun di Pegadaian UPC Paotere hanya memiliki 3 jenis barang yang bisa 

digadaikan yaitu Emas, Elektronik dan Kendaraan. Sebelum menetapkan nilai 

taksiran terlebih dahulu barang taksiran gadai dihitung oleh Penaksir seperti 

hasil wawancara yang dilakukan dengan Kak Nita selaku Penaksir di Pegadaian 

UPC Paotere sebagai berikut: 

“dia ditentukan dulu kadar emasnya toh dihitung beratnya berapa, kalau 

dipegadaian sudah ada memang standar taksiran permata sama perhiasan 

toh standar taksiran logam (STL) jadi disitumi ditentukan berapa kadarnya 

dikalikan mi sama beratnya. Taksiran kadar berapa dikalikan dengan berat 

emasnya didapatlah taksiran emasnya” 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pada saat 

menentukan jumlah taksiran barang gadai, terlebih dahulu dihitung kadar 

emasnya dan dihitung berapa beratnya. Dipegadaian sendiri sudah memiliki 

Standar Taksiran Logam (STL) untuk permata dan perhiasan. Jadi untuk 

menentukan nilai taksiran emasnya maka berapa kadar emasnya dikalikan 

dengan berat emasnya. Adapula kadar emas yang dapat digadaikan yaitu dengan 

kadar 10-24 karat dengan maksimal pinjamannya 95% dari taksirannya, serta 

biaya sewa modal dan biaya administrasi yang ditentukan oleh kantor pusat. 

Biaya-biaya yang yang diterapkan pada Pegadaian UPC Paotere yaitu sebagai 

berikut: 
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a. Biaya sewa modal 

Biaya sewa modalnya tergantung golongan pembiayaan dari nilai taksiran 

barang gadai untuk masa 4 bulan dan dihitung per 15 hari dari diterbitkannya 

surat bukti gadai (SBK) dan dibayar pada saat melakukan 

perpanjangan/pelunasan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kak 

Nita selaku penaksir mengatakan bahwa:  

“Kalau sewa modal masih sama ji kayak dulu tergantung ranch-ranch 

golongannya kayak Gol A, Gol B, Gol C, Gol D toh. Kalau A kan 1,1% /15 

hari, B 1,2%, C 1,2%, D 1,1 /15 hari” 

 

Berdasarkan wawancara diatas menunjukkan bahwa untuk biaya sewa 

modalnya semua tergantung pinjaman dan berdasarkan ranch-ranchgolongannya. 

Misalkan Gol A 1,1%, Gol. B 1,2%, Gol C 1,2%, Gol D 1,1% /15 hari. 

Tabel 4.1 

Persentase Uang Pinjaman Sewa Modal 

Gol. Maksimal Pinjaman Tarif sewa modal 

Per 15 hari 

A 50.000        s.d 500.000 1,1% 

B1 550.000      s.d 1.000.000 1,2% 

B2 1.050.000   s.d 2.500.000 1,2% 

B3 2.550.000   s.d 5.000.000 1,2% 

C1 5.100.000   s.d 10.000.000 1,2% 

C2 10.100.000 s.d 15.000.000 1,2% 

C3 15.100.000 s.d 20.000.000 1,2% 

D 20.100.000 s.d ke atas 1,1% 

  Sumber: PT Pegadaian  
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b. Biaya Administrasi (Dibayar Dimuka) 

Biaya administrasi yaitu biaya yang dikeluarkan oleh pihak Pegadaian 

UPC Paotere kepada nasabah pada saat pertama kali nasabah melakukan 

transaksi gadai kemudian, biaya administrasi tersebut berbeda-beda sesuai 

dengan penggolongan persentase kelompok taksiran.  

Tabel 4.2 

Persentase Penetapan Biaya Administrasi KCA 

Gol. Maksimal Pinjaman Tarif Biaya 

Administrasi (Rp) 

A 50.000        s.d 500.000 2.000 

B1 550.000      s.d 1.000.000 10.000 

B2 1.050.000   s.d 2.500.000 20.000 

B3 2.550.000   s.d 5.000.000 35.000 

C1 5.100.000   s.d 10.000.000 50.000 

C2 10.100.000 s.d 15.000.000 75.000 

C3 15.100.000 s.d 20.000.000 100.000 

D 20.100.000 s.d ke atas 125.000 

Sumber: PT Pegadaian 

Untuk penetapan besarnya nilai pinjaman pihak Pegadaian memiliki 

peresentase penggolongan terhadap uang pinjaman. Seperti wawancara yang 

dilakukan dengan Kak Nita selaku Penaksir Pegadaian UPC Paotere sebagai 

berikut: 

“Besar pinjaman penetuannya berdasarkan nilai taksiran, berdasarkan ada 

memang ranch-ranchnya kalau dipegadaian toh gol A, Gol B, Gol C, Gol 

D dikalikan dari patok taksiran toh” 
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Berdasarkan wawancara diatas menunjukkan bahwa untuk menentukan 

besar pinjaman maka penentuannya berdasarkan nilai taksiran yang dikali 

dengan persentasi pinjamannya. Di Pegadaian sendiri memiliki ranch-ranch 

golongan besar pinjaman ada gol A, Gol B, Gol C dan Gol D.  

Tabel 4.3 

Penggolongan Uang Pinjaman 

Sumber: PT Pegadaian 

Biaya administrasi dan Biaya sewa modal di Pegadaian UPC Paotere 

diakui sebagai Pendapatan Administrasi dan Pendapatan sewa modal dan 

dicatat berdasarkan PSAK 71. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak 

Yudi selaku Pimpinan Cabang Pegadaian UPC Pasar Butung menyatakan 

bahwa: 

“Kita di Pegadaian UPC Paotere ini kan kalau masalah PSAK yang 

digunakan begitu tidak ada ji yang khusus karna semua lewat sistem mi. 

kalau dalam pengakuan dan pengukuran pimbiayaan gadai begitu diakuai 

Gol. Maksimal Pinjaman Persentase 

Terhadap 

Pinjaman 

Pembulatan 

Pinjaman 

A 50.000        s.d 500.000 95% 10.000 

B1 550.000      s.d 1.000.000 92% 50.000 

B2 1.050.000   s.d 2.500.000 92% 50.000 

B3 2.550.000   s.d 5.000.000 92% 50.000 

C1 5.100.000   s.d 10.000.000 92% 100.000 

C2 10.100.000 s.d 15.000.000 92% 100.000 

C3 15.100.000 s.d 20.000.000 92% 100.000 

D 20.100.000 s.d ke atas  93% 100.000 
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pendapatan selama gadai itu terjadi, pinjaman yang diserahkan kepada 

nasabah diakui sebagai piutang yang dicatat sesuai PSAK 51, untuk biaya 

sewa modal dan biaya admisnistrasi diakui sebagai pendapatan sewa modal 

dan pendapatan administrasi yang diberikan kepada nasabah kalau 

menggadai ki dan sudah disepakati bersama begitu dan dicatat berdasarkan 

PSAK 71. Kalau masalah penyajian dan pengungkapan begitu kita di 

Pegadaian hanya memasukkan data nasabah yang menggadai, jadi mi 

semua. Jadi tidak ada mi yang manual-manual begitu semua by sistem. 

Tapi kalau yang kayak kas keluar masih, kas keluar masuk yang standar mi 

toh, tapi yg kayak jurnal balik mi dan lain-lain tidak” 

 

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Pengakuan dan Pengukuran 

Pada saat pembiayaan gadai terjadi pihak Pegadaian UPC Paotere 

mengakui sebagai piutang pada saat menyerahkan pinjaman kepada nasabah 

setelah melakukan transaksi antar kedua belah pihak dan disepakati bersama. 

Mengakui biaya sewa modal sebagai pendapatan sewa modal sebesar nilai 

taksiran barang dan mengakui biaya administrasi sebagai pendapatan 

administrasi sebesar pinjaman yang diambil nasabah. Simulasi Transaksi 

Gadai KCA di Pegadaian UPC Paotere:  

Pada Tanggal 2 Februari 2022 Ibu Nurhayati pergi ke Pegadaian UPC 

Paotere untuk menggadaiakan cincin emasnya dengan kadar 21 karat dan berat 3 

gram karna ada sesuatu yang mendesak untuk dibayarnya. Perhitungan besar 

biaya sewa modal, biaya administrasi dan pinjaman maksimal yang dapat 

dipinjam Ibu Nurhayati yaitu: 

Tabel 4.4 

Daftar Pencairan Nasabah 

 

 

 

 

Sumber : PT Pegadaian UPC Paotere, 2022 
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(standar nilai taksiran yang berlaku untuk emas 24 karat yaitu Rp 801.647 

Per tanggal 02 Februari 2022) berdasarkan maka: 

STL    = Rp 801.647 : 24 

  = Rp 33.401,96/karat  

 Nilai Taksiran  = STL x karat x berat emas 

   = Rp 33.401,96 x 21 x 3 

   = Rp 2.104.324   

 Besar Pinjaman = Nilai Taksiran x Presentase Terhadap Pinjaman 

   = Rp 2.104.324 x 92% 

   = Rp 1.935.978  

Jadi uang pinjaman yang bisa diterimah Ibu Nurhayati sebesar Rp 

1.935.987; namun Ibu Nurhayati hanya membutuhkan uang sebesar Rp 

1.500.000; dan biaya administrasi yang dikenakan yaitu Rp 20.000; jadi uang 

bersih yang diterima Ibu Nurhayati adalah sebesar Rp 1.480.000;  

Perlakuan Akuntansi: 

1) Pegadaian UPC Paotere mengakui bahwa uang pinjaman yang diberikan 

kepada nasabah pada saat melakukan gadai diakui sebagai piutang oleh 

pihak Pegadaian UPC Paotere. 

Jurnal:  

Piutang   Rp 1.500.000  

 Kas  Rp 1.500.000 
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2) Biaya Administrasi diakui oleh Pegadaian UPC Paotere pada saat pencairan 

pinjaman nasabah telah dilakukan. Biaya administrasi berbeda-beda 

tergantung besarnya uang pinjaman yang diambil nasabah 

Jurnal: 

Kas   Rp 20.000  

 Pendapatan Biaya Adminidtrasi  Rp 20.000 

 Jadi biaya administrasinya yaitu sebesar Rp 20.000 karna termasuk 

dalam golongan B2 

3) Pada tanggal 13 Januari 2022 Ibu Nurhayati ingin mengangsur/menyicil 

uang pinjamannya sebesar Rp 700.000. Pada saat Ibu Nurhayati akan 

membayar angsuran/cicilan maka harus pula membayar biaya sewa 

modalnya. Biaya Sewa Modal dihitung per 15 hari, jika nasabah melakukan 

pinjaman dalam jangka waktu 15 hari, berikut cara perhitungannya: 

Biaya Sewa Modal = Tarif Sewa Modal x UP (Uang Pinjaman) 

  = 1.2% x Rp 1.500.000 

  = Rp. 18.000 

Jurnal: 

Kas   Rp 700.000  

 Piutang  Rp    662.000  

 Pendapatan Sewa Modal  Rp      18.000 

 Pendapatan Biaya Adm  Rp      20.000 

Jadi Pegadaian UPC Paotere akan menerbitkan kembali Surat Bukti 

Kredit (SBK) untuk mengakui adanya pinjaman baru dari sisa piutang yang 
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ada. Ketentuan tarif sewa modal dan biaya administrasi akan ikut 

menyesuaikan.  

4) Apabila pada Tanggal 20 Februari 2022 Ibu Nurhayati ingin menebus 

barang gadaiannya sebelum jatuh tempo sebesar sisa pinjamannya yaitu 

sebesar Rp 838.000;, maka tarif sewa modalnya sudah menyesuaikan 

dengan pinjaman Ibu Nurhayati yaitu:  

Biaya Sewa Modal = Rp 838.000 x 1,2% 

   = Rp 10.100 

Jadi biaya sewa modal yang harus dibayar Ibu Nurhayati yaitu sebesar 

Rp 40.400 (Rp 10.100 x 4). Maka total keseluruhan yang harus dibayar Ibu 

Nurhayati yaitu sebesar Rp 878.400 (Rp 838.000 + 40.400)    

Maka jurnalnya adalah sebagai berikut: 

Kas   Rp 878.400  

 Piutang  Rp    838.000 

 Pendapatan Sewa Modal  Rp      40.400 

5) Apabila Ibu Nurhayati tidak dapat melunasi hutangnya dalam waktu 120 

hari/4 bulan atau tidak membayar biaya sewa modalnya untuk perpanjangan 

uang pinjamannya dari gadai yang telah dilakukan, maka pihak Pegadaian 

UPC Paotere akan melakukan pelalangan barang yang gadai sebelumnya. 

Pada saat pelelangan barang gadai, terdapat Bea Lelang sebesar 2% dari 

harga barang gadai yang dilelang.   
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a) Jika harga perolehan barang yang dilelang lebih besar dari uang pinjaman 

dan hasil penjualan lelang senilai Rp 1.800.000 maka pihak Pegadaian 

UPC Paotere mengakuinya sebagai uang kelebihan nasabah.  

Jurnal:  

Kas   Rp 1.800.000  

 Uang Kelebihan Nasabah   Rp    118.000 

 Piutang  Rp 1.500.000 

 Pendapatan Sewa Modal  Rp    144.000 

 Bea Lelang  Rp      38.000 

 Berdasarkan penjelasan dari Kak Nita selaku Penaksir di 

Pegadaian UPC Paotere menyatakan bahwa: 

“Pemberitahuan lelang disampaikan sebelum jatuh tempo, setelah 

jatuh tempo dan sebelum dilelang. Sebelum jatuh tempo memang 

diingatkan mi ada pemberitahuan secara kolektif ada SMS blash 

namanya toh biasa di SMS ke nasabah biasa juga diinfokan lewat 

telpon kalau misal dia sudah di lelang dan ada uang kelebihannya 

biasa ada langsung SMS dari pusat menginfokan kalau ada uang 

kelebihannya. Kalau ada uang kelebihannya baru mau na ambil 

nasabah bisa ji datang saja ke Pegadaian UPC Paotere dengan bawa 

KTP sama Surat Bukti Kredit (SBK). Uang kelebihan ini bisa diambil 

dalam jangka waktu satu tahun tapi apabila nasabah tidak mengambil 

uang kelebihannya maka Pihak Pegadaian UPC Paotere mengakui 

sebagai uang kelebihan kadaluarsa” 

 

b) Jika harga perolehan pelelangan lebih kecil dari nilai kewajiban nasabah 

dan hasil penjualan lelang senilai Rp 1.650.000; maka pihak Pegadaian 

UPC Paotere mengakui sebagai piutang. 

Jurnal:  

Kas    Rp 1.650.000  

 Piutang   Rp  1.468.000 
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 Pendapatan Sewa Modal  Rp     144.000 

 Bea Lelang  Rp       38.000 

 Hasil penjualan lelang yang lebih rendah dari uang pinjaman 

nasabah menjadi tanggungjawab penaksir atau meminta pada nasabah 

jika ada perjanjian.    

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa terkait uang 

penjualan lelang di Pegadaian UPC Paotere digunakan untuk melunasi 

biaya sewa modal dan piutang yang belum dibayar serta apabila barang 

lelang tersebut mempunyai uang kelebihan maka uang tersebut diakui 

sebagai milik nasabah. Nasabah akan dihubungi oleh pihak Pegadaian 

apabila memiliki uang kelebihan setelah barang gadaiannya dilelang. 

Namun apabila selama 1 tahun nasabah tidak mengambilnya maka diakui 

sebagai Hutang Dana Sosial yang pelaksanaanya diserahkan kepada PT 

Pegadaian (Persero). 

Jurnalnya:  

Hutang dana sosial  Rp 118.000  

 Uang kelebihan kadaluarsa  Rp 118.000 

 

b. Penyajian dan Pengungkapan 

Dalam hal Penyajian dan Pengungkapan atas setiap transaksi 

Laporan Keuangan PT Pegadaian UPC Paotere tidak terdapat catatan 

akuntansi yang khusus karna semua transaksi tercatat langsung oleh 

kantor pusat karna semua sistem yang di pakai berbasis online. 
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Adapun penjelasan dari hasil paparan diatas terkait Penyajian dan 

Pengungkapan dalam Pembiayaan KCA oleh pihak Pegadaian UPC 

Paotere adalah sebagai berikut: 

1) Piutang pada Pegadaian UPC Paotere disajikan dalam Laporan 

Posisi Keuangan Konsilidasi PT Pegadaian (Persero) dan Entitas 

Anak sebagai aset lancar yakni dengan akun pinjaman yang 

diberikan setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai 

per (periode terakhir), dan diungkap dalam Catatan Atas Laporan 

Keuangan Konsolidasi PT Pegadaian yakni mengacu pada nilai 

barang jaminan yang diagungkan oleh nasabah. 

2) Utang kepada nasabah di Pegadaian UPC Paotere juga disajikan 

dalam laporan posisi keuangan konsolidasi PT Pegadaian (Persero) 

dan Entitas Anak sebagai Liabilitas jangka pendek serta diungkap 

dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasi PT Pegadaian 

(Persero) sebagai uang kelebihan nilai penjualan lelang barang 

jaminan dari pokok pinjaman, sewa modal yang belum diambil 

oleh nasabah. Apabila dalam jangka waktu 12 bulan uang 

kelebihan nasabah tersebut tidak diambil oleh nasabah maka 

dinyatakan kadaluarsa. 

3) Pendapatan Sewa Modal dan Pendapatan Administrasi pada 

Pegadaian UPC Paotere disajikan dalam Laporan Laba Rugi 

Komprehensif Konsolidasian sebagai pendapatan usaha dalam 

catatan atas laporan keuangan diungkap terdiri dari sewa modal 
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gadai KCA, jasa simpan, sewa modal dan pendapatan usaha 

lainnya. Sementara untuk pendapatan administrasi terdiri dari usaha 

gadai dan usaha lainnya. 

4) Uang Kelebihan Lewat/Kadaluarsa waktu disajikan dalam Laporan 

Posisi Keuangan Konsolidasi PT Pegadaian (Persero) dan Entitas 

Anak sebagai liabilitas jangka pendek dan diungkap dalam catatan 

liabilitas jangka pendek lainnya sebagai utang bea leleng.   

2. Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Kreasi 

Gadai Kreasi merupakan kredit degan angsuran bulanan yang diberikan 

kepada Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) untuk pengembangan usaha 

dengan Sistem Fidusia. Sistem Fidusia berarti agunan untuk peminjaman cukup 

dengan BPKB sehingga kendaraan masih bisa digunakan untuk usaha. BPKB 

kendaraan yang bisa dijadikan barang jaminan yaitu BPKB Motor dan BPKB 

Mobil yang memilki usia minimal 5 tahun terakhir. BPKB kendaraan yang 

dijadikan barang jaminan harus milik sendiri yang dibuktikan di BPKB dan 

STNK sesuai yang tertera di kartu tanda penduduk atau KTP. Jika kendaraan 

yang dimiliki dibeli secara second, maka harus memiliki tanda bukti pembelian 

dan fotocopy KTP pemilik terdahulu. Jika bukan kendaraan milik pribadi maka 

harus menyertakan surat persetujuan menjaminkan kendaraan dari pemilik. 

Dengan adanya produk gadai Kreasi pada Pegadaian UPC Paotere, maka dapat 

membantu masyarakat yang membutuhkan modal usaha untuk mengembangkan 

usahanya dikarenakan semakin meningkatnya jumlah UMKM. Kreasi 

merupakan solusi terpercaya untuk mendapatkan fasilitas kredit yang cepat, 
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mudan dan aman. Adapun mekanisme dalam melakukan gadai Kreasi seperti 

yang dijelaskan oleh Pak Yudi selaku Pimpinan Cabang yaitu sebagai berikut: 

“Bagi nasabah yang ingin melakukan gadai Kreasi toh harus pi punya 

usaha yang berjalan minimal 1 tahun lah baru bisa ajukan pengajuan 

pembiayaan. Untuk pengajuannya itu gampang ji nasabah datang ke kantor 

pegadaian untuk mengajukan gadai kreasi dan na isi formulir pendaftaran 

pembiayaan Kreasi. Baru petugas pegadaian na periksa mi kelengkapan 

berkasnya. Kalau lengkap mi berkasnya ada tim dari pegadaian yang pergi 

survey ke tempatnya nasabah untuk pastikan toh apakah ada betulan ji ini 

usahanya atau tidak. Setalah survey disepakati mi berapa jumlah 

pinjamannya, sudah itu dilakukan mi pencairan sama kasir baru diserahkan 

kepada nasabah yang bersangkutan” 

Berdasarkan wawancara diatas menunjukkan bahwa mekanisme dalam 

melakukan gadai Kreasi yaitu nasabah harus memiliki usaha produktif yang 

berjalan minimal 1 tahun. Jika ingin melakukan pembiayaan gadai Kreasi maka 

nasabah dapat datang ke Pegadaian dengan membawa berkas-berkas yang 

dibutuhkan dan mengisi formulir pendaftaran pembiayaan Kreasi. Setelah 

berkas-berkas lengkap tim dari pegadaian melakukan survey ke tempat usaha 

nasabah untuk memastikan apakah nesabah butul memiliki uasaha atau tidak. 

Setelah dilakukan survey dan memenuhi syarat maka pihak pegadaian dan 

nasabah menyepakati berapa jumlah uang yang bisa dipinjam setelah itu 

dilakukanlah pencairan oleh kasir dan diserahkan kepada nasabah. 

Pada PT Pegadaian UPC Paotere produk Kreasi memiliki dua jenis barang 

yang bisa di jadikan barang jaminan yaitu BPKB Motor dan BPKB Mobil. 

Sebelum menetapkan nilai taksiran terlebih dahulu analis melakukan penaksiran 

terhadap barang yang ingin dijadikan jaminan. Seperti hasil wawancara yang 

dilakukan dengan Pak Yudi selaku Pimpinan Cabang yaitu sebagai berikut: 

“kalau mau ditentukan nilai taksirannya itu kendaraan toh dilihat dari 

merknya, kondisinya itu kendaraan apakah masih bagus ji atau cacat mi, 
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dilihat juga dari tahun produksinya itu kendaraan karna kan minimal 

keluaran 5 tahun terakhir toh. Diperiksa juga kelengkapan dokumennya 

dulu seperti BPKB dan STNKnya itu kendaraan dan dicek juga fisiknya itu 

kendaraan seperti pengecekan nomor mesin dan juga rangka kendaraan.”  

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa untuk 

menetukan jumlah taksiran kendaraan akan disesuaikan dengan mereknya, 

kondisi kendaraanya dan tahun keluarnya kendaraan. Karna apabila kondisi 

kendaraan bagus atau mulus maka nlai taksiran yang diberikan juga akan tinggi 

namun apabila kendaraannya memiliki kekurangan atau cacat maka nilai 

taksiran yang diberikan juga akan rendah.  

Adapun penetapan besarnya nilai pinjaman, pihak pegadaian memberikan 

persentase sebesar 70% dari harga taksiran barang jaminan. Seperti wawancara 

yang dilakukan dengan Pak Yudi selaku Pimpinan Cabang yaitu sebagai berikut: 

“kalau mau ditentukan besar pinjamannya itu hampir sama ji dengan KCA 

tapi ini Kreasi untuk kendaraan yang ingin digadaikan itu dinilai sebesar 

70% dan dikalikan mi nanti sama nilai taksiran barang gadaiannya, maka 

itu mi besar pinjaman yang bisa di ambil nasabah”  

 

Berdasarkan wawancara diatas menunjukkan bahwa untuk menentukan 

besarnya pinjaman nasabah maka penentuannya dengan cara 70% (persentase 

besar pinjaman yang ditentukan pihak pegadaian) dikali dengan nilai taksiran 

barang jamianan, maka didapatlah besar pinjaman yang dapat diambil oleh 

nasabah.  

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan dengan Pak Yudi selaku 

Pimpinan Cabang mengatakan bahwa: 

“kalau biaya sewa modalnya itu tergantung dari pinjaman ji lagi, kalau 

besar pinjamannya yaa besar juga sewa modalnya begitu ji juga sebaliknya 

kalau sedikit ji pinjamannya ya sedikit ji juga sewa modalnya. Karna kan 

ada 3 golongan itu ada yang sewa modalnya 1,15%, 1,05% dan 1%”   
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Berdasarkan wawancara diatas menunjukkan bahwa untuk penetuan sewa 

modalnya semua tergantung dari uang pinjaman. Semakin banyak pinjamannya 

maka semakin besar pula sewa modalnya begitupun sebaliknya.  

Tabel 4.5 

Persentase Uang Pinjaman Sewa Modal Kreasi 

 

Pinjaman  Sewa Modal 

10.100.000 sd 50.000.000 1,15% 

50.100.000 sd 100.000.000 1,05% 

100.100.000 sd 500.000.000 1% 

Sumber: PERDIR Nomor 02 tahun 2020  

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Pak Yudi selaku 

Pimpinan Cabang, mengatakan bahwa: 

“kalau biaya administrasi yang diberikan kepada nasabah itu sama ji tadi 

sesuai dengan jumlah pinjamannya nasabah. Kalau di Kreasi itu persentase 

biaya administrasinya ada 1% dan 0,5% sesuai dengan uang pinjamannya 

lagi toh”  

 

Berdasarkan wawancara diatas menunjukkan bahwa biaya administrasi 

yang diberikan pihak Pegadaian, semua tergantung berapa besar uang pinajaman 

yang diambil nasabah. Karna persentase biaya administrasinya juga berbeda-

beda.  

Tabel 4.6 

Persentase Penetapan Biaya Administrasi Kreasi 

 

Pinjaman  Biaya Adm 

10.100.000 sd 50.000.000 1% 

50.100.000 sd 100.000.000 1% 
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100.100.000 sd 500.000.000 0,5% 

         Sumber: PERDIR Nomor 02 tahun 2020 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Pak Yudi selaku 

Pimpinan Cabang, mengatakn bahwa” 

“untuk tenor pinjamannya atau waktu pinjamannya itu bisa 12 bulan, 18 

bulan, 24 bulan dan 36 bulan. Tapi kalau pinjamannya 100.000.000 keatas 

maka tenornya bisa sampai 60 bulan”  

 

Berdasarkan wawancara diatas menunjukkan bahwa tenor pinjaman atau 

waktu pinjaman yang diberikan Pihak Pegadaian untuk nasabah itu bermacam-

macam bisa 12, 18, 24 dan 36 bulan. Tetapi jika uang pinjamannya diatas 

100.000.000 maka tenornya bisa sampai 60 bulan.  

Tabel 4.7 

Jangka Waktu Pinjaman 

Pinjaman  Tenor (Bln) 

10.100.000 sd 50.000.000 12, 18, 24, 36 

50.100.000 sd 100.000.000 12, 18, 24, 36 

100.100.000 sd 500.000.000 12, 18, 24, 36, 48, 60 

Sumber: PERDIR Nomor 02 tahun 2020 

Berdasarkan wawancara dengan Pak Yudi selaku Pimpinan Cabang menyatakan 

bahwa: 

“kita di Pegadaian UPC Paotere ini tidak ada ji perlakuan akuntansi khusus 

karna semua langsung ke sistem mi. begitu semua kalau pencatatannya di 

Pegadaian tidak ada yang khusus pencatatannya karan semua tersambung 

ke sistem mi. jadi kalau pengakuan sama pengukurannya itu sama ji kalau 

KCA yaitu biaya sewa modal dan biaya administrasi itu diakui sebagai 

pendapatan ii, pinjaman yang dikasih ke nasabah diakui sebagai piutang ki. 

Kalau yang penyajian sama pengungkapannya yaa kayak tadi mi semua 

langsung ke sistem mi jadi yang ada itu cuma laporan keuangan 

konsilidasi, tidak ada yang khusus pencatatanya disini” 
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Berdasarkan wawancara diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Pengakuan dan Pengukuran 

Pada saat telah disepakati akan melakukan pembiayaan Kreasi antara 

nasabah dan pihak Pegadaian UPC Paotere maka pihak Pegadaian UPC Paotere 

mengakui biaya sewa modal dan biaya administrasi sebagai pendapatan sebesar 

pinjaman yang diambil nasabah. Simulasi: 

 

Pada tanggal 05 Maret 2021 Ibu Muspirah menggadaikan BPKB Motornya 

di Pegadaian UPC Paotere dan kendaraan tersebut dikasir sebesar Rp 

15.000.000; namun Ibu Rea hanya membutuhkan uang sebesar Rp 11.000.000; 

dengan jangka waktu 12 Bulan. Biaya administarinya sebesar Rp 100.000 dan 

Biaya Sewa Modalnya sebesar Rp 126.500;. maka perlakuan akuntansinya 

adalah sebagai berikut: 

1) Pegadaian UPC Paotere mengakui bahwa uang pinjaman yang diberikan 

kepada nasabah sebagai piutang pada saat melakukan gadai. 

Jurnal:  

Piutang   Rp 11.000.000  

 Kas  Rp 11.000.000 

2) Biaya administrasi akan diakui oleh Pegadaian UPC Paotere sebagai 

pendapatan administrasi berdasarkan besarnya pinjaman yang diambil 

nasabah. 

Jurnal: 
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Kas    Rp 110.000  

 Pendapatan Administrasi  Rp 110.000 

3) Biaya Sewa Modal yang diberikan tergantung besar pinjaman yang diambil 

nasabah. Untuk Pembiayaan Kreasi Biaya sewa modalnya itu tetap setiap 

bulan atau permanen. 

Jurnal: 

Kas   Rp 126.500  

 Pendapatan Sewa Modal  Rp 126.500 

4) Pada tanggal 03 April 2021 Ibu Muspirah ingin membayar angsuran 

pinjamannya untuk yang pertama kalinya, maka jurnalnya adalah: 

Jurnal:  

Kas   Rp    1.043.200  

 Piutang   Rp     916.700 

 Pendapatan Sewa Modal  Rp     126.500 

Maka yang dibayarkan Ibu Muspirah sebesar Rp 1.043.200; karna 

angsuran pokoknya setiap bulan yaitu Rp 916.700 ditambah dengan Biaya 

sewa modalnya sebesar Rp 126.500;.  

5) Proses pelunasan kredit dapat dilakukan dengan mengansur setiap bulan 

secara rutin pinjamannya sampai waktu yang telah ditentukan. Apabila Ibu 

Muspirah terlambat membayar angsuran pokok kreditnya serta sewa 

modalnya melebihi tanggal jatuh tempo maka akan dikenakan denda. 
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Besaran denda dapat dihitung menggunakan rumus yang memperhatikan 

jumlah hari keterlambatan dikalikan tarif.  

Denda = (4% x Angsuran x n)/30 

Ket: n   = jumlah hari keterlambatan 

   Angsuran  = cicilan pokok pinjaman ditambah dengan sewa    modal 

perbulannya. 

Contoh: 

Pada bulan kedua Ibu Rea mengalami keterlambatan dalam 

mengangsur pinjamannya selama 9 hari dikarenakan lagi diluar daerah. 

Maka pada saat akan membayar angsuran Ibu Muspirah dikenakan denda 

atas keterlambatan pembayaran angsurannya. Besar nominal yang harus 

dibayar Ibu Muspirah adalah: 

Denda = (4% x Angsuran x n)/30 

  = (4% x Rp 916.700 x 9)/30 

  = Rp 330.012 / 30 

  = Rp. 11.000 

Maka jurnal pencatatnya adalah:  

Kas   Rp     1.054.200  

 Piutang   Rp      916.700 

 Pendapatan Sewa Modal  Rp      126.500 

 Pendapatan Denda  Rp        11.000 
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Namun jika pengangsurannya mengalami kemacetan, maka akan 

dilakukan penagihan secara langsung. Tetapi jika angsuran nasabah sudah 

menunggak selama 3 bulan berturut-turut, maka akan diberikan surat 

peringatan sebanyak 3 kali. Apabila dalam 7 hari setelah surat peringatan ke 

3 dikirim namun belum ada konfirmasi dari nasabah, maka akan dilakukan 

penyitaan barang jaminan yang kemudian dilelang untuk menutupi uang 

pinjaman yang diambil serta sewa modal dan dendanya yang sudah menjadi 

hak perusahaan.  

Sebelum dilelang terlebih dahulu perusahaan menentukan harga dasar 

lelangnya dengan rumus sebagai berikut: 

Sewa Modal = Sewa Modal yang menunggak x uang pinjaman  

Bea lelang    = Bea lelang x uang pinjaman 

Harga dasar lelang = uang pinjaman + sewa modal + bea lelang 

Contoh: 

Ibu Muspirah telah membayar angsuran pinjamannya selama 7 bulan 

namun beberapa bulan kedepan saat jatuh tempo Ibu Muspirah tidak lagi 

membayar angsurannya. Sehingga pihak Pegadaian memberikan surat 

teguran kepada Ibu Muspirah, namun 7 hari dari diterbitkannya surat 

teguran ketiga Ibu Muspirah masih tidak ada konfirmasi untuk membayar 

angsuran serta dendanya. Sehingga pihak pegadaian melakukan penyitaan 

barang jaminan untuk kemudian dilelang. Perhitungan biaya lelangnya 

adalah sebagai berikut:  

Sewa Modal = sewa modal yang menunggak x uang pinjaman 



65 

 

 

   = 5,75% x Rp 11.000.000 

   = Rp 632.500 

Bea Lelang = bea lelang x uang pinjaman 

   = 2% x Rp 11.000.000 

   = Rp 220.000; 

Harga dasar lelang =  Uang Pinjaman + sewa modal + bea lelang 

 = Rp 11.000.000 + Rp 632.500 + 220.000 

 = Rp 11.852.500 

Jadi, besar harga lelang adalah Rp 11.852.500;. apabila dalam 

pelelangan harga barang jaminan lebih tinggi dari harga dasar lelang maka 

uang kelebihannya menjadi hak nasabah.  

Jurnal  

Kas   Rp  11.852.500  

 Piutang   Rp  4.583.500 

 Pendapatan Sewa Modal  Rp     632.500 

 Denda   Rp     183.340 

 Bea Lelang  Rp     220.000 

 Uang Kelebihan  Rp  6.233.160 

Nasabah diberikan jangka waktu 1 tahun untuk mengambil uang 

kelebihan lelangnya, namun apabila lebih dari satu tahun nasabah tidak 

mengambil uang kelebihannya maka dinyatakan kadaluarsa dan dialihkan 

menjadi hutang dana kepedulian sosial sesuai perjanjian kredit dengan 
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nasabah. Hutang dana kepedulian sosial tersebut pelaksanaanya diserahkan 

kepada pihak PT Pegadaian.  

Hutang dana sosial   Rp 6.233.160  

 Uang Kelebihan Kadaluarsa   Rp 6.233.160 

Akan tetapi jika harga jual lelang dibawah harga tersebut maka 

nasabah harus memenuhi kekurangannya dengan dilakukan penagihan 

secara langsung.    

b. Penyajian dan Pengungkapan 

1) Piutang pada UPC Paotere disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan 

Konsilidasi PT Pegadaian (Persero) dan Entitas Anak sebagai aset 

lancar yakni dengan akun pinjaman yang diberikan setelah dikurangi 

penyisihan kerugian penurunan nilai per (periode terakhir), dan 

diungkap dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasi PT 

Pegadaian yakni mengacu pada nilai barang jaminan yang diagungkan 

oleh nasabah. 

2) Utang kepada nasabah UPC Paotere disajikan dalam Laporan Posisi 

Keuangan Konsolidasi PT Pegadaian (Persero) dan Entitas Anak 

sebagai liabilitas jangka pendek dan diungkap dalam catatan saldo 

utang kepada nasabah merupakan uang kelebihan nilai penjualan barang 

jaminan dari pokok pinjaman, sewa modal dan bea lelang, yang diambil 

oleh nasabah.  

3) Pendapatan Sewa Modal dan Pendapatan Administrasi UPC Paotere 

disajikan dalam Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif 
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Lain Konsolidasi PT Pegadaian (Persero) dan Entitas Anak sebagai 

pendapatan usaha dan diungkap dalam catatan pendapatan sewa modal 

usaha mikro sebagai sewa modal kreasi. Dan Pendapatan Administrasi 

diungkap dalam catatan pendapatan administrasi usaha mikro sebagai 

admin kreasi.  

4) Pendapatan Denda/keterlambatan membayar angsuran di UPC Paotere 

disajikan dalam Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif 

Lain Konsolidasi PT Pegadaian (Persero) dan Entitas Anak sebagai 

pendaptan usaha dan diungkap dalam catatan laporan pendapatan usaha 

lainnya sebagai pendapatan denda angsuran/keterlambatan kredit. 

5) Uang kelebihan lewat waktu disajikan dalam laporan posisi keuangan 

konsolidasi PT Pegadaian (Persero) dan entitas anak sebagai liabilitas 

jangka pendek dan diungkap dalam catatan liabilitas jangka pendek 

lainnya sebagai utang bea leleng.      

4.3 PEMBAHASAN 

4.3.1 Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai KCA dan Kreasi 

Analisis didasarkan dari hasil penelitian di Pegadaian UPC Paotere dengan 

membandingkan kesesuaian dengan PSAK yang ada mengenai Pengakuan, 

Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan terkait dengan gadai. Berikut ini 

analisisnya:    

1. Pengakuan dan Pengukuran 

Setelah nasabah mendapatkan uang pinjaman dari transaksi gadai maka 

pihak Pegadaian UPC Paotere mengakui pinjaman tersebut sebagai piutang 
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oleh karena itu timbul biaya-biaya yang yang dibebankan kepada nasabah 

seperti biaya administrasi dan biaya sewa modal yang diakui sebagai biaya 

sewa atas jasa menyimpan dan memelihara barang gadai. Tentu tarif jasanya 

akan berbeda setiap transaksi tergantung besarnya pinjaman nasabah sesuai 

dengan penggolongan pinjamannya.  

a. Pegadaian UPC Paotere mengakui pinjaman yang diberikan kepada nasabah 

sebagai piutang, setelah melakukan transaksi antara kedua belah pihak 

dibuktikan dengan penandatanganan nasabah di Surat Bukti Kredit (SBK). 

Berdasarkan PSAK 57 menjelaskan bahwa kewajiban yang timbul dari 

peristiwa masa lalu dan keberadaanya menjadi pasti dengan terjadi atau 

tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa dimasa depan.  

b. Pegadaian UPC Paotere mengakui biaya sewa modal sebagai pendapatan 

sewa modal ketika nasabah telah melakukan transaksi gadai. Sedangkan 

PSAK 71 menjelaskan bahwa pendapatan sewa modal diukur pada saat 

manfaat atas asset telah diserahkan kepada nasabah.  

c. Pengukuran atas biaya sewa modal diukur berdasarkan nilai taksiran barang 

jaminan nasabah Pegadaian UPC Paotere. 

2. Penyajian dan Pengungkapan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada Pegadaian UPC Paotere 

bahwa penyajian dan pengungkapan tidak dicatat di Pegadaian UPC Paotere dan 

tidak disajikan secara khusus, karena semuanya sudah disajikan pada catatan atas 

laporan keuangan dari kantor pusat. Berikut adalah isi dari laporan keuangannya: 

a. Laporan posisi keuangan konsolidasi. 
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b. Laporan laba rugi komprehensif konsolidasian. 

c. Laporan perubahan ekuitas konsolidasi. 

d. Laporan arus kas konsolidasi. 

e. Catatan atas laporan keuangan.  

Dalam artian bahwa Pegadaian UPC Paotere tidak dapat mengelola laporan 

keuangannya sendiri, malainkan kantor pusat saja yang memiliki wewenang untuk 

menyajikan dan mengungkapkannya. Sehingga tidak terdapat catatan akuntansi 

khusus di Pegadaian UPC Paotere karna penyajian dan pengungkapannya 

dilakukan secara otomatis dan online di kantor pusat.  

Bagi pihak eksternal yang membutuhkan informasi dalam laporan keuangan 

untuk menilai kondisi perusahaan terkait dengan kamampuan perusahaan dalam 

membayar pinjaman. Serta pihak masyarakat yang membutuhkan informasi dari 

laporan keuangan maka PT Pegadaian membuka akses untuk pihak eksternal agar 

dapat mengetahui kondisi keuangan PT Pegadaian dan Entitas Anak dalam 

Laporan Konsolidasi yang dapat diunduh di website resmi PT Pegadaian. namun 

dalam penyajian tidak dilakukan pelaporan secara terpisah antara Pegadaian 

Konvensional atau Pegadaian Syariah dikarenakan pada saat pencatatan atas 

transaksin semuanya dilakukan secara online, sehingga semua data transaksi 

langsung masuk ke kantor pusat PT Pegadaian.  

Dalam laporan konsolidasi, piutang disajikan dalam Laporan Posisi 

Keuangan Konsolidasi PT Pegadaian (Persero) dan Entitas Anak sebagai aset 

lancar dengan akun pinjaman yang diberikan (setelah dikurangi penyisihan 

kerugian penurunan nilai per periode terkait), dan diungkap dalam catatan atas 
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laporan keuangan konsolidasi PT Pegadaian (Persero) yakni mengacu pada nilai 

barang jaminan yang diagungkan oleh nasabah. Pendapatan sewa modal dan 

pendapatan administrasi disajikan dalam Laporan Laba Rugi Komprehensif 

Konsolidasian sebagai pendapatan usaha, dan dalam catatan atas laporan 

keuangan diungkap bahwa untuk usaha gadai, jasa simpan syariah dan pinjaman 

fidusia diakui dengan menggunakan metode akrual basis.  

Berdasarkan hasil analisis diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan 

perlakuan akuntansi dalam hal pengakuan dan pengukuran pada PT Pegadaian 

UPC Paotere sudah sesuai dengan PSAK 57 yang membahas pengakuan dan 

pengukuran provisi, liabilitas kontinjensi dan aset kontinjensi serta untuk 

memastikan informasi memadai dan diungkapkan dalam catatan atas laporan 

keuangan. Adapun untuk penyajian dan pengungkapan laporan keuangan pada PT 

Pegadaian UPC Paotere telah sesuai dengan PSAK 1 yang membahas tentang 

penyajian laporan keuangan, dimana Pegadaian UPC Paotere memiliki laporan 

keuangan tetapi tidak membuatnya karena pengelolaan keuangan dilakukan secara 

tersentralisasi oleh kantor pusat, tetapi tidak bersedia mengungkapkannya kepada 

masyarakat terkait transaksi yang terkait.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan 

diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada PT Pegadaian (Persero) UPC 

Paotere, tidak menggunakan akuntansi yang khusus karna semua langsung tercatat di 

sistem. Untuk Perlakuan akuntansi dalam pembiayaan produk gadai KCA dan Kreasi 

Pegadaian UPC Paotere terkait Pengakuan dan Pengukuran pinjaman diakui 

berdasarkan PSAK 57 yang menjelaskan bahwa pinjaman yang diberikan sesuai 

dengan jumlah yang dipinjamkan pada saat transaksi terjadi. Perlakuan akuntansi 

untuk pendapatan sewa modal dan pendapatan administrasi diakui berdasarkan 

PSAK 71 yang diakui menggunakan dasar kas (cash basis). 

Pendapatan saat pelunasan pembiayaan gadai mengenai penyelesaian atau 

berakhirnya gadai daiakui pada saat pokok pembiayaan telah dilunasi oleh nasabah. 

Karna pembiayaan gadai ini hanya sebatas sewa tempat saja, maka pihak Pegadaian 

UPC Paotere lebih memprioritaskan biaya sewa modal kemudian pengembalian 

pinjaman pokok nasabahnya. Pegadaian UPC Paotere mengakui pendapatan sewa 

modal pada saat tersebut diterima yaitu ketika nasabah membayar sewa modalnya 

pada saat perpanjangan atau pelunasan. Beban dalam kegiatan pembiayaan yang 

terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak Pegadaian UPC Paotere 

menyangkut pimbiayaan gadai yang ditanggung oleh nasabah dan diakui pendapatan 

oleh pihak Pegadaian UPC Paotere. Hal ini diakui pada saat terjadinya atau 
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dikeluarkannya biaya tersebut sehingga Pegadaian UPC Paotere tidak mencatatnya 

sebagai beban tetapi mencatatnya sebagai pendapatan.  

Penyajian dan pengungkapan laporan keuangan Pegadaian UPC Paotere 

disajikan dalam Laporan Keuangan Konsolidasi PT Pegadaian (Persero) dan Entitas 

Anak yang disusun berdasarkan PSAK 71.       

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan dan hasil evaluasi yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka penulis menyarangkan bahwa: 

1. Bagi PT Pegadaian UPC Paotere sebaiknya membuat pencatatan buku besar dan 

laporan keuangan yang khusus sendiri yaitu neraca dan laporan laba rugi sesuai 

PSAK yang berlaku di Pegadaian, sehingga dipelukan untuk membentuk tim 

keuangan khusus di kantor dengan ini kualitas sumber daya manusia haruslah 

mempunyai latar belakang disiplin ilmu yang kompeten di bidangnya. PT 

Pegadaian hendaknya terus berinovasi dalam mengembangkan produk-produk 

Pegadaian yang dibutuhkan masyarakat, khususnya masyarakat kelas menengah 

kebawah. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya, penulis menyarangkan agar penelitian selanjutnya 

juga mengambil tema perlakuan akuntansi agar dapat menambhkan objek 

penelitian lain atau variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi perlakuan 

akuntansi.  
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