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ABSTRAK 

 
Penelitian pada Pegadaian (Persero) Unit Pembantu Cabang Pare Kabupaten Kediri ini untuk 

mengetahui bagaimana prosedur Sistem Informasi Akuntansi kredit gadai dan efektivitas Sistem 

Informasi Akuntansi kredit gadai yang diterapkan Pegadaian (Persero) Unit Pembantu Cabang Pare 

Kabupaten Kediri. Penelitian ini di lakukan dengan pendekatan kualitatif dan termasuk jenis penelitian 

kualitatif deskriptif. Dalam prosedur pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi 

dan dokumentasi. Data yang di peroleh berupa data primer dan data sekunder serta di analisis 

menggunakan reduksi, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Kesimpulan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa fungsi yang terkait Pada Pegadaian (Persero) Unit Pembantu Cabang Pare 

Kabupaten Kediri kurang baik. Seperti tugas dan tanggungjawab masing-masing bagian sudah jelas, 

namun terjadi perangkapan jabatan antara fungsi Pimpinan Unit dengan Penaksir dan Petugas 

Penyimpan Barang Jaminan serta Kasir merangkap Administrasi yang di sebabkan karena jumlah 

sumberdaya yang minim. Prosedur akuntansi dan dokumentasi dalam proses pemberian kredit gadai 

Produk Kredit Cepat Aman Pada Pegadaian (Persero) Unit Pembantu Cabang Pare Kabupaten Kediri 

sudah sesuai dengan teori. Berdasarkan temuan hasil penelitian ini di rekomendasikan dalam struktur 

organisasi perlu di tingkatkan jumlah sumberdayanya agar lebih memperlancar proses pelayanan 

kegiatan usaha yang dimiliki perusahaan. 

KATA KUNCI : Sistem Informasi Akuntansi, Kredit Gadai

I. PENDAHULUAN 

Dalam kegiatan sehari-hari, uang 

selalu saja di butuhkan untuk membeli 

atau membayar berbagai keperluan 

dan terkadang yang menjadi masalah 

seperti kebutuhan yang ingin di beli 

tidak dapat tercukupi dengan uang 

yang di milikinya. Maka dari itu, 

untuk keperluan yang sangat penting 

terpaksa kita harus di penuhi 

denganfcd 

berbagai cara seperti meminjam dari 

berbagai sumber dana yang ada. 

Jika kebutuhan dana jumlahnya 

besar, maka dalam jangka pendek 

sulit untuk di penuhi apalagi jika 

harus lewat lembaga perbankan. 

Namun, jika dana yang di 

butuhkan relatif kecil tidak jadi 

masalah karena banyak tersedia 

sumber dana yang murah dan cepat, 

ksj 
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mulai dari pinjaman ke tetangga, 

tukang ijon sampai ke pinjaman dari 

berbagai lembaga keungan lainnya. 

Bagi masyarakat khususnya 

golongan ekonomi menengah 

kebawah yang memiliki barang 

berharga akan tetapi kesulitan dana, 

dapat segera di penuhi dengan cara 

menjual barang berharga tersebut 

sehingga sejumlah uang yang di 

inginkan dapat terpenuhi. Namun, 

risikonya barang yang telah di jual 

akan hilang dan sulit untuk kembali. 

Kemudian jumlah uang yang 

diperoleh terkadang lebih besar dari 

yang di inginkan sehingga dapat 

mengakibatkan pemborosan. 

Pemberian kredit kepada 

masyarakat menengah kebawah 

adalah salah satu cara pemerintah 

untuk mengurangi kemiskinan 

pedesaan. Berdasarkan Badan Pusat 

Statistik, pada tahun September 2017 

jumlah tingkat kemiskinan pedesaan 

di Indonesia mencapai 13,47 persen 

atau 16,31 juta jiwa.  Angka tingkat 

kemiskinan pedesaan tersebut lebih 

tinggi dari perkotaan. Besarnya 

angka kemiskinan pedesaan saat ini 

menjadi perhatian, sehingga 

pemerintah mulai membuat program-

program untuk membantu 

mensejahterahkan masyarakat 

tersebut. Salah satu upaya pemerintah 

mengatasi hal tersebut dimana 

kebutuhan dana dapat dipenuhi tanpa 

kehilangan barang, maka masyarakat 

dapat menjaminkan barang 

berharganya ke lembaga tertentu. 

Barang yang di jaminkan tersebut 

pada waktu tertentu dapat di tebus 

kembali setelah masyarakat melunasi 

pinjamannya. Kegiatan tersebut 

sering kita sebut dengan usaha gadai. 

Satu-satunya perusahaan resmi di 

Indonesia yang menjalankan usaha 

gadai adalah Pegadaian. Pegadaian 

merupakan perusahaan milik negara 

yang ikut berperan dalam membantu 

pemberian kredit kepada masyarakat 

di daerah perkotaan maupun 

pedesaan. 

Menurut UU RI No. 19 Tahun 

2000 tentang Badan Usaha Milik 

Negara, bahwa PT. Pegadaian 

(Persero) sebagai berikut: 

“Salah satu perusahaan BUMN 

yang di samping berkewajiban 

menyediakan barang atau jasa 

bagi masyarakat golongan 

ekonomi menengah kebawah 

untuk penyaluran pinjaman atas 

dasar hukum gadai yang sesuai 

dengan kondisi masyarakat 

Indonesia dan memiliki tanggung 

jawab untuk memperoleh 

keuntungan bagi negara”. 

Kredit usaha gadai adalah 

pinjaman atau dana yang di berikan 
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tanpa angsuran dengan bunga yang 

kecil dengan tujuan melayani dan 

membina ekonomi masyarakat 

menengah kebawah sehingga 

terhindar dari pemberian pinjaman 

yang tidak wajar. Dengan usaha 

gadai, masyarakat tidak perlu takut 

kehilangan barang berharganya dan 

jumlah uang yang diinginkan dapat di 

sesuaikan  dengan harga barang yang 

di jaminkan. 

Sistem kredit gadai yang di 

jalankan oleh pihak perusahaan 

dengan masyarakat harus mampu 

meningkatkan keefektifan pemberian 

kredit agar mengurangi risiko 

kegagalan kredit sehingga dapat 

menjaga kekayaan aset perusahaan. 

Upaya tersebut merupakan hal yang 

sangat penting untuk kelangsungan 

hidup perusahaan itu sendiri. Oleh 

karena itu, sistem informasi yang di 

jalankan perusahaan haruslah 

informatif agar berguna untuk semua 

pihak yang berkepentingan, sistem 

informasi tersebut adalah sistem 

informasi akuntansi (SIA). 

Dalam penyaluran kredit 

perusahaan Pegadaian memiliki 

prosedur mulai dari pengajuan 

sampai pencairan dana kredit 

membutuhkan waktu yang cukup 

singkat, bunga kredit yang di 

tawarkan juga ringan, mengutamakan 

usaha kecil dan menengah. Hal ini, 

Pegadaian penting mengutamakan 

kenyamanan pelayanan terhadap 

konsumen fanatiknya. Di samping 

itu, di perlukan karyawan yang 

profesional dan berkualitas serta 

jumlah yang ideal sesuai dengan 

peraturan hukum yang berlaku di 

Indonesia. 

Berdasarkan hasil observasi, 

dalam melakukan operasional 

usahanya memiliki jumlah karyawan 

yang minim sehingga berpeluang 

besar terjadinya perangkapan jabatan 

yang tidak terhindarkan. Selain itu, 

akibat dari jumlah karyawan yang 

minim menyebabkan waktu 

pelayanan yang di lakukan 

perusahaan terhadap konsumen 

menjadi kurang efektif untuk di 

jalankan. 

II. METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis 

Penelitian 

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif dan 

termasuk dalam kategori jenis 

penelitian deskriptif. Dalam hal 

ini, peneliti berpartisipasi di 

lapangan, mencatat permasalahan 

yang terjadi secara detail.  
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B. Kehadiran Peneliti 

Peneliti bertindak sebagai 

instrumen sekaligus pengumpul 

data. Instrumen yang digunakan 

berupa daftar pertanyaan 

terstruktur sebagai pedoman 

wawancara penelitian. Kehadiran 

peneliti juga untuk 

mengumpulkan data berupa 

dokumen atau catatan dengan 

mewawancarai pihak perusahaan 

yang mempunyai peranan dalam 

kredit gadai. 

C. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan sejak 

awal bulan Maret sampai Juli 

dengan sasaran penelitian adalah 

PT.Pegadaian (Persero) Unit 

Pembantu Cabang Pare yang 

berlokasi di Jalan Kerinci No.6, 

Kecamatan Pare, Kabupaten 

Kediri. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data 

penelitian ini menggunakan tiga 

cara sebagai berikut: 

1) Observasi  

Observasi dilakukan 

dengan mengamati proses 

Kredit Gadai yang diterapkan 

Pegadaian (Persero) Unit 

Pembantu Cabang Pare. 

 

2) Wawancara 

Melakukan wawancara 

terstruktur dengan pihak yang 

terkait proses Kredit Gadai 

yaitu Pimpinan Unit (Duhita 

Oktaningrum B, S.E.) dan 

Kasir (M. Hary) 

3) Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan 

untuk mengumpulkan data 

berupa catatan atau arsip-

arsip tersimpan seperti stuktur 

organisasi, visi dan misi, serta 

dokumen yang digunakan 

dalam sistem informasi 

akuntansi kredit gadai. 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data 

penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1) Reduksi Data  

Tahap awal yang di 

lakukan oleh peneliti adalah 

mereduksi data. Data berupa 

pernyataan hasil wawancara 

kepada pihak yang terkait 

dengan pemberi kredit gadai 

di jabarkan dengan sederhana 

sehingga dapat memberikan 

kemudahan dalam memahami 

gambaran yang jelas tentang 

sistem informasi akuntansi 

kredit gadai. 
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2) Penyajian Data 

Kemudian selanjutnya di 

lakukan penyajian data. 

Dalam hal ini, peneliti 

menyajikan informasi dalam 

bentuk tabel, gambar, skema 

dan flowchart prosedur kredit 

gadai sehingga data 

terorganisasikan dan mudah 

di pahami. 

3) Penarikan Simpulan 

Tahap terakhir dari teknik 

analisis data yaitu peneliti 

menggunakan penarikan 

simpulan yang di lakukan 

sepanjang proses penelitian. 

Agar dalam menganalisis 

data, peneliti mendapatkan 

suatu kesimpulan yang jelas 

dan mudah di pahami. 

F. Pengecekan Keabsahan 

Penelitian 

Penelitian tidak menutup 

kemungkinan terjadi kesalahan 

dan ketidakbenaran dalam 

penyimpulan data, maka perlu 

pemeriksaan kembali oleh 

peneliti. Oleh karena itu, teknik 

pengecekan keabsahan data yang 

dilakukan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

 

 

1) Ketekunan Pengamatan 

Ketekunan pengamatan 

dilakukan dengan cara 

memeriksa dan menelaah 

kembali data terkait dengan 

fokus masalah penelitian. 

2) Diskusi Dengan Orang Lain 

Diskusi dengan orang lain 

yang dianggap lebih 

berkompeten dalam 

bidangnya. 

3) Triangulasi  

Triangulasi yang 

digunakan dalam penelitian 

ini adalah triangulasi sumber. 

Triangulasi Sumber dilakukan 

dengan cara membandingkan 

data hasil pengamatan peneliti 

dengan data hasil wawancara 

dengan pihak yang terkait 

proses kredit gadai mulai dari 

prosedur permintaan kredit 

sampai pencairan dan 

membandingkan hasil 

wawancara dengan isi 

dokumen yang berkaitan 

dalam proses kredit gadai. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Lokasi Penelitian 

Sejarah PT Pegadaian 

(Persero) telah ada sejak era 

kemerdekaan. Dapat tergambar 

bahwa bisnis gadai sudah melekat 
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sejak lama dalam keseharian 

masyarakat Indonesia. Hal ini 

juga dapat di kaitkan dengan 

tonggak sejarah Pegadaian yang 

berawal sejak tahun 1746 hingga 

berdirinya Pegadaian Negara 

pertama di Sukabumi tanggal 1 

April 1901. 

Pada awal era kemerdekaan 

pemerintahan Republik 

Indonesia, Kantor Jawatan 

Pegadaian berpusat di Jakarta dan 

di kelola oleh Pemerintah 

Republik Indonesia. Pegadaian 

telah mengalami sejumlah 

pergantian status, mulai dari 

Perusahaan Negara (PN) pada 1 

Januari 1961, dan menjadi 

Perusahaan Jawatan (PERJAN) 

pada tahun 1969 berdasarkan 

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 

Tahun 1969. 

Berdasarkan Anggaran Dasar 

Pegadaian terakhir Pasal 3 

Anggaran Dasar PT. Pegadaian 

(Persero) sebagaimana termuat 

Pegadaian memiliki maksud dan 

tujuan untuk menyelenggarakan 

kegiatan usaha dalam bidang 

gadai dan fidusia, baik secara 

konvensional maupun syariah, 

dan jasa lainnya di bidang 

keuangan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-

undangan. Kegiatan usaha 

tersebut bertujuan untuk 

membantu masyarakat 

berpenghasilan menengah ke 

bawah, usaha mikro, usaha kecil, 

dan usaha menengah, serta 

optimalisasi pemanfaatan sumber 

daya Pegadaian dengan 

menerapkan prinsip perseroan 

terbatas. 

Kantor PT. Pegadaian 

(Persero) Unit Pembantu Cabang 

Pare berdiri sejak tahun 1964. 

Kantor tersebut merupakan ex-

cabang Pare yang mengalami 

memekaran dengan Cabang 

Kediri karena mengalami 

penurunan omzet sehingga mutasi 

statusnya menjadi Unit Pembantu 

Cabang yang berlaku sejak tahun 

2013. Saat ini keberadaan kantor 

tersebut lokasi yang berada di 

Jalan Kerinci No.6 Pare, 

Kabupaten Kediri. Secara 

geografis lokasinya cukup 

strategis, sekitar 20 meter dari 

Alun - Alun Ringin Budho Pare, 

Plasa Telkom dan Kantor Pos 

Indonesia. 

PT. Pegadaian (Persero) UPC. 

Pare memiliki struktur organisasi 

yang membagi tugas dan 
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Ganbar 1. Bagan Struktur Organisaasi 

tanggungjawab masing-masing 

tingkatan pekerja sesuai dengan 

kedudukan dan wewenang 

sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

1) Pimpinan Unit Pembantu Cabang 

Pimpinan atau yang lebih 

dikenal dengan Pengelola Unit 

bertugas mengontrol dan 

mengelola kegiatan operasional 

kantor dalam menyalurkan dana 

pinjaman secara hukum gadai. 

2) Kasir 

Kasir bertugas mencatat 

segala transaksi serta arus kas 

masuk dan keluar, dan 

bertanggungjawab atas jumlah 

uang operasional yang tersedia. 

3) Security 

Security bertugas menjaga 

keamanan dan lingkungan sekitar 

kantor serta membantu pegawai 

lain saat jam kerja seperti sebagai 

pusat informasi. 

4) Office Boy 

Office boy bertugas 

membersihkan kantor dan 

lingkungan sekitar serta 

membantu petugas lain saat jam 

kerja. 

Beberapa pelayanan program 

usaha PT. Pegadaian (Persero) 

UPC. Pare yang diberikan kepada 

nasabah adalah Kredit Gadai; 

dengan jenis Kredit Cepat Aman 

(KCA), Kredit Angsuran Fidusia 

(KREASI), Kredit Gadai Sistem 

Angsuran (KRASIDA), Ar-rum 

Haji dan Amanah; (2) Pegadaian 

Digital; (3) Mulia; (4) Tabungan 

Emas; (5) KUCICA (Kiriman 

Uang Cara Instan Cepat Aman); 

(6) Aneka Jasa. 

B. Hasil Penelitian 

Perkembangan produk usaha 

Pegadaian (Persero) UPC. Pare 

Kredit Gadai yang sering 

dilakukan nasabah setiap harinya 

adalah produk KCA (Kredit, 

Cepat dan Aman). Oleh karena 

itu, penulis akan menjelaskan 

bagaimana prosedur pemberian 

kredit gadai KCA sampai adanya. 

Bisnis kredit gadai KCA 

(Kredit, Cepat dan Aman) 

merupakan bisnis dalam bentuk 

pemberian kredit atau pinjaman 
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Sumber: PT. Pegadaian (Persero) 

Tabel 1. Pengelompokkan dan Spesifikasi 

Barang Jaminan Berdasarkan Golongan Kredit 

kepada masyarakat dalam jangka 

waktu tertentu dengan barang 

jaminan berupa benda bergerak 

terutama emas perhiasan dan 

barang elektronik. 

Pegadaian (Persero) UPC. 

Pare memiliki ketentuan khusus 

Barang jaminan yang layak untuk 

di jaminkan sebagai berikut: 

 

 
 

Pegadaian (Persero) UPC. 

Pare menetapkan pembagian 

tugas antar fungsi bagian tertentu 

yang terkait proses kredit gadai 

KCA (Kredit, Cepat dan Aman). 

Adapun fungsi yang 

melaksanakan terkait proses 

kredit gadai KCA (Kredit, Cepat 

dan Aman) di maksud oleh 

Pimpinan Unit Pembantu Cabang 

Pare adalah sebagai berikut: 

 

 

1) Fungsi Pimpinan Unit 

Pembantu Cabang 

Bertugas mengontrol dan 

mengelola kegiatan 

operasional kantor. Selain itu, 

pimpinan merangkap dua 

jabatan lain yaitu Penaksir 

yang bertugas menaksir 

barang jaminan untuk 

menentukan mutu dan nilai 

barang sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku serta 

Petugas Penyimpan Barang 

Jaminan. 

2) Fungsi Kasir 

Bertugas melakukan 

mencatat segala transaksi 

serta arus kas masuk dan 

keluar, dan bertanggungjawab 

atas jumlah uang operasional 

yang tersedia. 

3) Fungsi Security 

Security bertugas menjaga 

keamanan dan lingkungan 

sekitar kantor. Selain itu, juga 

membantu pegawai lain saat 

jam kerja sebagai Bagian 

Informasi. 

Dalam proses kredit gadai 

Pegadaian (Persero) UPC. Pare 

menerapkan sebuah Sistem 

Akuntansi Informasi, maka 
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Gambar 2. Skema Prosedur Permintaan Kredit 

Oleh Nasabah 

prosedur proses pemberian kredit 

gadai menjadi jelas. 

Adapun tahapan prosedur 

kredit gadai KCA Pegadaian 

(Persero) UPC. Pare yang di 

maksud adalah sebagai berikut: 

1) Prosedur Permintaan Kredit oleh 

Nasabah 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

a) Calon Nasabah datang 

langsung ke kantor PT. 

Pegadaian (Persero) UPC. 

Pare. 

b) Nasabah mengisi Form 

Permohonan Kredit Gadai 

Online (FPK). 

c) Nasabah menyerahkan FPK 

yang telah di isi dan Barang 

Jaminan (BJ) serta 

melampirkan Bukti Pendukung 

(BP) seperti kartu identitas 

KTP/SIM atau bukti 

pendukung lainnya melalui 

Security. 

 

2) Prosedur Penaksiran Barang 

Jaminan oleh Pimpinan Unit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

a) Pengelola Unit menerima 

FPK dengan lampiran Bukti 

Pendukung (BP) beserta 

Barang Jaminan (BJ) dari 

nasabah. 

b) Pengelola Unit memeriksa 

kelengkapan pengisian FPK 

dan Barang Jaminan (BJ) 

yang di jaminkan. 

c) Pengelola Unit melakukan 

taksiran Barang Jaminan (BJ) 

dengan segala prosedur di 

Pegadaian. 

d) Mencatat rekap pengajuan 

kredit di Buku Penerimaan 

Barang Jaminan (BPBJ). 

e) Pengelola Unit memanggil 

nasabah sesuai nomor urut 

 

Calon Nasabah

Mengisi Form Permohonan 
Kredit (FPK)

Melengkapi Berkas Kredit antara 
lain Barang Jaminan, Identitas 

Diri dan FPK

 

Memeriksa Kelengkapan Berkas Nasabah

Penaksiran Barang Jaminan

Mencatat Pengajuan Kredit

Negosiasi Uang Pinjaman

Mencetak Surat Bukti Kredit (SBK) 
rangkap dua

Menyerahkan SBK dan FPK ke Kasir

Menyimpan Barang Jaminan di Gudang

Gambar 3. Skema Prosedur Penaksiran 

Barang Jaminan Oleh Pimpinan Unit 
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Gambar 4. Skema Prosedur Pencairan Oleh 

Kasir 

pengajuan untuk melakukan 

negosiasi kesepakatan Uang 

pinjaman (UP). 

f) Mencatat pada sistem 

Pegadaian, menerbitkan Surat 

Bukti Kredit (SBK), dan 

menandatangani SBK 

rangkap dua pada bagian 

depan dan bagian belakang 

untuk nasabah. 

g) Menyerahkan FPK dan SBK 

rangkap dua ke Kasir. 

h) Menyimpan Barang Jaminan 

(BJ) sejenis barang kantong 

dalam kantong plastik dan di 

plombir. Kemudian 

menempelkan kitir SBK 

dwilipat yang telah di 

cocokan oleh Kasir. 

i) Barang Jaminan (BJ) 

disimpan di Gudang sesuai 

dengan golongan, rubik dan 

bulan kredit. 

j) Pada akhir jam tutup kantor, 

Pengelola Unit mencocokan 

Barang Jaminan (BJ) yang 

telah diterima dengan jumlah 

yang tertera pada Buku 

Penerimaan Barang Jaminan 

(BPBJ). Apabila telah cocok, 

membubuhkan tandatangan 

pada kolom “penerimaan” 

dan di catat pada Buku 

Gudang (BG). 

3) Prosedur Pencairan oleh Kasir 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

a) Kasir menerima FPK dan SBK 

rangkap dua dari Pimpinan 

Unit. 

b) FPK di arsipkan. 

c) Kasir mencocokan jumlah 

pencairan UP di sistem 

Pegadaian dengan yang 

tercantum pada SBK dan 

kondisi Barang Jaminan (BJ). 

d) Kasir menyerahkan kitir SBK 

dwilipat ke Pimpinan Unit. 

e) Kasir mendistribusikan 

pembayaran Uang Pinjaman 

(UP) beserta SBK asli kepada 

nasabah. 

f) Mencatat semua transaksi 

pemberian kredit semua 

golongan berdasarkan SBK 

dwilipat kedalam Buku Kredit 

(BK). 

 

Mencocokkan Pencairan Uang 
Pinjaman dengan SBK rangkap dua

Menyerahkan Uang Pinjaman dan 
SBK asli ke Nasabah

Mencatat Transaksi Kredit 
Berdasarkan SBK dwilipat

Membuat Laporan Rekening Koran
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Gambar 5. Flowchart Sistem Pemberian 

Kredit Gadai KCA 

g) Pada akhir jam kantor, 

merekapitulasi kredit 

berdasarkan SBK dwilipat dan 

Buku Kredit pada Laporan 

Rekening Koran (LRK). 

Sistem tahapan prosedur kredit 

gadai KCA dapat di lihat pada 

gambar Flowchart sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumen yang digunakan dalam 

proses kredit gadai KCA PT. 

Pegadaian (Persero) UPC. Pare 

adalah sebagai berikut: 

1) Dokumen Pendukung 

Dokumen pendukung dari 

nasabah yang di perlukan adalah 

kartu identitas diri nasabah 

berupa KTP/SIM yang masih 

berlaku. 

2) Form Permintaan Kredit Gadai 

Online (FPK) 

FPK adalah dokumen yang 

harus di lakukan pengisiannya 

oleh calon nasabah sendiri. 

Dokumen ini digunakan sebagai 

analisa dalam kredit gadai. Isi 

FPK adalah: (1) Nomor kartu 

identitas diri (KTP/SIM); (2) 

Nama pemohon kredit; (3) 

Alamat domisili lengkap; (4) 

Nomor telepon; (5) Pekerjaan 

pemohon; (6) Pilihan pinjaman 

digunakan untuk keperluan; (7) 

Pilihan tenor atau jangka waktu; 

(8) Jumlah pinjaman; (9) Barang 

jaminan yang diserahkan. 

3) Surat bukti kredit (SBK) 

Surat Bukti Kredit adalah 

dokumen yang menunjukkan 

bahwa nasabah menjaminkan 

barang dan tanda bukti telah 

menerima kredit. Dokumen ini 

juga memuat perjanjian kredit 

yang di tandatangani oleh kedua 

belah pihak antara Pimpinan Unit 

setempat dan nasabah. 

C. Interpretasi dan Pembahasan 

Analisis data yang di lakukan 

peneliti untuk mengamati Sistem 

BJ

Nasabah Datang ke 

Kantor Pegadaian Pare

Mengisi & 

melengkapi 

Berkas

Page 1

        NASABAH       SECURITY PENGELOLA UNIT            KASIR

FPK

BP

BJ

BJ dan BP 

kembali ke 

Nasabah

1

Memeriksa 

Kelengkapan Berkas 

Pengajuan Kredit

FPK
BP

BJ

2

SBK     2

Y
a

Memeriksa Ulang 

Kelengkapan dan 

Melaksanakan 

Taksiran BJ

Melakukan 

Negosiasi UP

Apakah disepakati 

oleh Nasabah?

Penandatanganan 

SBK

T

Mencatat

3

FPK
BP

BJ

2
SBK     1

BJ

4

5

Pembayaran 

dan 

Pendistribusian

Pencairan UP

Rp

1

SBK

Selesai

Nasabah

FPK

BP

5

FPK
BP

SBK     1

Di cocokan

1

BPBJ

LRK

BK

T

Keterangan

FPK : Form Permintaan Kredit

BJ : Barang Jaminan

BP : Bukti Pendukung

SBK : Surat Bukti Kredit

BPBJ : Buku Penerimaan Barang Jaminan

LRK : Laporan Rekening Koran

BK : Buku Kredit

BG : Buku Gudang

Rp : Uang Tunai

BG

Tidak

A
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Tabel 2. Perbandingan Fungsi yang Terkait 

 

Sumber: Diolah Peneliti 

Informasi Akuntansi kredit gadai 

produk Kredit Cepat Aman (KCA) 

diantaranya fungsi yang terkait, 

prosedur pemberian kredit gadai serta 

catatan dan dokumen Pegadaian 

(Persero) Unit Pembantu Cabang 

Pare apakah sesuai dengan teori yang 

ada sebagai bahan acuannya. 

Perbandingan antara hasil 

penelitian dengan teori yang ada 

adalah sebagai berikut: 

1) Fungsi yang Terkait 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil analisis pelaksanaan 

pembagian tugas setiap fungsi 

yang terkait proses kredit gadai 

PT. Pegadaian (Persero) Unit 

Pembantu Cabang Pare 

Kabupaten Kediri kurang sesuai 

karena terjadinya perangkapan 

jabatan. Namun fungsi yang ada 

sepenuhnya menjalankan tugas 

mereka masing-masing dan 

seringkali terjadi tumpang tindih 

dalam melakukan tugas dari 

proses pemberian kredit gadai 

KCA. Hal ini bisa terjadi karena 

jumlah sumberdaya yang tersedia 

sangat minim terbukti dalam 

struktur organisasi PT. Pegadaian 

(Persero) Unit Pembantu Cabang 

Pare Kabupaten Kediri. Jadi 

dalam kegiatan usaha, hal 

tersebut tidak tepat karena akan 

menciptakan pengendalian 

internal yang lemah terutama 

dalam Sistem Informasi 

Akuntansi pemberian kredit gadai 

KCA menjadi kurang memadai. 

2) Prosedur Pemberian Kredit Gadai 

Menurut Kasmir (2014:236), 

Prosedur Kredit Gadai di maknai 

sebagai berikut: 

a) Nasabah datang langsung ke 

Bagian Informasi untuk 

memperoleh penjelasan 

tentang pegadaian misalnya 

tentang barang jaminan, 

jangka waktu pengembalian, 

jumlah pinjaman dan biaya 

sewa modal (bunga pinjaman). 

b) Bagi nasabah yang sudah jelas 

dan mengetahui prosedurnya 

dapat langsung membawa 

barang jaminan ke Bagian 

Penaksir untuk      di taksir 

nilai jaminan yang di berikan. 

Pemberian barang jaminan di 

sertai bukti diri seperti KTP 

atau surat kuasa bagi pemilik 

barang yang tidak dapat 

datang. 

c) Bagian Penaksir akan 

menaksir nilai jaminan yang di 

berikan, baik kualitas barang 

maupun nilai barang tersebut, 

kemudian barulah di tetapkan 

nilai taksir barang tersebut. 

Teori Menurut 

Suhardjono 

(2003:11) 

Praktek Pada PT. 

Pegadaian (Persero) 

UPC. Pare 

Analisis 

1. Ketua Pimpinan 

2. Seksi Analisis 

Kredit 

3. Seksi 

Administrasi 

4. Supervisi Kredit 

5. Kasir 

1. Ketua Pimpinan 

Sekaligus Analisis 

Kredit 

2. Kasir Sekaligus 

Administrasi 

3. Security 

Kurang 

Sesuai 
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d) Setelah nilai taksir ditetapkan 

langkah selanjutnya adalah 

menentukan jumlah pinjaman 

beserta sewa modal (bunga) 

yang    di kenakan dan 

kemudian di informasikan ke 

calon peminjam. 

e) Jika calon peminjam setuju, 

maka barang jaminan di tahan 

untuk di simpan oleh Petugas 

Penyimpan Barang Jaminan 

dan nasabah pencairan 

pinjaman dari Kasir, berikut 

surat bukti gadai. 

Praktek Prosedur Pemberian 

Kredit Gadai Pada PT. Pegadaian 

(Persero) UPC. Pare adalah 

sebagai berikut: 

a) Prosedur Permintaan Kredit 

oleh Nasabah 

(1) Calon Nasabah datang 

langsung ke kantor PT. 

Pegadaian (Persero) UPC. 

Pare. 

(2) Nasabah mengisi Form 

Permohonan Kredit Gadai 

Online (FPK). 

(3) Nasabah menyerahkan 

FPK yang telah di isi dan 

Barang Jaminan (BJ) serta 

melampirkan Bukti 

Pendukung (BP) seperti 

kartu identitas KTP/SIM 

atau bukti pendukung 

lainnya melalui Security. 

b) Prosedur Penaksiran Barang 

Jaminan oleh Pengelola Unit 

(1) Pengelola Unit menerima 

FPK dengan lampiran 

Bukti Pendukung (BP) 

beserta Barang Jaminan 

(BJ) dari nasabah. 

(2) Pengelola Unit memeriksa 

kelengkapan pengisian 

FPK dan Barang Jaminan. 

(3) Pengelola Unit melakukan 

taksiran Barang Jaminan 

(BJ) dengan segala 

prosedur di Pegadaian. 

(4) Mencatat pengajuan kredit 

di rekap Buku Penerimaan 

Barang Jaminan (BPBJ). 

(5) Pengelola Unit memanggil 

nasabah sesuai nomor urut 

pengajuan untuk 

melakukan negosiasi 

kesepakatan Uang 

pinjaman (UP). 

(6) Mencatat pada sistem 

Pegadaian, menerbitkan 

Surat Bukti Kredit (SBK), 

dan menandatangani SBK 

rangkap dua pada bagian 

depan dan bagian belakang 

untuk nasabah. 

(7) Menyerahkan Barang 

Jaminan (BJ), FPK dan 

SBK rangkap dua ke Kasir. 

(8) Menyimpan Barang 

Jaminan (BJ) sejenis 
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barang kantong dalam 

kantong plastik dan di 

plombir. Kemudian 

menempelkan kitir SBK 

dwilipat yang telah di 

cocokan oleh Kasir. 

(9) Barang Jaminan (BJ) 

disimpan di Gudang sesuai 

dengan golongan, rubik 

dan bulan kredit. 

(10) Pada akhir jam tutup 

kantor, Pengelola Unit 

mencocokan Barang 

Jaminan (BJ) yang telah 

diterima dengan jumlah 

yang tertera pada Buku 

Penerimaan Barang 

Jaminan (BPBJ). Apabila 

telah cocok, membubuhkan 

tandatangan pada kolom 

“penerimaan” dan di catat 

pada Buku Gudang (BG). 

c) Prosedur Pencairan Kredit dan 

Pencatatan oleh Kasir 

(1) Kasir menerima Barang 

Jaminan (BJ), FPK dan 

SBK rangkap dua dari 

Pengelola Unit. 

(2) FPK di arsipkan oleh 

Pengelola Unit. 

(3) Kasir mencocokan jumlah 

pencairan UP di sistem 

Pegadaian dengan yang 

tercantum pada SBK dan 

kondisi Barang Jaminan 

(BJ). 

(4) Kasir menyerahkan kitir 

SBK dwilipat ke Pengelola 

Unit. 

(5) Kasir mendistribusikan 

pembayaran Uang 

Pinjaman (UP) beserta 

SBK asli kepada nasabah. 

(6) Mencatat semua transaksi 

pemberian kredit semua 

golongan berdasarkan SBK 

dwilipat kedalam Buku 

Kredit (BK). 

(7) Pada akhir jam kantor, 

membuat rekapitulasi 

kredit berdasarkan SBK 

dwilipat dan Buku Kredit 

pada Laporan Rekening 

Koran (LRK). 

Hasil analisis pelaksanaan 

Sistem Informasi Akuntansi 

pemberian kredit gadai yang di 

terapkan di PT. Pegadaian 

(Persero) Unit Pembantu Cabang 

Pare Kabupaten Kediri terdapat 

perbedaan yang mendasarkan 

dalam bentuk barang yang di 

jaminkan dan prinsip yang 

menerapkan azaz hukum gadai 

sebagai ciri khas dari PT. 

Pegadaian (Persero). Jadi dalam 



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Sari Kusuma Dewi | 14.1.02.01.0122 
Ekonomi – Akuntansi 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 15|| 

 
 

Tabel 3. Perbandingan Dokumen yang Digunakan 

kegiatan usaha sejenis dengan 

Pegadaian tersebut, sudah di 

katakan tepat karena prosedur 

yang di laksanakan tidak jauh 

berbeda dengan proses pemberian 

kredit lainnya sehingga Sistem 

Informasi Akuntansi yang        di 

jalankan cukup memadai dan 

akan menciptakan pengendalian 

internal yang kuat. 

3) Dokumen yang Digunakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil analisis dokumen-

dokumen yang di gunakan dalam 

pelaksanaan proses kredit gadai 

PT. Pegadaian (Persero) Unit 

Pembantu Cabang Pare 

Kabupaten kediri hanya 

menggunakan 3 (tiga) dokumen 

yaitu dokumen bukti pendukung 

identitas nasabah (KTP/SIM), 

dokumen Permohonan Kredit 

(FPK) dan dokumen kepemilikan 

jaminan (SBK) yang terlampir. 

Dokumen yang digunakan untuk 

menganalisis kredit nasabah 

berkaitan dengan pengawasan 

dan penyelamatan kredit dalam 

bisnis gadai PT.Pegadaian 

(Persero) menerapkan sistem 

pelelangan barang jaminan. 

Apabila nasabah yang tidak 

memperpanjang jangka waktu 

kredit sesuai dengan ketentuan 

atau tidak menebus barang 

jaminan maka akan dilakukan 

pelelangan barang tersebut. Hal 

tersebut tertera pada informasi 

Perjanjian Kredit yang terdapat 

pada lembar Surat Bukti Kredit 

(SBK). Jadi dalam kegiatan 

usaha, hal tersebut sudah tepat di 

lakukan dalam Sistem Informasi 

Akuntansi pemberian kredit 

sehingga tentu akan dapat 

menciptakan pengendalian 

internal yang kuat. 

IV. PENUTUP 

A. Simpulan 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa fungsi yang terkait prses 

kredit gadai Pada PT. Pegadaian 

Teori Menurut 

Suhardjono (2003:261) 

Praktek Pada PT. 

Pegadaian 

(Persero) UPC. 

Pare 

Analisis 

1. Dokumen yang 

Berkaitan Dengan 

Identitas Nasabah 

2. Dokumen yang 

Berkaitan Dengan 

Permohonan dan 

Analisa Kredit. 

3. Dokumen yang 

Berkaitan Dengan 

Perjanjian dan 

Pencairan Kredit. 

4. Dokumen yang 

Berkaitan Dengan 

Kepemilikan 

Barang Jaminan 

5. Dokumen yang 

Berkaitan Dengan 

Pengawasan dan 

Penyelamatan 

Kredit. 

1. Dokumen 

Pendukung 

Seperti Kartu 

Identitas 

Nasabah dan 

Kepemilikan 

Barang 

Jaminan 

2. Form 

Permintaan 

Kredit Gadai 

Online (FPK) 

3. Surat Bukti 

Kredit (SBK) 

Kurang 

Sesuai 

 Sumber: Diolah Peneliti 
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(Persero) Unit Pembantu Cabang 

Pare Kabupaten Kediri kurang 

baik. Seperti tugas dan 

tanggungjawab masing-masing 

bagian sudah jelas, namun terjadi 

perangkapan jabatan antara 

fungsi Pimpinan Unit dengan 

Penaksir dan Petugas Penyimpan 

Barang Jaminan serta Kasir 

merangkap Administrasi yang di 

sebabkan karena jumlah 

sumberdaya yang minim. Selain 

itu, prosedur akuntansi dan 

dokumentasi dalam proses kredit 

gadai produk Kredit Cepat Aman 

(KCA) PT. Pegadaian (Persero) 

Unit Pembantu Cabang Pare 

Kabupaten Kediri sudah sesuai 

dengan teori. 

B. Saran 

Dalam struktur organisasi 

suatu manajemen PT. Pegadaian 

(Persero) UPC. Pare Kabupaten 

Kediri, peneliti merekomedasikan 

perlu adanya penambahan 

recruitment pekerja untuk 

mengisi Bagian Penaksir, 

Administrasi, dan Petugas 

Penyimpan Barang Jaminan serta 

merekonstuksi fungsi Security 

sehingga dapat memperlancar 

kegiatan operasional perusahaan 

dalam pelayanan kredit gadai. 
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