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BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Strategi Pemasaran

Istilah strategi berasal dari bahasa Yunani strategia (stratos =

militer dan ag = memimpin ), yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi

seorang jendral. Strategi bisa diartikan sebagai suatu rencana untuk

pembagian dan penggunaan kekuatan militer dan material pada daerah-

daerah tertentu untuk mencapai tujuan tindakan tertentu.22

Strategi adalah ilmu perencanaan dan penentuan arah operasi-

operasi bisnis berskala besar, menggerakan semua sumber daya

perusahaan yang dapat menguntungkan secara aktual dalam bisnis, Jhon

A. Bryne mendefinisikan strategi adalah sebuah pola yang mendasar dari

sasaran dan direncanakan, penyebaran sumber daya dan interaksi

organisasi dengan pasar, pesaing, dan faktor-faktor lingkungan.23

Menurut David strategi adalah rencana yang disatukan, luas dan

berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategi perusahaan dengan

tantangan lingkungan, yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan

utama dari perusahaan yang dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat

oleh oraganisasi.24

2222 Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran, ( Yogyakarta : CV. Andi Offset,2008), h.3.

23 Ali Hasan, Marketing Bank Syariah, ( Jakarta : Ghalia Indonesia, 2010, h.29.

24 David, Manajemen Strategi Konsep, ( Jakarta : Salemba Empat, 2004), h.14
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Strategi merupakan sejumlah tindakan yang terintegrasi dan

terkoordinasi  yang diambil untuk mendayagunakan kompetensi inti serta

memperoleh keunggulan bersaing. Keberhasilan suatu perusahaan,

sebagaimana diukur dengan daya saing strategi dan profitabilitas tinggi,

merupakan fungsi kemampuan perusahaan dalam mengembangkan dan

menggunakan kompetensi inti baru lebih cepat dai pada usaha pesaing

untuk meniru keunggulan yang ada saat ini.25

Throut memutuskan bahwa inti dari strategi adalah bagaimana

bertahan hidup dalam dunia yang semakin kompetentif, bagaimna

membuat presepsi yang baik di benak konsumen, menjadi beda, mengenali

kekuatan dan kelemahan pesaing, menjadi spesialisasi, menguasai satu

kata yang sederhana dikepala, kepemimpinan yang memberi arah dan

memahami realitas pasar dengan menjadi yang pertama, kemudia menjadi

lebih baik.26

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa strategi merupakan

suatu rencana yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Kegiatan pemasaran selalu ada dalam setiap usaha, baik usaha

yang beroentasi profit maupun usaha-usaha sosial. Pentingnya pemasaran

dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat

akan suatu produk dan jasa. Pemasaran juga dapat dilakukan dalam rangka

menghadapi pesaing yang dari waktu kewaktu semakin menigkat. Para

25 Hitt Michael, dkk,Op.Cit, h.137.

26 Ali Hasan, Op.Cit, h.29.
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pesaing justru semakin gencar melakukan usaha pemasaran dalam rangka

memasarkan produknya.27

Pemasaran adalah salah satu kegiatan dalam perekonomian yang

membantu dalam menciptakan nilai ekonomi. Nilai ekonomi itu sendiri

menentukan harga barang dan jasa. Faktor yang penting dalam

menciptakan nilai tersebut adalah produksi, pemasaran dan konsumen.

Pemasaran menjadi penghubung antara kegiatan produksi dan konsumsi.

Banyak ahli yang telah memberikan defenisi atas pemasaran ini.

Defenisi ini sering berbeda antara ahli yang satu dengan ahli yang lain.28

Salah satu dari defenisi pemasaran yang pendek adalah memenuhi

kebutuhan secara menguntungkan.

Menurut Philip Kotler, pemasaran adalah suatu proses dan majerial

dengan mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka

butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan serta mempertukarkan

produk dan nilai dengan pihak lain.29

Menurut William J.Santon mendefinisikan dalam dua pengertian

dasar.

1. Dalam arti kemasyarakatan

Pemasaran adalah setiap kegiatan tukar-menukar yang bertujuan

memuaskan keinginan manusia.

27 Kasmir, Pemasaran Bank, ( Jakarta : Kencana, 2004), cet ke-1, h.59.

28 Nurrahmi Hayati, Manajemen Pemasaran, ( Pekanbaru : Suska Pres,2012), h.1

29 Kasmir, Op.Cit, h.61



35

2. Dalam Arti Bisnis

Pemasaran adalah sebuah sistem dari kegiatan bisnis yang

dirancang untuk merencanakan, memberi harga, mempromosikan, dan

menditrsibusikan jasa barang-barang keinginan pasar.30

Pengertian Pemasaran dapat disimpulkan bahwa pemasaran adalah

suatu proses yang berawal dari perencanaan samapai kepada barang atau

jasa yang dapat dikunsumsi oleh masyarakat ( Konsumen ).

Menurut Nurrahmi Hayyani dalam bukunya manajemen

pemasaran, Strategi Pemasaran adalah pengambilan keputusan tentang

biaya pemasaran, bauran pemasaran, alokasi pemasaran dalam hubungan

dengan keadaan lingkungan yang diharapkan dan kondisi pesaing.31

Strategi pemasaran mempunyai peranan yang sangat penting dalam

keberhasilan tujuan organisasi, karena didalamnya berisi gambaran atau

pedoman yang jelas dan terarah apa saja yang dialakukan dalam

menggunakan kesempatan dan peluang pada beberapa pasar sasaran.

Strategi pemasaran antara lain dibutuhkan untuk menentukan konsumen

mana yang akan dituju.

B. Konsep dan Tujuan Pemasaran

Konsep pemasaran menurut Sofjan Assauri adalah suatu falsafah

manajemen dalam bidang pemasaran yang berorentasi kepada keinginan

dan kebutuhan konsumen dengan didukung oleh kegiatan pemasaran

terpadu yang diarahkan untuk memberi kepuasan kepada konsumen

30 Marius P. Angipora, Dasar- Dasar Pemasaran, ( Jakarta : PT. Raja Grafindo
Persada,2012), cet.2, h.3

31 Nurrahmi Hayani, Op.Cit, h. 83
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sebagai kunci keberhasilan organisasi dalam usahanya mencapai tujuan

yang telah ditetapkan.32

Dalam kegiatan pemasaran terdapat beberapa konsep yang mana

masing-masing konsep memiliki tujuan yang berbeda. Konsep ini timbul

dari satu periode ke periode lainnya akibat perkembangan pengetahuan

baik produsen maupun konsumen. Penggunaan konsep ini tergantung

kepada perusahaan yang juga dikaitkan dengan jenis usaha dan tujuan

perusahaan yang bersangkutan.33

Adapun konsep-konsep yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Konsep Produksi

Menyatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang tersedia

dan selaras dengan kemampuan mereka dan oleh karenanya

manajemen harus berkonsentrasi pada peningkatan efisien distribusi..

2. Konsep Produk

Konsep ini berpegang teguh bahwa konsumen akan menyenangi

produk yang menawarkan mutu dan kinerja yang paling baik serta

keistimewaan yang mencolok. Oleh karena itu perusahaan harus

mencurahkan upaya terus menerus dalam perbaikan produk. Konsep

ini menimbulkan adanya pandangan yang dangkal terhadap pemasaran.

Konsep produk merupakan konsep yang menekankan kepada kualitas,

penampilan dan ciri-ciri yang terbaik.

32 Sofjan Assauri,Op.Cit, h.81

33 Kasmir, Manajemen Perbankan, Edisi Revisi, ( Jakarta : PT. Rajawali Pers, 2012),
cet.11, h. 197-199.
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3. Konsep Penjualan

Konsep penjualan berpikir bahwa konsumen tidak akan membeli

cukup banyak produk terkecuali perusahaan menjalankan suatu usaha

promosi dan penjualan yang kokoh. Dalam konsep ini kegiatan

pemasaran ditekankan lebih agresif melalui usaha-usaha promosi yang

gencar.

4. Konsep Pemasaran

Konsep Pemasaran menyatakan bahwa kunci untuk mencapai sasaran

organisasi tergantung pada penentuan kebutuhan dan keinginan pasar

sasaran dan pemberian kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif

dan lebih efisien dari yang dilakukan pesaing.

5. Konsep pemasaran kemasyarkatan

Merupakan konsep yang bersifat kemasyarkatan, konsep ini

menekankan kepada penentuan kebutuhan, keinginan dan minat pasar

serta memberikan kepuasan sehingga memberikan kesejahteraan

kepada konsumen dan masyarakat.

Pemasaran berarti mengelola pasar untuk menghasilkan pertukaran

dengan tujuan memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia. Sedangkan

pemasar adalah pihak yang memasarkan atau menawarkan manfaat suatu

produk kepada pihak lain yang menjadi pasar sasaran dari produk tersebut.

Sementara prospek adalah pihak yang merupakan target pasar potensi dari

produk yang ditawarkan oleh pemasar.34

34Nur Rianto Al-Arif, Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah, ( Bandung : Al-fabeta,
2010), h. 51.
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Setiap tindakan yang dilakukan oleh perusahaan atau badan usaha

pasti mengandung suatu maksud dan tujuan tertentu. Penetapan tujuan

disesuaikan dengan keinginan pihak manajemen perusahaan itu sendiri.

Dalam praktek tujuan suatu perusahaan dapat bersifat jangka pendek dan

jangka panjang. Demikian pula dalam menjalankan kegiatan pemasaran

suatu perusahaan memiliki banyak kepentingan untuk mencapai tujuan

yang diharapkan.

Berikut ini beberapa tujuan suatu pemasaran antara lain :

1. Dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggan akan suatu produk

jasa.

2. Dalam rangka memenuhi keinginan pelanggan akan suatu produk

maupun jasa.

3. Dalam rangka memberikan kepuasan semaksimal mungkin terhadap

pelanggan.

4. Dalam rangka ingin menguasai pasar dan mengahadapi pesaing.

5. Dalam rangka memperbesar kegiatan usaha.35

C. Bauran Pemasaran ( Marketing Mix )

Marketing mix ( bauran pemasaran ) merupakan kegiatan

pemasaran yang dilakukan secara terpadu. Artinya kegiatan ini dilakukan

secara bersamaan diantara elemen-elemen yang ada di marketing mix itu

sendiri. Setiap elemen tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan dari

elemen yang lain.

35Kasmir,Pemasaran, Loc. Cit, h. 59.
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Penggunaan bauran pemasaran (marketing mix) dalam dunia

lembaga keuangan dilakukan dengan menggunakan konsep-konsep yang

sesuai dengan kebutuhan lembaga keuangan.

Kotler menyebutkan konsep bauran pemasaran (maketing mix)

terdiri dari emapat P, yaitu :

a. Produk (Pruduct)

b. Harga (Price)

c. Tempat atau saluran distribusi (Place)

d. Promosi (Promotion )

1. Strategi Produk (Product)

Produk diartikan sebagai sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan

dan keinginan pelanggan. Philip Kotler mendefinisikan produk

sebagai suatu yang dapat ditawarkan kepasar untuk mendapatkan

perhatian untuk dibeli, untuk digunakan atau dikonsumsi yang dapat

memenuhi keinginan dan kebutuhan.36

Menurut Assauri produk adalah barang atau jasa yang dihasilkan

untuk digunakan ileh konsumen guna untuk memenuhi kebutuhannya dan

memberikan kepuasan.37

Dalam dunia lembaga keuangan hal yang paling penting dan utama

untuk menarik perhatian dan minat nasabah adalah keunggulan produk

yang dimiliki, dan memberikan keunggulan maka perlu melakukan strategi

36 Kasmir, Manajemen Perbankan, ( Jakarta, Raja Grafindo,2007), h. 186.

37 Sofjan Assauri, Op.Cit, h. 141
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produk. Strategi produk yang dilakukan oleh lembaga keuangan dalam

mengembangkan suatu produk adalah sebagai berikut :

a. Penentuan logo dan Moto

Logo merupakan ciri khas suatu lembaga, sedangkan moto serangkaian

kata-kata yang berisikan misi dan visi dalam melayani masyarakat.

Pertimbangan pembuatan logo dan moto adalah memiliki arti positif,

menarik, perhatian, dan mudah diingat.

b. Menciptakan Merek

Merek merupakan sesuatu untuk mengenal barang dan jasa yang

ditawarkan. Merek sering diartikan sebagai nama, istilah, simbol, desain

atau kombinasi dari semuanya. Penciptaan merek harus

mempertimbangkan yaitu mudah diingat, terkesan hebat dan moderen,

memiliki arti dan menarik perhatian.

c. Menciptakan Kemasan

Dalam dunia lembaga keuangan kemasan ini lebih diartikan kepada

pemberian pelayanan atau jasa kepada nasabah disamping itu juga

sebagai pembungkus untuk beberapa jenis jasanya.

d. Keputusan Label

Label merupakan suatu yang dilengketkan pada produk yang

ditawarkan dan merupakan bagian dari kemasan. Didalam label

menjelaskan siapa yang membuat, dimana dibuat, kapan dibuat dan cara

menggunakannya, dan informasi lainnya.
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2. Harga ( Price )

Harga (Price) yang dimaksud harga disini adalah pengganti nilai

produk. Nilai bukan hanya sekedar nialai produksi ditambah laba yang

diinginkan. Didalam harga produk terkandung juga harga atas citara

(image) dan gengsi yang tertempel diproduk.38

Harga merupakan jumlah uang yang harus dibayar konsumen

untuk mendapatkan suatu produk guna memenuhi kebutuhan dan

keinginan yang belum terpuaskan.39

Menurut William J. Stanton harg adalah jumlah uang kemungkinan

ditambah beberapa barang yang dibutuhkan untuk memperoleh beberapa

kombinasi sebuah produk dan pelayanan yang menyerupainya.40

Sedangkan menurut ekonomi syariah penentuan harga didasarkan

atas mekanisme pasar, yakni harga ditentukan berdasarkan atas mekanisme

pasar, permintaan dan penawaran atas azas sukarela sehingga tidak ada

suatu pihak pun teraniaya dan terdzalimi. Dengan syarat, sebaiknya kedua

belah pihak yang berinteraksi mengetahui mengenai produk dan harga di

pasaran.41

38 Sentot Imam Wahjoyo, Manajemen Pemasaran Bank, ( Yogyakarta : Graha Ilmu,
2010),cet. Ke-1, h.5.

39 Marius, P. Anggipora, Op.Cit, h. 26.

40 Ibid, h.268

41Abdullah Amrin, Op.Cit, h.60.



42

3. Tempat (Place )

Tempat menunjukkan bagaimana kegiatan yang dilakukan

produsen untuk menjadikan suatu produk yang dihasilkan dapat diperoleh

dan tersedia bagi konsumen pada waktu dan tempat dimanapun para

konsumen berada.42

Penentuan tempat (Place) menurut ekonomi syariah adalah yang

mudah terjangkau dan terlihat akan memudahkan konsumen untuk

mengetahui, mengamati, dan memahami dari suatu produk atau jasa yang

ditawarkan. Penetuan tempat didasarkan atas jenis usaha atau produk yang

diciptakan. Penempatan suatu produk atau jasa sangat mempengaruhi

tingkatan harga, semakin respentatif suatu tempat maka berdampak akan

semakin tinggi niali suatu produk.43

4. Promosi (Promotion)

Promosi merupakan berbagai macam kegiatan yang dilakukan

perusahaan dengan tujuan untuk mengonfirmasikan, membujuk,

mempengaruhi, dan mengingatkan konsumen gar membeli produk yang

dihasilkan. Untuk melaksanakan kegiatan promosi produk perusahaan

secara keseluruhan khususnya kegiatan penjualan, maka produsen harus

memilih dan menetapkan secara seksama elemen-elemen dalam bauran

promosi (Promotion Mix) yang terdiri dari lima yaitu :

Periklanan : semua bentuk penyajian non personal dan promosi ide,

barang atau jasa, yang bersifat satu arah yang dibayar oleh suatu sponsor

tertentu.

42 Marius, P.Anggipora, Op.Cit, h.62

43 Abdullah Amrin, Op.Cit, h.62
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Promosi penjualan : berbagai insentif jangka pendek untuk

mendorong keinginan mencoba atau membeli suatu produk dan jasa.

Hubungan masyarakat dan publitas : berbagai program untuk

mempromosikan data / melindungi citra perusahaan atau produk

individualnya.

Penjualan pribadi : interaksi langsung dengan calon pembeli atau

lebih untuk melakukan presentase, menjawab pertanyaan dan menerima

pesanan.

Pemasaran langsung : Penggunaan surat, telepon, faksimili, email,

dan alat-alat penghubung non personal lainnya untuk berkomunikasi

secara langsung dengan pelanggan atau calon pelanggan.44

D. Dasar Hukum Pemasaran

1. Hukum Kepemimpinan

Hukum ini menegaskan bahwa” Lebih baik menjadi yang pertama

daripada menjadi yang lebih baik”. Maksudnya, jauh lebih mudah

menjadi yang pertama masuk dalam ingatan dari pada harus

meyakinkan terlebih dahulu orang lain bahwa sebuah produk baru

lebih baik dibandingkan produk lain yang terlebih dahulu beredar di

pasaran.

2. Hukum Kategori

Hukum ini menyatakan “Jika anda tidak dapat menjadi yang pertama

dalam sebuah kategori, buatlah kategori baru yang menjadikan anda

yang pertama”

44 Marius, P.Anggipora, Op.Cit, h.28
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3. Hukum Ingatan/ Pikiran

Hukum ini menyatakan bahwa “ Lebih baik menjadi yang pertama

dalam ingatan/pikiran daripada menjadi yang pertama ditempat

penjualan”. Menurut Ries dan Trout (1993), menjadi yang pertama

dalam ingatan merupakan hal terpenting dalam pemasaran.

4. Hukum Persepsi

Hukum ini menyatakan “ Pemasaran bukanlah pertarungan produk,

melainkan pertarungan persepsi”. Dalam konteks pemasaran, persepsi

merupakan realitas dan segala sesuatu yang lain merupakan ilusi”

E. Sistem dan Konsep Pemasaran Dalam Islam

Sistem pemasaran syariah sendiri menurut defenisi adalah suatu

kegiatan yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, promosi

dan mendistribusikan barang- barang penerapan yang sesuai dengan nilai

dan prinsip syariah. Jadi, pemasaran syariah dijalankan bardasarkan

konsep keislaman yang telah dianjurkan Nabi Muhammad SAW. Menurut

Hemawan Kertajaya, nilai inti dari pemasaran syariah adalah integrasi dan

transparansi, sehingga marketer tidak boleh bohong dan orang membeli

karena butuh dan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan, bukan karena

diskonnya.45

Kata kunci defenisi syariah adalah bahwa dalam seluruh proses,

baik proses penciptaan, proses penawaran, maupun proses perubahan nilai

(value), tidak boleh ada hal-hal yang bertentangan dengan dengan akad

dan prinsip-prinsip muamalah dalam islam. Sepanjang hal tersebut dapat

45 M.Ismail,dkk, Menggagas Bisnis Islami, ( Jakarta : Gema Insani, 2002), h.42
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dijamin, dan penyimpangan prinsip-prinsip muamalah tidak akan terjadi,

maka bentuk transaksi apapun dalam bisnis dibolehkan dalam syariat

islam.46Kerena itu, Allah mengingatkan agar senantiasa menghindari

perbuatan zalim dalam bisnis termasuk dalam proses penciptaan,

penawaran, dan proses perubahan nilai dalam pemasaran.

Pemasaran adalah bagian dari aktifitas atau kegiatan jual beli. Pada

dasarnya, islam sangat menghargai mekanisme dalam perdagangan,

perniagaan tersebut berangkat dari ketentuan Allah SWT, bahwa

perniagaan harus dilakukan secara baik dan dengan suka sama suka.

Menurut pendapat M.Syakir Sula, pemasaran syariah adalah

sebuah disiplin bisnis strategis yang mengarahkan proses penciptaan,

penawaran, dan perubahan values dari suatu inisiator kepada stake

holders-nya dan dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad serta

prinsip muamalah dalam islam. Allah SWT mengingatkan agar senantiasa

menghindari perbuatan zalim dalam berbisnis termasuk dalam proses

penciptaan, penawaran dan proses perubahan nilai dalam pemasaran

sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Shad ayat 24

                
         
            

Artinya :"Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan

meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya.

46 Peter F. Drucker, Management, task, Responsibilities, Prantices, Harpes And Row,
(New York, 1973), h. 27.



46

dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat

itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang

lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal

yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud

mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun

kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.(Q.s :Shad

ayat 24)

Didalam ayat diatas menjelaskan salah satu perbuatan yang

dilarang dalam pemasaran islam, yaitu terkandungnya unsur nilai

pemasaran melarang berbuat zalim kepada sesama dalam berbisnis. Dan

menuruh untuk bertaubat kepada Allah SWT.

Konsep dasar spritualisasi marketing adalah tata oleh cipta, rasa,

hati, dan karsa (implementasi ) yang dibimbing oleh integritas keimanan,

ketakwaan, dan ketaatan kepada syariat Allah SWT. Jika iman, takwa dan

taat syariah semua ini dilaksanakan, maka aktiviatas marketing yang

dilakukan itu tidak ada sangkut pautnya dengan syariat islam. Dalam Al-

quran dapat lihat bagaimana ajaran islam mengatur kehidupan bisnis

(pemasaran) seorang muslim.47 Yang mana, dijelaskan dalam surat An-

Nisa ayat 29 :

                  
         
  

47 Ali Hasan, Op.Cit, h. 12
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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.(Q.S An.Nisa :29)

Ayat diatas menjelaskan bahwa unsur konsep pemasaran dalam

islam itu adalah seperti kata Laatu` kulu amwalakum bainakum bilbaatili

artinya jangan lah kamu makan dengan cara batil yaitu menjelaskan

artinya bahwa kebutuhan dan keinginan untuk memperoleh produk (

permintaan) tidak diperbolehkan dengan cara yang batil (bohong, tipu,

rampok, curi dan korupsi ) dan kata illa an takuunu tijaratan antaraadin

minkum artinya kecuali dilakukan melalui pertukaran (barang dari

marketer uang dari konsumen) proses pertukaran unit (barang dan uang)

inilah yang disebut dengan transaksi yang dialakukan dengan cara suka

sama suka.48

Juga terlihat dalam surat Al-Furqan ayat 20 :

               
            
  

Artinya : “Dan Kami tidak mengutus Rasul-rasul sebelummu, melainkan

mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar.

dan Kami jadikan sebahagian kamu cobaan bagi sebahagian yang

48 Ali Hasan, Op.Cit, h. 13.
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lain. maukah kamu bersabar? dan adalah Tuhanmu Maha

melihat.”(QS.Al-Furqan:20)

Ayat diatas menjelaskan pemasaran dalam islam seperti kata

wayamsyuuba fil aswaaqi artinya berjalan dipasar, maknanay bahwa

proses jual beli atau berbisnis ini terjadi pada sejumlah kumpulan orang

(pasar) sebagai tempat terjadinya pertukaran dan transaksi.

Dua ayat diatas menjelaskan bagaiman transaksi pemasaran yang

dibolehkan dalam islam dan bagaimna pula transaksi yang tidak

dibolehkan dalam islam.

Selain itu, juga ada 4 karakteristik syariah marketing yang dapat

menjadi pedoman bagi para pemasar sebagai berikut :49

1. Rabbaniyah (Teitis)

Jika seorang syariah marketer meyakini bahwa hukum-hukum syariah

yang bersifat ketuhanan ini adalah yang paling adil, paling sempurna,

paling selaras dengan segala bentuk kebaikan, paling dapat mencegah

segala kerusakan, paling mampu mewujudkan kebenaran,

memusnahkan kebatilan dan menyebarluaskan kemaslahatan.

2. Akhlaqiyyah (Etis)

Keistimewaan lain dari syariah marketer selain teistis ( Rabbaniyah )

juga karena ia sangat mengedepankan masalah akhlak ( moral dan

etika ) dalam seluruh aspek kegiatannya, karena nilai-nilai moral dan

49 Juhaya S. Pradja, Ma, Manajemen Pemasaran Bank Syariah, ( Bandung : Pustaka
Setia, 2013, h.65
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etika adalah nilai yang bersofat universal, yang dianjurkan oleh semua

agama.

3. Al-Waqi’iyyah (Realistis)

Pemasaran syariah adalah pemasaran yang fleksibel, sebagaimana

keluwesan syariah islamiyah yang melandasinya. Pemasaran syariah

adalah para pemasar profesional dengan penampilan yang bersih, rapi

dan bersahaja, apapun model dan gaya berpakain yang dikenakan,

bekerja dengan mengedepankan nilai-nilai relegius, kesalehan, aspek

moral dan kejujuran dalam segala aktifitas pemasarannya.

4. Al-Insaniyyah (Humanistis)

Keistimewaan syariah marketer yang alain adalah sifatnya yang

humanistis universal, yaitu bahwa syariah diciptakan untuk manusia

agar derjatnya terangkat, sifat kemanusiaannya terjaga dan terpelihar.

Syariat islam diciptakan untuk manusia sesuai dengan kapasitasnya

tanpa menghiraukan ras, warna kulit, kebangsaan dan status. Hal inilah

umembuat syariah memiliki sifat universal sehingga menjadi

humanistis universal.

Dari keempat karakteristik syariah marketing diatas, semua tidak

dimiliki dalam marketing konvensional.

Thorik Gunara dan Utus Hardiono Sudibyo, menerangkan bahwa

Rasulullah SAW memiliki konsep marketing yang disebut dengan soul

marketing adalah suatu formula yang mampu membentuk suatu hubungan

jangka panjang antara company dan custumer yang didasari atas sikap
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saling menghormati, saling mempercayai dan saling menguntungkan. Pada

tahap ini bukan lagi sekedar membentuk komitmen pelanggan (loyality

custumer) tetapi mnciptakan pendekatan dengan pelanggan (trustly

custumer).50

1. Jujur, merupakan kunci utama dari kepercayaan pelanggan,

kepercayaan bukanlah sesuatu yang diciptakan, tetapi kepercayaan

adalah sesuatu yang dilahirkan. Sikap jujur juga merupakan nilai

tambah dan pengalaman lebih yang ditawarkan. Sebaik apapun value

yang coba ditawarkan kepada konsumen apabila tidak bersikap jujur

akan menjadi sia-sia.

2. Ikhlas, merupakan sikap yang akan menjaga seorang individu atau

sebuah perusahaan dari sikap over promise under deliver (janji manis

dengan tidak ada kenyataan) karena dapat mengukur kemauan diri

sebelum melakukan sesuatu. Ikhlas bukan berarti pasrah dengan

keadaan, menerima apa adanya tapi lebih kepada menjaga ketenangan

batin dengan meluruskan niat dan bersungguh-sungguh bekerja.

3. Profesional, merupakan sikap cermat dan kompeten dalam melakukan

pekerjaan. Bekerja dengan baik menjadi inti dari sikap profesional.

Sikap ini pada akhirnya akan membawa seorang individu pada

pemanfaatan waktu dan sumber daya yang semakin efektif dan efisien.

4. Silahturahmi, Merupakan formula untuk menjaga hubungan baik

sesama manusia, lingkunagn dan makhluk hidup yang lain.

Silahturahmi juga menjadi kunci sukses dalam berbisnis karena akan

50Thorik Gunara, Utus Hrdiono Sudibyo, Maketing Muhammad SAW : Strategi Andal dan
Jitu Praktik Bisnis Nabi Muhammad SAW, ( Jawa Barat : Madani Prima,2007), h.102.
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membangun lapangan pekerjaan (networking) yang luas serta akan

menambah informasi, pemahaman tentang apa-apa yang menjadi

kebutuhan konsumen.

5. Murah hati,merupakan the center of soul marketing (pusat dari

marketing soul ) karena dengan didasari sikap murah hati dan

berpaduan jujur, ikhlas, profesional, silahturahmi yang dilakukan

berkesenambungan akan membentuk sebuah pola pikir yang ideal dan

sebuah paradigma baru yang berpusat pada sikap murah hati.

F. Pengertian Gadai

Gadai dalam bahasa Arab diistilahkan dengan “rahn” dan dapat

juga dinamai dengan al-habsu. Secara etimologi rahn adalah “tetap atau

lestari” sedangkan al-habsu berarti “penahanan”.51Menurut istilah syara’

yang dimaksud dengan rahn adalah menjadikan suatu barang sebagai

jaminan atas hutang, dengan ketentuan bahwa apabila terjadi kesulitan

dalam pembayaran maka utang tersebut bisa dibayar dari hasil penjualan

barang yang dijadikan jaminan itu.52

Pengertian ar-rahn menurut imam Ibn Qudhana dalam kitab al-

mughni adalah suatu benda yang dijadikan kepercayaan utang untuk

dipenuhi dari harganya, apabila yang berhutang tidak sanggub

membayarnya dari orang yang berpiutang. Sedangkan menurut imam

Syafi’i rahn adalah menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang

51 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunah Juz III, (Qahirah : Al-Fathu Lililmi Arabi), h. 131.

52 Ahmad  Wardi Muslich, Fiqih Muamalah, ( Jakarta : Amzah, 2010), h. 289.
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yang dapat dijadikan pembayaran utang apabila orang yang berutang tidak

sanggub membayar utang tersebut.

Ar-rahn juga dapat diartikan menahan salah satu harta milik

peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang

ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang

menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh

atau sebagaian piutangnya.53

Rahn adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-

prinsip syariah dengan mengacu pada sistem adminitrasi moderen pada

sistem gadai ini, nasabah hanya akan dibebani biaya adminitrasi dan jasa

simpan barang jaminan.54

Sedangkan menurut Zainuddin dan Jamhari, gadai adalah

menyerahkan benda berharga dari seorang kepada orang lain sebagai

penguat atau tanggungan dalam utang piutang. Borg adalah benda yang

dijadikan jaminan benda ini dapat diambil kembali setelah utangnya

terbayar, jika waktu pembayaran yang telah ditentukan telah tiba dan

hutangnya belum dapat dibayar maka borg ini digunakan sebagai ganti

yaitu dengan cara dijual dan hasilnya digunakan sebagai bayaran dan jika

ada kelebihan dikembalikan kepada orang yang berhutang.55

Jadi dapat disimpulkan bahwa rahn adalah suatu hak yang

diperoleh oleh orang yang berpiutang atas suatu benda yang berharga yang

53 Muhammas Syafi’i Antonio, Bank syariah Dari Teori Ke Praktek, ( Jakarta : Gema
insani, 2001), h.128.

54 Muhammad Ihsan Pataloi, Tia Agustina,Dan Rudi Kurniawan, Kemilau Investasi Emas,
( Jakarta : Science Research Fondation, 2006), Cet ke-1 h. 161.

55 A. Zainuddin dan Muhammad Jamhari, Al-Islam 2, Muamalah dan akhlak, (Bandung :
Pustaka Setia, 1999), cet.ke-1, h.21.
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diberikan oleh orang yang berhutang sebagai jaminan jika orang yang

berhutang tidak mampu melunasi hutangnya.

Pegadaian merupakan lembaga perkreditan dengan sistem gadai,

lembaga semacam ini pada awalnya berkembang di Italia yang kemudian

di praktekkan di wilayah-wilayah Eropa lainnya, misalnya Inggris dan

Belanda. Sistem gadai tersebut masuk ke Indonesia di bawa dan di

kembangkan oleh Belanda (VOC) yaitu sekitar abad ke-19.

Dalam rangka memperlancar perekonomiannya, VOC mendirikan

Bank dan Leening yaitu lembaga kredit yang memberikan kredit dengan

sistem gadai, Bank Van Leening didirikan pertama kali di Batavia pada

tanggal 20 Agustus 1746 berdasarkan keputusan Gubernur Jendral Van

Imhoff. Tetapi setelah Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari

Belanda ( 1811-1816). Bank Van Leening milik Belanda tersebut

dibubarkan dan Gubernur Jendral Thomas Stamford Raffles menyatakan

setiap orang boleh mendirikan usaha pegadaian dengan izin dari

pemerintah setempat. Namun metode tersebut berdampak buruk di

karenakan pendiri pegadaian menjalankan praktek rentenir atau lintah

darat yaitu dengan menetapkan bunga pinjaman sewenang-wenang, namun

pada saat Belanda berkuasa kembali ke Indonesia (18160 menetapkan

bahwa kegiatan pegadaian di tangani langsung oleh pemerintah agar dapat

memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar kepada

masyarakat. Selanjutnya, 1 April 1901 didirikan pegadaian di Indonesia,

serta menjadi hari ulang tahun pegadaian.
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Dalam perjalanannya Pegadaian mengalami beberapa kali

perubahan status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari

tahun 1961 kemudian berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 7 tahun

1969 menjadi perusahaan Jawatan, selanjutnya berdasarkan peraturan

pemerintah Nomor 10 tahun 1990 berubah lagi menjadi Perusahaan Umum

(PERUM) hingga sekarang.56

Terbitnya Peraturan Pemerintah No.10 tanggal 1 April tahun 1990

dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian, satu hal

yang perlu dicermati bahwa Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1990

menegaskan misi yang harus diemban oleh Peraturan Pemerintah untuk

mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP103/2000

yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai

sekarang. Banyak pihak yang berpendapat bahwa operasionalisasi

Pegadaian Fatwa MUI 16 Desember 2003 tentang bunga bank, telah sesuai

dengan konsep syariah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat

beberapa aspek yang menepis anggapan itu. Berkat Rahmat Allah SWT

dan setelah melalui kajian panjang,akhirnya disusunlah suatu konsep

pendirian unit layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan

divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah.

Konsep operasi Pegadaian Syariah mengacu pada sistem

administrasi modern yaitu azas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang

diselaraskan dengan nilai islam. Fungsi operasi Pegadain Syariah itu

sendiri diajalankan oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian Syariah/unit

56Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah, (Bandung : Alfabeta,2010),h.80
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Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit oraganisasi di bawah

binaan Divisi Usaha Lain Perum Pegadaian. ULGS ini merupakan init

bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha

gadai konvensioanal. Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta

dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika

di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di

Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang

sama hingga September 2003. Masih di tahun yang sama, 4 kantor Cabang

Pegadaian di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah.

Berdirinya Pegadaian Syariah ini atas perjanjian Musyarkah

dengan sistem bagi hasil antara Pegadaian dengan Bank Muamalat

Indonesia (BMI) untuk tujuan melayani nasabah Bank Muamalat

Indonesia maupun nasabah Pegadaian yang ingin memanfaatkan jasa

dengan mengguanakan prinsip syariah. Dalam perjanjian ini Bank

Muamalat Indonesia memberikan modal bagi berdirinya Pegadaian

Syariah, karena untuk mendirikan lembaga keuangan syariah modalnya

juga harus diperoleh dengan prinsip syariah, sedangkan Pegadaian yang

menjalankan operasionalnya dan penyedia sumber daya manusia dengan

pertimbangan Perum Pegadaian dalam pelayanan jasa gadai.57

Ketentuan nisbah yang disepakati yaitu 45,5 untuk Bank Muamalat

Indonesia dan 55,5 untuk perum Pegadaian, perjanjain kerjasama ini

disepakati pada tanggal 20 Desember 2002, dengan Nomor

446/SP300.233/2002 dan 015/BMI/PKS/XXl/2002. Bank syariah selain

57 Buchari Alma Doni Jumi Priansa, Manajemen Bisnis Syariah, ( Bandung :
CV.Alfabeta,2009),h.30
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mem-back-up dana juga memfasilitasi ke Dewan Syariah yang mengawasi

operasional apakah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak.58

Dari tugas,tujuan dan fungsi pegadaian tersebut perum pegadaian

adalah lemabaga kredit yang melayani hampir semua jenis kebutuhan

dana. Kredit tersebut dapat berupa kredit untuk kebutuhan konsumsi atau

terlebih untuk tujuan produksi (misalnya biaya pengelolaan sawah dan

sebagainya).

G. Dasar Hukum Gadai

Gadai hukumnya dibolehkan berdasarkan Al-Qur’an, sunah dan

Ijma’

1. Al-Qur’an tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 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

58 Adrian Sutedi,op.cit,h.86
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berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu

kerjakan.” (QS Al-Baqarah:283

Ayat tersebut secara eksplesit menyebutkan “barang tanggungan

yang dipegang (oleh yang berpiutang). Dalam dunis finansial, barang

tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan atau objek penggadaian”.59

2. As-Sunnah

Rasullah SAW bersabda :

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم ِمْن یَھُوِديٍّ طََعاًما َوَرھَنَھُ  ِ َصلَّى هللاَّ َعْن َعائَِشةَ قَالَْت اْشتََرى َرُسوُل هللاَّ

ِدْرًعا ِمْن َحِدید
Artinya :“Bahwasanya Rasullah SAW pernah membeli makanan dari

seorang penduduk Yahudi yang pembayarannya akan dilunasi

sampai dengan batas waktu tertentu dan Rasullah SAW

menggadaikan baju besi kepada seorang yahudi tersebut (sebagai

agunan). (HR. Al-Bukhari)60

3. Ijma’

Perjanjian gadai yang diajarkan dalam Al-Qur’an dan Hadis itu

dalam pengembangan selanjutnya dilakukan oleh para fuqaha dengan jalan

ijtihad, dengan kesepakatan para ulama bahwa gadai diperbolehkan dan

para ulama tidak pernah menentangkan kebolehannya demikian juga

dengan landasan hukumnya.61

Sebagaimna dijelaskan dalam Al-Qur’an gadai hanya

diperbolehkan dalam keadaan bepergian saja, seperti paham yang dianut

oleh paham zohiri. Sedangkan Jumhur (kebanyakan ulama)

59 M.Syafi’i Antonio, Op.Cit, h.130.

60Imam Al-Munziri, Ringkasan Sahih Muslim, ( Jakarta : Dari Ibn Khuzaimah), h.530

61 Ali Zainudin, Hukum Gadai Syariah, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2008), cet. 1, h.8
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membeolehkan gadai, baik dalam keadaan bepergian maupun tidak, seperti

yang pernah dilakukan oleh Rasullah SAW di Madinah, seperti telah

disebutkan dalam hadist sebelumnya.62

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Menurut fatwa DSN-MUI No.26/DSN-MUI/III/2012 gadai emas

harus memenuhi ketentuan umum berikut:

a. Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip rahn

b. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh

pegadai (rahin)

c. Ongkos penyimpanan besarnya didasarkan pada pengeluaran yang

nyata-nyata diperlukan.

d. Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad

ijarah.63

H. Rukun dan Syarat Gadai

1. Rukun gadai

Dalam menjalankan pegadaian syariah, pegadain harus memenuhi

syarat rukun gadai syariah. Rukun gadai tersebut antara lain :

a. Ar-Rahin ( yang menggadaikan)

Orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki

barang yang digadaikan.

b. Al-Murtahin ( yang menerima gadai)

Orang Bank atau lembaga yang dipercaya rahin untuk

mendapatkan modal dengan jaminan barang.

62 M. Ali Hasan, Masail Fiqhiyah, ( Jakarta : Raja Grafindo, 2003), cet. Ke-4 h. 125.
63 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keungan Syariah, ( Jakarta : Kencana,2010), cet.

Ke-2, h. 391.
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c. Al-Marhun/ Rahn (barang yang digadaikan)

Barang yang digunakan rahin untuk dijadikan jaminan dalam

mendapatkan utang.

d. Al-Marhun Bih (hutang)

Sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rahin atas dasar

besarnya tafsiran marhun.

e. Sighat, Ijab, dan qabul

Kesepakatan antara rahin dan murtahin dalam melakukan transaksi

gadai.

2. Syarat Gadai

a. Rahin dan Murtahun

Yaitu pihak-pihak yang melakukan perjanjian rahn, yaitu rahin

dan murtahin harus mengikuti syarat-syarat yang mempunyai

kemampuan, berakal sehat. Kemampuan juga berararti kelayakan

seorang untuk melakukan transaksi pemilikan.

b. Sighat

Yang menjadi syarat sighat adalah :

1. Sighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga

dengan suatu waktu dimasa depan.

2. Rahn mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian hutang

seperti halnya akad jual beli. Maka tidak boleh diikat dengan

syarat tertentu atau dengan suatu waktu dimasa depan.

c. Marhun Bih
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1. Harus merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan

kepada pemiliknya.

2. Memungkinkan pemanfaatan, bila sesuatu menjadi hutang

tidak bisa dimanfaatkan maka tidak sah.

3. Harus dikuantifikasi atau dapat dihutang jumlahnya, bila tidak

dapat diukur atau kuantifikasi rahn itu tidak sah.64

d. Marhun

1. Marhun harus berupa harta yang dapat dijual dan nilainya

seimbang dengan marun bih.

2. Marhun harus mempunyai nilai dan dapat dimanfaatkan.

3. Marhun tersebut harus sah dimiliki oleh rahn.

4. Merupakan harta yang utuh dan tidak terpisah di beberapa

tempat.65

I. Hak dan Kewajiban Gadai Syariah

1. Hak dan kewajiban pemegang gadai

a. Hak pemegang gadai

1) Pemegang gadai berhak menjual marhun, apabila rahin pada

saat jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai

orang yang berhutang. Sedangkan hasil penjualan marhun

tersebut diambil sebagaian untuk melunasi marhun bih dan

sisanya dikembalikan kepada rahin.

64 Mawardi, Lembaga Perekonomian Umat, ( Pekanbaru : Suska Press, 2008), cet ke-1,
h.48

65 Buchari Alma dan Doni Juni Priansa, Manajemen bisnis Syariah, ( Bandung : CV.Al-
Fabeta, 2009), h.31
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2) Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang

telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan marhun. Selama

marhun bih belum dilunasi, maka murtahin berhak untuk

menahan marhun yang diserahkan oleh pemberi gadai.

b. Kewajiban Pemegang gadai

1) Pemegang gadai berkewajiban dan bertanggung jawab atas

hilangnya atau merosotnya harga marhun, apabila hal itu atas

kelalaiannya.

2) Pemegang gadai tidak boleh menggunakan marhun untuk

kepentingan sendiri.

3) Pemegang gadai berkewajiban untuk memberi tahu kepada

rahin sebelum diadakan pelelangan marhun

A. Hak dan kewajiban pemberi gadai

a. Hak pemberi gadai

1) Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan kembali marhun,

setelah pemberi gadai melunasi marhun bih.

2) Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi dari kerusakan dan

hilangnya marhun, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaian

murtahin.

3) Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan sisa dari penjualan

marhun setelah dikurangi biaya pelunasan marhun bih dan

biaya lainnya.

4) Pemberi gadai berhak meminta kembali marhun apabila

murtahin telah jelas menyalahgunakan marhun
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b. Kewajiban pemberi gadai

1) Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi marhun bih yang

telah diterimanya dari murtahin dalam tenggang waktu yang

telah ditentukan, termasuk biaya lain yang telah ditentukan

murtahin.

2) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atas marhun

miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan

rahin tidak dapat melunasi marhun bih kepada murtahin.66

J. Gadai Dalam Islam

1. Status barang gadai

Ulama fiqih fuqaha menyatakan rahn baru dianggab sempurna

apabila barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada

ditangan penerima gadai (murtahin), dan uang yang dibutuhkan telah

diterima oleh pemberi gadai (rahin)

Kesempurnaan rahn oleh ulama disebut sebagai al-qabdh al-

marhun barang jaminan dikuasai secara hukum, apabila agunan itu

dikuasai oleh murtahin maka akad rahn itu mengikat kedua belah

pihak, karena itu, status hukum barang gadaian terbentuk pada saat

terjadinya akad atau kontrak utang piutang yang dibarengi dengan

penyerahan jaminan.67

2. Jenis barang gadaian

66 Abdul Aziz Dahlan, Esiklopedia Hukum Islam, ( Jakarta: PT.Ikhtiar Baru van Houve),
cet, ke-4, h.383.

67 Nasrun Harun, Fiqih Muamalah, ( Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), cet. Ke-2,
h.255.



63

Barang gadaian yang dapat dijadikan jaminan pengikat utang.

Yang dipegang oleh murtahin sebagai jaminan mempunyai kreteria

sebagai berikut :

a. Barang-barang yang dapat dijual. Karena itu, barang-barang yang

tidak berwujud tidak dapat dijadikan barang gadai. Misalnya

menggadaikan buah dari sebuah pohon yang belum berbuah,

menggadaikan binatang yang belum lahir.

b. Barang gadaian harus merupakan harta menurut pandangan syara’,

tidak sah menggunakan sesuatu yang bukan harta, seperti bangkai,

tangkapan di tanah haram, arak, anjing serta babi.

c. Barang gadaian tersebut harus diketahui, tidak boleh

menggadaikan sesuatu dengan (tidak dapat dipastikan ada

tidaknya)

d. Barang tersebut milik si rahin.

3. Pemeliharaan barang gadai

Para ulama Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa biaya

pemeliharaan barang gadaian menjadi tanggungan penggadai dengan

alasan bahwa barang tersebut berasal dari penggadai dan tetap

merupakan miliknya. Sedangkan menurut para ulama Hanafiyah

berpendapat lain, bahwa biaya yang diperlukan untuk menyimpan dan

memelihara keselamatan barang gadai menjadi tanggungan penerima

gadai menjadi tanggungan dalam kedudukannya sebagai orang yang
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memegang amanat, kepada penggadai hanya dibebankan pembelanjaan

barang gadai agar tidak berkurang potensinya.68

Berdasarkan kedua pendapat diatas, maka dasarnya biaya

pemeliharaan barang gadai adalah kewajiban bagi rahin dalam

kedudukannya sebagai pemilik yang sah, namun apabila marhun

menjadi kekuasaan murtahin dan rahin mengizinkan untuk

memelihara marhun, maka yang menanggung biaya pemeliharaan

marhun adalah murtahin. Sedangkan untuk mengganti biaya

pemeliharaan tersebut, apabila murtahin diizinkan rahin, maka

murtahin dapat memungut hasil marhun sesuai dengan biaya

pemeliharaan. Namun apabila rahin tidak mengizinkan, maka biaya

pemeliharaan yang telah dikeluarkan oleh murtahin menjadi hutang

rahin kepada murtahin.69

K. Jenis-Jenis Akad Gadai Syariah

1. Akad Qard Al-Hasan

Akad Qard Al-Hasan adalah suatu akad yang dibuat oleh pihak

pemberi gadao dengan pihak penerima gadai dalam hal transaksi gadai

harta benda yang bertujuan untuk mendapatkan uang tunai yang

diperuntukkan untuk konsumtif. Hal dimaksud, pemberi gadai

(nasabah/rahin) dikenakan biaya berupa upah/fee dari penerima gadai

(murtahin). Akad Qard Al-Hasan dimaksud, pada prinsipnya tidak

boleh pembebanan biaya selain biaya adminitrasi.

68 Muhammad Sholikhul Hadi, Penggadaian Syariah, ( Jakarta : Salemba Diniyah, 2003),
h.56.

69 Ibid, h.82-83
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2. Akad Mudharabah

Akad mudharabah adalah suatu akad yang dilakukan oleh pihak

pemberi gadai (rahin) dengan pihak penerima gadai (murtahin). Pihak

pemberi gadai(rahin) atau orang yang menggadaikan harta benda

sebagai jaminan untuk menambah modal usahanya tau pembiayaan

yang produktif. Akad dimaksud, pihak pemberi gadai akan

memberikan bagi hasil berdasarkan keuntungan yang diperoleh kepada

penerima gadai sesuai dengan kesepakatan, samapai modal yang

dipinjamnya dilunasi.

3. Akad Ba’i Mugayyadah

Akad Ba’i Muqayyadah adalah akad yang dilakukan oleh pemilik

sah harta benda barang gadai agar harta benda dimaksud, mempunyai

manfaat yang produktif.

4. Akad Ijarah

Adalah akad yang objeknya merupakan penukaran manfaat harta

benda pada masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan,

sama dengan seseorang menjual manfaat barang.Dalam akad ini ada

kebolehan untuk menggunakan manfaat atau jasa dengan sesuatu

penggantian berupa kompensasi.

5. Akad Musyarakah Amwal Al-‘inan

Adalah suatu transaksi dalam bentuk perseriktan antara dua pihak

atau lebih yang disponsori oleh pegadain syariah untuk berbagi hasil,
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berbagi kontribusi, berbagi kepemilikan, dan berbagi resiko dalam

sebuah usaha.70

L. Pemanfaatan Marhun (barang jaminan )

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa segala biaya yang

dibutuhkan untuk pemeliharaan barang-barang jaminan itu menjadi

tanggung jawab pemiliknya. Yaitu orang-orang yang berhutang, sesuai

dengan sabda Nabi Muhammad SAW :

 ِ ْھُن ِمْن َصاِحبِِھ اَلَِّذي -َوَعْنھُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َهللاَّ ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم: ( َال یَْغلَُق اَلرَّ َصلَّى َهللاَّ

, َواْلَحاِكُم, َوِرَجالھُ ثِقَاٌت. إِالَّ أَنَّ َوَعلَْیِھ ُغرْ َرھَنَھُ, لَھُ ُغْنُمھُ, ُمھُ ) َرَواهُ اَلدَّاَرقُْطنِيُّ

اَْلَمْحفُوظَ ِعْنَد أَبِي َداُوَد َوَغْیِرِه إِْرَسال

Artinya: “ ....Pemilik barang jaminan (agunan) berhak atas segala hasil

barang jaminan dan ia juga bertanggung jawab atas segala biaya

barang jaminan itu” (HR. Asy-Syafi’i dan Ad-Daraqutnhi)

Jumhur ulama fiqih, selain Hanabilah berpendapat bahwa

pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu,

karena barang tersebut bukan miliknya secara penuh. Hak pemegang

barang jaminan terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang

yang ia berikan, dan apabila orang yang berhutang tidak mampu melunasi

utangnya, barulah ia boleh menjual barang itu untuk melunasinya.71

Selanjutnya murtahin juga tidak boleh mengambil suatu manfaat

barang-barang gadaian tersebut, sekalipun rahin mengizinkannya, karena

hal itu termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila

dimanfaatkan termasuk riba. Sebagaimna sabda Rasullah SAW :

70 Zainudin Ali, Op.Cit, h.83-102.

71 Nasrun Harun, Op.Cit,h.256.
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كل قرض جر منفعة فھو ربا. –صلى هللا علیھ وسلم - و عن علي قال:قال رسول هللا

رواه الحارث ابن اسامة
Artinya:“Setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk

riba”(HR.Harits bin Abu Usamah)

M. Berakhirnya Akad Gadai ( Rahn)

Menurut ketentuan syariat bahwa apabila masa yang telah

diperjanjiakan untuk pembayaran utang telah terlewati maka siberhutang

berkewajiban membayar hutangnya. Namun seandainya yang mempunyai

hutang tidak punya kemampuan untuk mengembalikan pinjamannya

hendaklah ia memberi izin kepada pemegang gadai untuk menjual barang

gadaian. Dan seandainya izin ini tidak diberikan oleh si pemberi gadai

maka si penerima gadai dapat meminta pertolongan hakim untuk memaksa

si pemberi gadai untuk melunasi hutangnya.

Apabila batas waktu pegadaian berakhir dan utang harus dibayar,

pemegang gadai dapat mengajukan permohonan kepada lembaga peradilan

agar gadaian itu dijual dan utang akan dibayar dengan hasil penjualan

barang tanggungan tersebut. Untuk menghindari kesulitan dalam

pembiayaan, maka pengurus pegadaian mempunyai wakil yang memiliki

kuasa untuk bertindak dan dapat dipercayai untuk menjual barang

gadaian.72

Apabila pemegang gadai telah menjual barang gadaian tersebut dan

ternyata ada kelebihan dari seharusnya dibayar oleh si penggadai, maka

72 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, ( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), cet, ke-
1, h. 108.
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kelebihan tersebut harus diberikan kepada si penggadai. Sebaliknya

sekalipun barang gadaian telah dijual dan ternyata belum dapat melunasi

hutang si penggadai, maka si penggadai masih punya kewajiban untuk

membayar kekurangannya.


