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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada

Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk dan pedoman yang mengandung

hukum-hukum yang sempurna untuk digunakan dalam tata cara kehidupan

manusia yaitu mengatur hubungan manusia dengan khaliqnya, manusia

dengan manusia lainnya dan manusia dengan alam.

Dalam mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, Islam

menuntut penguasa dan berbagai pembuat kebijakan dalam sistem untuk

melindungi rakyat dari kerugian dan penderitaan yang disebabkan oleh

faktor- faktor yang tidak bermoral dalam masyarakat melalui hukum- hukum

yang kuat serta efektif dan mereka juga harus dihormati dalam pengertian

pemenuhan semua hak sosio-ekonomi. Negara juga harus mengekang

malpraktik institusional dan pihak lainnya.1

Alam semesta termasuk manusia, adalah milik Allah yang memiliki

kemahakuasaan (kedaulatan), sepenuhnya dan sempurna atas makhluk-

makhluk-Nya, manusia merupakan tatanan makhluk yang tertinggi diantara

makhluk-makhluk-Nya, dan segala sesuatu yang ada dimuka bumi dan

dilangit berada dibawah perintah manusia. Manusia diberi hak untuk

memanfaatkan semuanya, karena manusia telah diangkat sebagai khalifah

1Muhammad Ayyub, Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah, (Jakarta:
PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), h. 37.
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tau pengembang amanah Allah. Manusia diberi kekuasaan untuk

melaksanakan tugas kekhalifahan ini dan untuk mengambil keuntungan dan

manfaat sebanyak-banyaknya sesuai dengan kemampuannya dari semua

ciptaan Allah.

Islam sebagai agama yang universal dan komprehensif telah

mengajarkan dan mengatur segala urusan manusia baik urusan duniawi

maupun urusan akhirat, yang tidak hanya titerima bagi umat islam saja akan

tetapi dapat juga diterima oleh kalangan non Muslim. Setiap umat manusia

dianjurkan untuk berusaha dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup,

sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah, sebagaimana firman-Nya

di dalam Al-Qur’an :

              
   

Artinya :“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di

muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah

sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung”(QS Al-Jumu’ah:10)

Dalam memenuhi kebutuhan hidup, setiap manusia dianjurkan untuk

berusaha, akan tetapi usaha-usaha yang telah dilakukan oleh sebagaian

manusia dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya, di lain pihak, ada

juga sebagaian manusia yang dengan penghasilannya tidak dapat memenuhi

berbagai kebutuhannya, kalau sudah demikian mau tidak mau manusia

harus mengurangi berbagai keperluan yang tidak dianggab penting. Namun



3

keperluan yang sangat penting terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara

seperti meminjam dari sumber yang ada.

Bagi mereka yang memiliki barang-barang berharga apabila

mengalami kesulitan dana dapat segera dipenuhi dengan cara menjual

barang berharga tersebut, sehingga kebutuhan yang mendesak tersebut dapat

terpenuhi, namun resikonya barang yang telah dijual akan hilang dan sulit

untuk dikembalikan, kemudian jumlah uang yang diperoleh terkadang lebih

besar dari yang diinginkan sehingga dapat mengakibatkan pemborosan.

Untuk mengatasi kesulitan di atas dimana kebutuhan dapat dipenuhi

tanpa kehilangan barang-barang berharga, maka masyarakat dapat

menjaminkan barang berharganya pada lembaga tertentu yang disebut

dengan istilah gadai. Dan di Indonesia salah satu lembaga resmi yang

menjalankan usahanya dalam bentuk gadai adalah Perum Pegadaian

Syariah.

Oleh karena besarnya permintaan masyarakat Indonesia yang

mayoritas beragama islam terhadap jasa pegadaian yang sesuai syariah,

lembaga keuangan syariah melirik kepada sektor ini, diantaranya Pegadaian

yang membuka cabang Pegadaian syariah.

Pegadaian Syariah cabang Ahmad Yani Pekanbaru, dalam

memberikan kepuasan kepada nasabah mengenai apa nasabah butuhkan dan

apa yang mereka inginkan maka dibutuhkan perencanaan starategi

pemasaran yang bersaing dengan produk lain sehingga memberikan nilai

tambah kepada nasabah mengenai produk yang mereka butuhkan.
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Strategi adalah sejumlah tindakan yang terintegrasi dan terkoordinasi

yang diambil untuk mendayagunakan kompetensi inti serta memperoleh

keunggulan bersaing. Keberhasilan suatu perusahaan, sebagaimana diukur

dengan daya saing strategis dan profitabilitas tinggi, merupakan fungsi

kemampuan perusahaan dalam mengembangkan dan menggunakan

kompetensi inti baru lebih cepat dari pada usaha pesaing untuk meniru

keunggulan yang ada saat ini.2

Marketing atau pemasaran bukan hanya proses suatu produk tertentu

kepada konsuman atau pelanggan, tetapi lebih dari itu marketing atau

pemasaran adalah proses merencanakan dan melaksanakan konsep,

memberikan harga, melakukan promosi, mendistribusikan ide, barang dan

jasa untuk menciptakan pertukaran yang memenuhi tujuan individu dan

organisasi.3

Pemasaran adalah kegiatan manusia yang diarahkan untuk

memuaskan kebutuhan dan keinginan melalui pertukaran.4

Strategi pemasaran adalah suatu wujud rencana yang terurai

dibidang pemasaran. Untuk memperoleh hasil yang optimal, strategi

pemasaran ini mempunyai ruang lingkup yang luas di bidang pemasaran

2Hitt Michel, dkk, Manajemen Strategis, (Jakarta: Erlangga,1997), h.137.

3 Carl Me Dhanil, Roger Gates, Riset Pemasaran Kontemporer, (Jakarta
:Erlangga,2005),h.1.

4 Murti Sumarni, Manajemen Pemasaran Bank, ( Yogyakarta : Liberti,2002), h.6.
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diantaranya adalah strategi dalam menghadapi persaingan, strategi produk,

strategi harga, strategi tempat, dan strategi promosi.5

Strategi pemasaran merupakan rencana yang menyeluruh dan

menyatu dibidang pemasaran yang memberikan pedoman tentang kegiatan

yang akan dijalankan dalam mencapai tujuan perusahaan.6Strategi

pemasaran berarti sebagai logika pemasaran yang digunakan untuk

mencapai tujuan pemasarannya.7

Strategi harga yang digunakan Nabi Muhammad SAW berdasarkan

suka sama suka. Dalam Qs.An-Nisa’ ayat 29.

                  
      
  

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan

jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara

kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.Sesungguhnya Allah

adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS.An-Nisa’:29)

Strategi harga yang digunakan Nabi Muhammad SAW adalah

prinsip tidak menyaingi harga orang lain dan menetapkan strategi harga

dengan prinsip membantu orang lain.

5 Assauri Sofwan, Manajemen Pemasaran Dasar, Konsep dan Strategi, (Jakarta: PT.Raja
Grafindo Persada, 2007),h.199

6 Assauri Sofwan, Manajemen Pemasaran, (Jakarta : PT.Grafindo Persada,1999),h.154.

7Philip Kotler, Dasar-Dasar Manjamen, ( Jakarta : CV Intermedia, 1993),h.416.
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Perum Pegadaian Syariah cabang Ahmad Yani adalah salah satu

dari beberapa perum pegadaian syariah yang menggunakan prinsip syariah

dalam operasionalnya, yang mana salah satunya yaitu menawarkan gadai

syariah emas (Rahn).

Istilah rahn adalah menahan salah satu harta milik peminjam

sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, barang yang ditahan

tersebut mempunyai nilai ekonomis.8Barang yang dititipakan pada si

piutang dapat kembali pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati

antara nasabah dengan pihak penyelenggara Gadai Syariah.9Sedangkan

menurut Ahmad Azhar Basyir gadai adalah menjadikan suatu benda

bernilai menurut pandangan syara’ sebagai tanggungan utang, dengan

adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagain utang

dapat diterima.10

Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Rahn adalah No.25/DSN-

MUI/III/2002, sedangkan Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang gadai

emas adalah No.26/DSN-MUI/2002.11

Secara umum pengertian gadai adalah menahan salah satu harta

milik sipeminjam sebagai jaminanan atas pinjaman yang diterimanya.

Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian,

pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil

8 Muhammad syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek,( Jakarta: Gema Insani,
2001) h.128.

9 Mustafa Edwin Nasution dan DKK, Pengantar Eksklusif Ekonomi Islam, ( Jakarta :
Kencana,2007) h.134.

10 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2008) h. 106.

11 Nurnasrina,Perbankan Syariah 1,( Pekanbaru :Suska Press,2012) h,52.
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kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat

dijelaskan bahwa gadai adalah semacam jaminan utang.12Hukum gadai

boleh sama seperti jual beli.13

Adapun landasan syariahnya disebutkan dalam Al-Qur’an surah

Al-Baqarah 283 :

              
                 
           

Artinya :“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara

tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka

hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang

berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai

sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu

menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa

kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi)

Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang

menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang

berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu

kerjakan.” (QS Al-Baqarah : 283)

Ayat di atas menjelaskan bahwa membolehkan gadai pada waktu

bepergian (musafir) dan berada di tempat domisilinya, hal ini pernah

12Ahmad Rodoni, Abdul Hamid, Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta Timur : Zikrul
Hakim, 2008) h. 187-188.

13 Abdurrahman Al-Jaziri,Fiqih Empat Mazhab, (Jakarta : Darul Ulum Press, 2001)
h.257.
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dilakukan Nabi Muhammad SAW, saat melakukan gadai dengan orang

Yahudi di kota Madinah.

Gadai Emas pada Pegadaian Syariah merupakan produk

pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas dalam bentuk emas perhiasan

sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat, aman

dan mudah.

Kanwil Perum Pegadaian Pekanbaru membuka cabang Syariah

baru yaitu Perum Pegadaian Syariah Ahmad Yani pada tanggal 1 april

2010, dimana sangat disambut antusias oleh masyarakat di daerah Ahmad

Yani, yang mana untuk memberikan kepuasan kepada nasabahnya

mengenai apa yang nasabah butuhkan dan apa yang nasabah inginkan

maka Pegadaian Syariah melakukan perencanaan strategi yang bisa

bersaing dengan produk lain sehingga memberikan nilai tambah kepada

nasabah mengenai produk yang mereka butuhkan.

Pegadaian Syariah Ahmad Yani berusaha dengan sangat hati-hati

dalam memasarkan produknya, karena persaingan antar sesama lembaga

keuangan sangat ketat sehingga masing-masing lembaga juga berlomba-

lomba untuk menarik perhatian nasabah, maka memiliki cara yang berbeda

untuk menarik calon nasabahnya.

Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani, juga mempunyai kendala-

kendala yang dihadapi dalam menjalankan usahanya, diantaranya atas

tanggapan masyarakat bahwa pegadaian syariah sama saja dengan

pegadain konvensional dalam operasionalnya, yang membedakan
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hanyalah istilah yang dipakai, misal dalam pegadain syariah perawatan

barang gadaian dikenal dengan istilah ijarah, sedangkan pegadaian

konvensional biaya sewa (bunga), serta kendala yang lain dihadapi

pegadaian syariah adalah kurangnya sumber daya insani dari pegadaian

syariah yang menguasai tentang ekonomi islam, dikarenakan para pegawai

pegadaian syariah juga merupakan pegawai yang mutasi ke pegadaian

syariah tanpa memperhatian basic dari pegawai tersebut terhadap

pemahaman tentang ekonomi syariah.14Sehingga ada pegawai yang

terkadang tidak dapat menjawab segala pertanyaan nasabah yang berkaitan

dengan rahn.

Namun, selain kendala-kendala yang dihadapi,menurut hasil

wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu karyawan Pegadaian

Syariah, yang mana dalam pesatnya persaingan pada saat ini,pegadaian

syariah cabang Ahmad Yani tetap mengalami perkembangan atau

peningkatan terutama perkembangan produk gadai emas yaitu, terlihatnya

dengan bertambah jumlah nasabahnya setiap tahun.15

Jumlah nasabah gadai emas pada tahun 2013 adalah 1.127 orang

2014 adalah 1.276 orang, tahun 2015 adalah 1.570 orang nasabah, dan

pada tahun 2016 juga meningkat menjadi 1.607 orang nasabah.16

14 Eka Putria, Pegawai Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani, wawancara, tanggal 4
April 2017.

15Akmal, Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani, wawancara,4 April,2017.

16 Dokumentasi, Pegadain Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru.



10

Dengan adanya beberapa permasalahan di atas maka penulis

tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut lagi dalam bentuk skripsi

dengan judul “ PELAKSANAAN STRATEGI PEMASARAN GADAI

EMAS PADA PEGADAIAN SYARIAH JL.AHMAD YANI

PEKANBARU DALAM MENINGKATKAN JUMLAH NASABAH

DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH”

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini maka penulis membatasi dan memfokuskan

membahas tentang Pelaksanaan dan Strategi Pemasaran Gadai Emas Pada

Pegadaian Syariah Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang penulis uraikan di atas maka dapat

dirumuskan permasalahan

1. Bagaimana strategi pemasaran gadai emas pada Pegadaian Syariah

Cabang Ahmad Yani dalam meningkatkan jumlah nasabah?

2. Apa faktor pendukung dan penghambat terhadap pemasaran gadai

emas pada Pegadaian Syariah Ahmad Yani?

3. Bagaiamana tinjauan Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan strategi

pemasaran produk gadai emas pada Pegadaian Syariah Cabang Ahmad

Yani?
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui strategi pemasaran gadai emas pada Pegadaian

Syariah Cabang Ahmad Yani dalam meningkatkan jumlah

nasabah.

b. Faktor pendukung dan penghambat terhadap pemasaran gadai

emas pada Pegadaian Syariah Ahmad Yani.

c. Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan pemasaran

produk Gadai Emas pada Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani.

2. Manfaat Penelitian

a. Sebagai bahan untuk menambah ilmu pengetahuan dan juga

memberikan kontribusi bagi perkembangan wacana ke Islaman.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan

pemikiran informasi tentang dunia Pegadaian Syariah bagi para

pembaca, khususnya bagi penulis.

c. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan

perkuliahan Program Strata Satu (S1) Pada Fakultas Syariah dan

Hukum Jurusan Ekonomi Islam di Universitas Islam Sultan Syarif

Kasim Riau.

E. Metodologi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang mengambil lokasi

penelitian di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani yang beralamat di

Jalan Ahmad Yani, Pekanbaru. Adapun alasan penulis melakukan
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penelitian ditempat tersebut, karena penulis telah melakukan observasi dan

menemukan adanya masalah yang perlu untuk diteliti.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pimpinan dan karyawan/ti

Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani, sedangkan yang menjadi objek

dalam penelitian ini adalah pelaksanaan strategi pemasaran produk gadai

emas pada Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani dalam meningkatkan

jumalah nasabah.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah 5 orang yang mana terdiri

Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani, 1 orang bagian

Penaksir Cabang, 1 orang Kasir Cabang, 1 orang Penyimpan Cabang, 1

orang bagian Adminitrasi.Karena Populasi sedikit, jadi sampelnya diambil

semua populasi. Metode pengambilan sampel ini menggunakan total

sampling.17

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang penulis peroleh dari perusahaan dengan menggunakan

observasi dan wawancara dengan pimpinan dan karyawan Pegadaian

Syariah Cabang Ahmad Yani.

17Muhammad Idrus,Metode  Penelitian Ilmu Sosial , (Yogyakarta: Erlangga,2009),h.93
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b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari buku-buku,dokumen-dokumen, yang

berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Yaitu pengumpulan data dengan pengamatan langsung dilapangan

untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang kegiatan yang

diteliti pada Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani.

b. Wawancara

Yaitu pengumpulan data dan dilakukan turun langsung kelapangan

dan bertatap muka langsung dengan Pimpinan dan karyawan/ti

Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani.

c. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data-data,dokumen-dokumen yang berkaitan

dengan masalah yang diteliti.

d. Studi Pustaka

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dan bersumber dari buku-

buku yang berkaitan dengan yang diteliti penulis.
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6. Analisis Data

Dalam metode analisa data digunakan metode yang bersifat deskriptif

kualitatif yaitu menganalisa data dengan jalan mengklasifikasi data-data

berdasarkan kategori-kategori atas dasar persamaan jenis data tersebut.

Kemudian diuaraikan sehingga diperoleh gambaran umum yang utuh

tentang masalah penelitian.

7. Metode Penulisan

a. Metode Deduktif yaitu suatu uraian penulis yang diawali dengan

menggunakan kaedah-kaedah umum, kemudian dianalisa dan

diambil kesimpulan secara khusus.

b. Metode Induktif yaitu suatu uraian yang diawali dengan

menggunakan kaedah-kaedah khusus, kemudian dianalisa dan

diambil kesimpulan seacra umum.

c. Metode Deskriptif yaitu suatu uraian penulisan yang

menggambarkan secara utuh dan apa adanya tanpa menguraikan

atau menambah.

F. Sistematika penulisan

Agar penelitian ini mudah dipahami, maka penulis perlu menyusun

sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar

belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah,
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tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan

sistematika penulisan.

BAB ll GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini penulis membahas tentang sejarah berdirinya

Pegadain Syariah Cabang Ahmad Yani, visi dan misi serta

sruktur organisasi.

BAB lll TINJAUAN TEORITIS

Tinjauan teoritis terdiri dari  terdiri dari pengertian strategi

pemasaran,konsep dan tujuan pemasaran, bauran

pemasaran (Marketing Mix),dasar hukum pemasaran,

sistem dan konsep pemasaran dalam islam, pengertian

gadai, dasar hukum gadai, rukun dan syarat gadai, hak dan

kewajiban gadai, gadai dalam islam, jenis-jenis akad gadai,

pemanfaatan Marhun,dan berakhirnya akad gadai.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan

meliputi pelaksanaan strategi pemasaran gadai emas pada

Pegadain Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru,

Pendorong dan penghambat, serta Tinjauan Ekonomi Islam

terhadap pelaksanaan strategi gadai emas pada Pegadaian

Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru.

BAB V PENUTUP DAN SARAN


