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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

 Agama Islam adalah risalah (pesan-pesan) yang diturunkan Tuhan kepada 

Muhammad SAW, sebagai petunjuk dan pedoman yang mengandung hukum-

hukum sempurna untuk dipergunakan dalam menyelenggarakan tata cara 

kehidupan manusia lainnya, hubungan manusia dengan alam dan hubungan 

manusia dengan khaliqnya. Islam merupakan agama yang bersifat universal dan 

berlaku sepanjang jaman.  

 Keabadian dan keaktualan Islam telah terbukti sepanjang sejarahnya, 

dimana setiap kurun waktu dan perkembangan peradaban manusia senantiasa 

dapat dijawab dengan tuntas oleh ajaran Islam melalui Al-Qur’an sebagai 

landasannya. Islam datang dengan serangkaian pemahaman tentang kehidupan 

yang membentuk pandangan hidup tertentu. Islam hadir dalam bentuk garis-garis 

hukum yang global (khuthuuh ‘ariidhah), yakni makna-makna tekstual yang 

umum, yang mampu memecahkan seluruh problematika kehidupan manusia baik 

yang meliputi aspek ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah).  

Dengan demikian akan dapat digali (diistimbat) berbagai cara pemecahan 

setiap masalah yang timbul dalam kehidupan manusia. Jika masyarakat mau 

melihat keadaan lembaga formal yang dapat dipergunakan untuk melakukan 

pinjam-meminjam, mungkin masyarakat akan cenderung memilih lembaga formal 

untuk memenuhi kebutuhan dananya. Lembaga formal tersebut dibagi menjadi 
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dua yaitu lembaga bank dan lembaga non-bank. Saat ini masih terdapat kesan 

pada masyarakat bahwa meminjam ke bank adalah suatu hal yang lebih 

membanggakan dibandingkan dengan lembaga formal lain, padahal dalam proses 

nyatanya memerlukan waktu yang relatif lama dengan persyaratan yang cukup 

rumit serta jaminan yang memberatkan. Padahal pemerintah telah memfasilitasi 

masyarakat dengan suatu perusahaan umum (perum) yang telah melakukan 

kegiatan pegadaian yaitu perum pegadaian yang menawarkan akses yang lebih 

mudah,proses yang  jauh  lebih singkat dengan persyaratan yang relatif sederhana 

dan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dana.  

 Menurut definisi Muhammad (2007:63) salah satu lembaga ekonomi dan 

keuangan yang turut mewarnai pembangunan ekonomi masyarakat adalah 

lembaga pegadaian. Seiring dengan lahirnya Undang-Undang perbankan yang 

mendukung eksisnya lembaga ekonomi dan keuangan, sejumlah individu yang 

peka terhadap permasalahan ekonomi umat memberikan respon positif yang 

secara kreatif mengembangkan ide untuk berdirinya lembaga-lembaga keuangan 

bukan bank seperti pegadaian.  

 PT Pegadaian (Persero) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) yang bergerak dibidang jasa, khususnya jasa gadai. Dalam hal ini, PT 

Pegadaian (Persero) pun mengutamakan kualitas layanan yang semakin di 

tingkatkan dan menawarkan layanan prima kepada nasabah yang bertransaksi 

dengannya. 

 Pegadaian atau Pegadaian Syariah adalah bentuk lembaga pembiayaan 

yang melakukan kegiatan usaha gadai yang diperuntukkan bagi masyarakat luas 
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berpenghasilan rendah yang membutuhkan dana dalam waktu segera. Pegadaian 

syariah juga diharapkan akan lebih mampu mengelola usahanya meningkatkan 

efektivitas dan produktifitasnya, dengan lebih profesional, tanpa meninggalkan 

ciri khusus dan misinya,  yaitu penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai 

dengan pasar sasaran masyarakat golongan ekonomi lemah dan dengan cara 

mudah, cepat, aman dan hemat, sesuai dengan motonya “Mengatasi Masalah 

Tanpa Masalah”. Muhammad (2007:63) 

Salah satu lembaga gadai yang cukup popular dikalangan masyarakat 

pekanbaru adalah pegadaian syariah. Sejarah pegadaian syariah tidak dapat 

dipisahkan dari kemauan masyarakat islam   untuk melaksanakan transaksi akad 

gadai berdasarkan prinsip hukum islam. Hal ini di maksud, dilatarbelakangi oleh 

maraknya aspirasi warga masyarakat islam di berbagai daerah yang menginginkan 

pelaksanaan hukum islam dan berbagai aspeknya termasuk pegadaian syariah. 

Selain itu, semakin populernya praktek bisnis ekonomi syariah dan mempunyai 

peluang yang cerah untuk dikembangkan. 

Pada saat ini pegadaian syariah sudah terbentuk sebagai sebuah lembaga. 

Ide pembentukan pegadaian syariah selain karena tuntutan idealisme juga 

dikarenakan keberhasilan terlembaganya bank dan asuransi syariah. Setelah 

terbentuknya bank, BMT, BPR dan asuransi syariah maka pegadaian syariah 

mendapat perhatian oleh beberapa praktisi dan akademisi untuk dibentuk di 

bawah suatu lembaga sendiri. Keberadaan pegadaian syariah atau gadai syariah  

atau rahn lebih dikenal sebagai bagian produk yang ditawarkan oleh bank syariah, 
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dimana bank menawarkan kepada masyarakat bentuk pinjaman barang guna 

mendapatkan pembiayaan. Heri Sudarsono (2004 : 158) 

 Pada saai ini Pegadaian syaraiah cabang pekanbaru merasa sangat 

berbangga karena jumlah nasabah terus meningkat, akan tetapi ada sutau 

permasalahan dimana jumlah nasabah dari tahun 2016 sampai 2018 ada 

peningkatan dan ada juga penurunan. Hal ini terjadi karena ada penurunan harga 

emas dipasaran sehingga mengakibatkan masyarakat merosot untuk 

menggadaikan emas. Berikut tabel jumlah nasabah dari tahun 2016 sampai 2018 

pada PT Pegadaian Syariah cabang pekanbaru :  

TABEL I.1  

Jumlah Nasabah Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Pekanbaru 

Bisnis 2016 2017 2018 

Gadai 1.618 nasabah 1.596 nasabah 1.535 nasabah 

Kreditmikrofiducia   180 nasabah    211 nasabah    270 nasabah 

Emas    276 nasabah    100 nasabah    100 nasabah 

Jumlah total  nasabah 2.052 nasabah 1.905 nasabah 

    

Sumber :Cabang Pegadaian Syariah Pekanbaru (2018) 

Dapat dilihat bahwa pertumbuhan jumlah nasabah dari tahun 2016 sekitar 

1.929 akun nasabah, diikuti jumlah nasabah naik pada tahun 2017 sekitar 2.052 

akun nasabah, dan pada tahun 2018 jumlah nasabah sekitar 1.905 akun nasabah.   

(Sumber : Cabang Pegadaian Syariah 2018) 
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Dengan dibukanya PT Pegadaian Syariah Cabang Pekanbaru sejak tahun 

2008, masyarakat Riau umumnya dapat menjadikan lembaga ini sebagai sarana 

alternatif lain dalam menggunakan jasa perbankan. Salah satu produk lembaga 

gadai yang cukup dikenal adalah gadai emas. 

Gadai emas merupakan salah satu cara alternatif bagi masyarakat kalangan 

menengah kebawah umumnya ataupun menengah keatas untuk mendapatkan 

pinjaman guna keperluan merekadengan cepat dan mudah. Keuntungan yang di 

dapatkan dari gadai emas di pegadaian syariah ini tidak mengandung unsur riba. 

Kegiatan gadai emas pada PT Pegadaian Syariah cabang pekanbaru mulai 

beroperasi pada tahun 2008. Tetapi dalam pengoperasiannya masih terdapat 

kekurangan. Diantara kekurangan tersebut, bahwa dari pengamatan peneliti 

prosedur gadai emas di PT.Pegadaian Syariah cab. Pekanbaru tidak terlalu ketat, 

dalam prosedur proses gadainya nasabah tidak harus menunjukkan bukti 

kepemilikan (surat resmi kepemilikan kepada pihak gadai). Menurut standar bukti 

kepemilikan harus ada, agar tidak ada keraguan dalam hal keabsahan barang yang 

digadaikan. 

Begitu juga dengan peralatan taksiran timbangan yang digunakan oleh PT 

Pegadaian Syariah Cabang pekanbaru masih manual. Jadi apakah dalam menaksir 

barang (emas) dengan menggunakan standar timbangan manual dapat 

menghasilkan taksiran yang akurat? Menurut Anshori (2006 : 132) apabila 

lembaga gadai masih mempunyai keterbatasan dalam melakukan penaksiran jenis 

barang/perhiasan tertentu (misalnya belum mempunyai pengalaman atau keahlian 
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spesifik atau belum mempunyai juru taksir atau peralatan pendukung yang belum 

memadai). Maka lembaga gadai agar menghindari penerimaan barang atau 

perhiasan tersebut sebagai barang jaminan. 

 Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk meneliti 

lebih lanjut tentang pelaksanaan Sistem Gadai Emas di PT. Pegadaian Syariah. 

Dalam hal ini lebih memfokuskan terhadap proses dan prosedur Sistem Gadai 

Emas di PT. Pegadaian Syariah Cabang Pekanbaru. Dengan demikian penulis 

tertarik untuk mengambil judul “ Sistem Gadai  Emas Syariah Pada PT. 

Pegadaian Syariah Cabang Pekanbaru”. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya 

maka yang menjadi rumusan masalah dalam penyusun Tugas Akhir ini adalah 

“Bagaimana Sistem Gadai Emas Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Pekanbaru? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian  

a. Untuk mengetahui sistem dan prosedur gadai emas di PT. Pegadaian 

Syariah Cabang Pekanbaru. 

b. Untuk mengetahui apakah dengan alat taksiran yang masih manual 

dapat menghasilkan taksiran yang akurat. 

2. Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

a. Bagi Penulis 
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Untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan terutama dalam 

masalah sistem yang telah diterapkan PT. Pegadaian Syariah. 

b. Bagi Perusahaan  

Diharapakan hasil penelitian ini dapat menjadi informasi maupun bahan 

evaluasi dan masukan yang baik untuk perusahaan yang bersangkutan. 

c. Bagi Penelitian selanjutnya  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dijadikan 

referensi perbandingan bagi peneliti lainnya dalam melakukan penelitian 

dengan permasalahan yang sama. 

1.4 Metode Penelitian Data 

1. Lokasi Penelitian 

Penulis melakukan penelitian ini pada PT. Pegadaian Syariah Cabang 

Pekanbaru yang berada di JL. Ahmad Yani 

2. Jenis dan Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui 

wawancara. Dalam hal ini penulis mewawancarai langsung kepala 

bagian. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari 

media perantara dalam bentuk laporan catatan, buku-buku, dokumen 

serta arsip  melalui tempat atau lokasi penelitian yaitu di PT Pegadaian 

Syariah Cabang Pekanbaru. 
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3. TeknikPengumpulan Data 

a. Wawancara 

Wawancara adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan 

data melalui suatu percakapan yang sistematis dan terorganisai yang 

dilakukan oleh seorang peneliti dengan beberapa narasumber. 

Wawancara ada dua tipe yaitu : 

1. Wawancara terstruktur 

Dilakukan apabila peneliti menerima informasi yang jelas, 

yang akan dikukuhkan sehingga peneliti dapat menyusun daftar 

pertanyaan yang akan ditanyakan kepada nara sumber. Atau dapat 

juga diartikan sebagai wawancara yang dilakukan dengan 

mempersiapkan atau membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu. 

2. Wawncara tidak terstruktur 

Wawancara yang dilakukan dimana muncul pada saat 

wawancara dilaksanakan bukan berasal dari daftar pertanyaan yang 

sudah dibuat sebelumnya. 

b. Dokumentasi 

Dokumnetasi dapat diartikan suatu cara pengumpulan data yang 

diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang 

tersimpan.  

4.  Analisis Data 

  Dalam menyusun tugas akhir ini, penulis menggunakan penelitian 

deskriptif. Metode deskriptif adalah membandingkan teori yang 
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mendukung serta memiliki hubungan dengan pembahasan masalah praktik 

yang terjadi dilapangan pada PT Pegadaian SyariahCabang Pekanbaru. 

Kemudian ditarik kesimpulan dan disajikan dalam bentuk laporan 

penelitian. 

1.5. Sistematika Penulisan 

Penulisan ini dibagi menjadi lima bab, dengan sistematika penulisan 

sebagai berikut : 

BAB I  :     PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan diuraikan mengenai Latar belakang masalah, 

Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Metode 

Penelitian (lokasi penelitian, waktu penelitian, jenis data, 

teknik pengumpulan data dan analisis data) serta Sistematika 

Penulisan. 

BAB II :  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  

Pada bab ini, menguraikan mengenai Sejarah Singkat 

Perusahaan, Visi dan Misi perusahaan, Struktur Organisasi 

Perusahaan, serta Tugas dan Wewenang Perusahaan. 

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 

Pada bab ini berisi penjelasan dan teori-teori yang digunakan 

dalam pembahasan masalah praktek, serta analisis data. 

BAB IV :  PENUTUP 

Pada bab ini, akan dikemukakan beberapa kesimpulan dan 

saran yang dianggap perlu dan bermanfaat bagi perusahaan. 
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DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


