
1.1 Latar BeJakang 

BABI 

PENDAHULUAN 

Dewasa ini Perwn Pegadaian semakin banyak diminati oleh masyarakat. Hal 

ml dikarenakan masyarakat dapat memperoleh pinjaman dengan syarat yang 

relatif mudah dan tidak berbelit-belit serta dengan suku bunga pinjaman yang 

relatif ringan. Kemudahan-kemudahan yang diberikan ini membuat masyarakat 

semakin berminat untuk mendapatkan pelayanan jasa yang disediakan oleh Perwn 

Pegadaian. Namun, tidak dengan begitu saja mereka dapat memperoleh pelayanan 

jasa yang disediakan itu. Mereka perlu menjaminkan apa yang mereka miliki 

untuk mendapatkan jasa yang disediakan oleh Perum Pegadaian. Perwn Pegadaian 

juga menjamin keamanan dari barang milik nasabah yang menjadi jaminan. Hal 

ini semakin menimbulkan rasa percaya yang tinggi dari pihak nasabah untuk 

menjaminkan barang yang mereka miliki guna memperoleh pelayanan jasa dari 

Perum Pegadaian. 

Dari pelayanan jasa ini, Perwn Pegadaian juga mendapatkan keuntungan. 

Keuntungan itu diambil dari biaya bunga dan biaya administrasi yang dibebankan 

kepada nasabah saat pengajuan permohonan pinjaman. 

Namun demikian keuntugan Perum Pegadaian akan menjadi berkurang bila 

pihak nasabah tidak membayar hutang serta bunga yang diberikan sampai waktu 

jatuh tempo peminjaman. Hal ini mengakibatkan timbulnya piutang tak tertagih 
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bagi pihak Perum Pegadaian. Dengan kata lain, pihak Perum Pegadaian akan 

menanggung kerugian dengan semakin menwnpuknya beban piutang tak tertagih. 

1.2 Pokok Bahasan 

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah dibahas diatas, maka pokok 

bahasan yang nantinya akan dibahas dalam laporan Tugas Akhir Magang ini 

adalah bagaimana menganalisis piutang pada usaha gadai dan cara meminimalisir 

piutang tak tertagih pada usaha gadai agar tidak merugikan perusahaan sehingga 

perusahaan dapat menjalankan kegiatan operasionalnya secara optimal. 

1.3 Tujuan Magang 

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari kegiatan magang adalah sebagai 

berikut: 

1. Mengetahui tata cara atau prosedur pemberian piutang dalam pernsahaan 

kepada nasabah. 

2. Menemukan kelemahan dalam pemberian piutang kepada nasabah. 

3. Mendapatkan kompetensi dan memiliki kualifikasi yang harns dimiliki oleh 

seorang lulusan perguruan tinggi. 

4. Memberikan bekal pengalaman dunia kerja yang nyata sehingga sewaktu 

bekerja nanti tidak merasa asing dengan kondisi lingkungan kerja. 

5. Sebagai prasyarat dalam menyelesaikan tugas akhir pendidikan Diploma Tiga 

Akuntansi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
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1.4 Manfaat Magang 

Magang ini memiliki beberapa manfaat yang dapat diperoleh oleh dua pihak, 

baik dari pihak mahasiswa maupun pemsahaan. 

1. Bagi Mahasiswa : 

• Mempersiapkan mahasiswa yang akan lulus agar lebih slap dalam 

menghadapi dunia kerja. 

• Mempersiapkan mahasiswa yang akan lulus agar lebih bisa bersosialisasi 

dengan orang lain dan dunia keIjanya. 

• Menerapkan materi yang telah diperoleh dari lingkungan pendidikan ke 

dalam lingkungan keIja. 

2. Bagi pemsahaan : 

Mendapatkan mahasiswa yang bisa diajak bertukar pikiran mengenai materi

materi luar dan dalam kineIja operasional pemsahaan. 

1.5 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dari laporan tugas akhir magang ini adalah pada saat 

pengajuan FPK (formulir permintaan kredit) dan barang jaminan, penafsiran 

barang jaminan nasabah sampai nasabah mendapatkan SBK (surat bukti kredit) 

dari bagian penafsir dan uang pinjaman dari kasir. 

1.6 Sistematika Penulisan Laporan Tugas Akhir Magang 

Sistematika dari penulisan laporan tugas akhir magang adalah sebagai 

berikut: 
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Bab 1 Pendahuluan 

Berisi latar belakang, pokok bahasan, tujuan magang, manfaat magang, dan 

ruang lingkup yang mendasari penulisan laporan tugas akhir magang. 

Bab 2 Tinjauan Kepustakaan 

Berisi landasan teori yang merupakan uraian singkat tentang teori-teori 

yang digunakan dalam pembahasan permasalahan. 

Bab 3 Hasil Orientasi Magang 

Berisi gambaran umum perusahaan, tempat dimana penulis melakukan 

praktik kerja, jadwal pelaksanaan magang dan hasil atau temuan selama praktik 

kerja magang. 

Bab 4 Pembahasan 

Berisi pembahasan atas hasil temuan yang diperoleh pada saat penulis 

melakukan praktik kerja magang. 

Bab 5 Penutup 

Terdiri dari simpulan, saran, dan penjelasan mengenai keterbatasan pada 

saat pelaksanaan magang. 
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