ABSTRAK

Goffer Coty (2019): “Pengaruh Pembiayaan Gadai Emas Syariah Terhadap
Return On Asset (ROA) Pada PT. Bank Syariah Mandiri
Cabang Duri Periode 2016-2019”.
Skripsi ini dilatar belakangi oleh pencapaian keuntungan (ROA) dari
Pembiayaan Gadai Emas pada Bank Syariah Mandiri Cabang Duri yang belum
dapat memenuhi target yang telah ditentukan dalam 3 tahun terakhir. Pembiayaan
Gadai Emas merupakan salah satu faktor penting dalam menghasilkan keuntungan
dalam penggadaian emas. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana
pencapaian laba Pembiayaan Gadai Emas Syariah pada PT. Bank Syariah Mandiri
Cabang Duri Periode 2016-2019 dan bagaimana Pengaruh Pembiayaan Gadai
Emas Syariah Terhadap Return On Asset pada Bank Syariah Mandiri Cabang Duri
Periode 2016-2019.
Penelitian ini dilaksanakan di Bank Syariah Mandiri Cabang Duri yang
terletak di Jl. Hangtuah Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau.
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah
jumlah pembiayaan gadai emas syariah dan nilai Return On Asset (ROA) di Bank
Syariah Mandiri Cabang Duri. Adapun teknik pengambilan sampel menggunakan
Purposive Sampling dengan menggunakan kriteria tertentu sehingga didapatkan
jumlah sampel sebanyak 41 sampel. Teknik analisis data dilakukan dengan
menggunakan analisis regresi linier sederhana.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan
laba yang diperoleh oleh Bank Syariah Mandiri menunjukkan peningkatan pada
setiap tahunnya, namun masih mengalami fluktuasi dalam beberapa waktu
(bulan). Pembiayaan gadai emas berpengaruh positif dan signifikan terhadap
Return On Asset (ROA) pada Bank Syariah Mandiri Cabang Duri (Periode Tahun
2016-2019). Semakin tinggi pembiayaan gadai emas maka Return On Asset
(ROA) PT. Bank Syariah Mandiri pun juga akan meningkat. Begitu juga
sebaliknya, jika pembiayaan gadai emas mengalami penurunan maka ROA PT.
Bank Syariah Mandiri juga menurun dengan besar pengaruhnya yaitu sebesar
0,072.
Kata-kunci : Pembiayaan Gadai Emas, Retur On Asset (ROA), Bank Syariah,
Regresi Linier Sederhana.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Islam mengatur cara hidup yang lengkap mencakup segala aspek
kehidupan, hal ini berbeda dengan agama-agama lain. Dalam hal ekonomi,
sistem keuangan dan perbankan syariah merupakan bagian dari konsep
ekonomi Islam, dimana tujuannya adalah memberlakukan sistem nilai dan
etika islam kedalam lingkungan ekonomi, karena dasar etika inilah maka
keuangan dan perbankan islam bagi kebanyakan muslim adalah bukan sekedar
sistem transaksi komersial.1
Merujuk kepada Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun
2008 Tentang Perbankan Syariah yang memuat tentang tujuan pembangunan
nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat yang adil dan
makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, maka dikembangkanlah sistem
ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan dan
kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah. Bank syariah memiliki peran
sebagai lembaga perantara antara unit-unit ekonomi yang mengalami
kelebihan dana dengan unit-unit yang mengalami kekurangan dana, sehingga
kelebihan tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan
sehingga memberikan manfaat kepada kedua belah pihak.2

1

Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syari’ah, Cet III, (Jakarta: Pustaka Alvabet,
2005), h.12.
2
Ibid., h. 28.
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2

Kemampuan lembaga keuangan Islam menarik investor dengan sukses
bukan hanya tergantung pada tingkat kemampuan lembaga itu menghasilkan
keuangan, tetapi juga pada persepsi bahwa lembaga tersebut secara sungguhsungguh memperhatikan batas-batas yang digariskan oleh Islam.3
Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan
pada bunga.4 Bank Syariah adalah bank yang kegiatan usahanya menghimpun
dan menyalurkan dana serta kegiatan operasionalnya berdasarkan syariat
Islam. Salah satu perbankan syariah di Indonesia yaitu PT. Bank Syariah
Mandiri cabang Duri, yang menggunakan penyaluran dana dalam bank Islam
yaitu jual beli, bagi hasil, pembiayaan, dan investasi khusus.5 Adapun salah
satu produk jasa yang ada di PT. Bank Syariah Mandiri cabang Duri yaitu,
produk gadai emas BSM.
Bank Syariah Mandiri Cabang Duri memiliki target dalam perolehan
keuntungan (ROA) dalam pembiayaan gadai emas, oleh karena itu selebaran
mengenai atauran pembiayaan gadai emas beserta manfaat bagi masyarakat
terdapat pada Bank tersebut guna menarik minat masyarakat untuk ikut dalam
transaksi gadai emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Duri. Adapun target
dan realisasi keuntungan (ROA) yang telah tercapai oleh Bank Syariah
Mandiri Cabang Duri dari tahun 2016 hingga 2018 dapat dilihat pada Tabel
1.1 berikut ini:

3

Heru Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi, Edisi
II, Cetakan I, (Yogyakarta: Ekononisia, 2004), h.12.
4
Muhammad. Manajemen Dana Bank Syari’ah. Edisi I, Cetakan II, (Yogyakarta:
Ekononisia, 2005), h.1.
5
Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institute Bankir Indonesia, konsep produk dan
implementasi operasional bank syariah, (Jakarta: djambatan, 2001), h. 65.
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Tabel 1.1
Target dan Realisasi Keuntungan (ROA) di Bank Syariah Mandiri
Cabang Duri (Tahun 2016-2018)
Return On Asset (Rp)
Target
Realisasi
1
2016
1.000.000.000
836.085.207
2
2017
1.500.000.000
1.101.741.147
3
2018
2.000.000.000
1.383.369.958
Sumber: Bank Syariah Mandiri cabang Duri
No

Tahun

%
83,6
73,4
69,2

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas dapat dinyatakan bahwa Bank Syariah
Mandiri Cabang Duri masih belum mampu mencapai target yang telah di
tentukan dalam memperoleh keuntungan (ROA) pada 3 (tiga) tahun terakhir
yaitu dari tahun 2016-2018. Persentase pencapaian target justru mengalami
penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini terjadi bahwa produk gadai emas pada
Bank Syariah Mandiri belum lama diterapkan serta masyarakat/nasabah yang
mengetahui tentang adanya produk gadai emas belum begitu banyak.
Pegadaian Syariah sebagai lembaga keuangan alternatif bagi
masyarakat guna menetapkan pilihan dalam pembiayaan di sektor riil.
Biasanya masyarakat yang berhubungan dengan Pegadaian adalah masyarakat
menengah ke bawah yang membutuhkan pembiayaan jangka pendek dengan
margin yang rendah. Tujuan adanya pegadaian ini adalah untuk tujuan
pencegahan, terutama ketika seseorang menemukan situasi yang tidak terduga
seperti kematian dan kecelakaan dimana mereka membutuhkan uang tunai
yang cepat dan untuk memenuhi kebutuhan transaksi seseorang. Misalnya,

4

ketersediaan gadai tentu membantu pedagang kecil untuk memenuhi
kebutuhan modal kerjanya untuk kelangsungan bisnisnya.6
Pegadaian Syariah merupakan salah satu unit layanan Syariah yang
dilaksanakan oleh Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian di samping unit
layanan konvesional. Dalam istilah bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan
rahn dan dapat juga dinamai al-habsu. Secara etimologis, arti rahn adalah
tetap dan lama, sedangkan al-habsu berarti penahanan terhadap suatu barang
dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang
tersebut.7 Sedangkan menurut Sabiq, rahn adalah menjadikan barang yang
mempunyai nilai harta menurut pandangan syara’ sebagai jaminan hutang,
hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau bisa
mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu. Pengertian ini didasarkan pada
praktek bahwa apabila seseorang ingin berhutang kepada orang lain, mereka
akan menjadikan barang miliknya baik berupa barang tidak bergerak atau
berupa barang ternak berada di bawah penguasaan pemberi pinjaman sampai
penerima pinjaman melunasi hutangnya. Adapun pengertian rahn menurut
Imam Ibnu Qudhamah dalam kitab al-Mughni adalah suatu benda yang
dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya apabila
yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang.
Sedangkan Imam Abu Zakaria Al-Anshary dalam kitabnya fathul Wahab
mendefinisikan rahn adalah menjadikan benda yang bersifat harta benda
6

Tiitin Ernawati, “Peluang dan Tantangan Gadai Emas (Rahn) Di Indonesia: Sebuah
Tinjauan Konseptual”. Jurnal Akuntansi UNESA. Vol. 1, No. 3, (2013).
7
Abdul Ghofur Anshori, Gadai Syariah di Indonesia;Konsep,Implementasi, (Yogyakarta:
Gadjah Mada Universiti Press, 2006), h. 88.
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sebagai kepercayaan dari suatu yang dapat dibayarkan dari harta benda itu bila
hutang tidak

dibayar. Adapun penegertian gadai menurut Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diproleh
seseorang yang mempunyai piutang atas suatu yang bergerak.8
Masyarakat Indonesia pada umumnya sudah mempraktekkan investasi
dengan menggunakan emas sejak dulu, yaitu dengan cara membeli emas
dengan harga tertentu dan karat tertentu, dalam bentuk perhiasan untuk
digunakan atau disimpan. Kemudian emas yang dibeli tersebut disimpan
dalam kurun waktu tertentu sampai tiba nanti saat harga emas tersebut naik,
baik naik secara signifikan ataupun tidak, baru kemudian mereka jual emas
tersebut. Selisih harga antara harga emas dimasa lalu dengan harga emas
dimasa kini merupakan keuntungan yang diperoleh. Ada pula masyarakat
yang membeli emas dalam bentuk koin emas atau batangan emas dalam
jumlah harga tertentu, hal ini dilakukan oleh masyarakat menengah keatas
yang berpenghasiln cukup besar. Artinya, tidak banyak masyarakat yang
mampu berinvestasi dengan emas dalam bentuk koin atau batangan.
Gadai emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa
emas dalam bentuk emas perhiasan sebagai salah satu alternatif memperoleh
uang tunai dengan cepat, aman dan mudah. Cepat dari pihak nasabah dalam
mendapatkan dana pinjaman tanpa prosedur yang panjang dibandingkan
dengan produk pembiayaan lainnya. Aman dari pihak bank, karena bank
memiliki barang jaminan yaitu emas yang bernilai tinggi dan relatif stabil

8

Heru sudarsono, op. cit, h. 156.
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bahkan nilainya cenderung bertambah. Mudah berarti pihak nasabah dapat
kembali memiliki emas yang digadaikannya dengan mengembalikan sejumlah
uang pinjaman dari bank, sedangkan mudah dari pihak bank yaitu ketika
nasabah tidak mampu mengembalikan pinjamannya (utang) maka bank
dengan mudah dapat menjualnya dengan harga yang bersaing karena nilai
emas yang stabil bahkan bertambah. Faktor kemudahan, kecepatan, dan
keamanan atas jasa gadai emas oleh bank syariah inilah yang menjadikan
masyakarat tertarik untuk bertransaksi apabila membutuhkan dana dalam
jumlah cukup besar.9
Saat ini hampir seluruh perbankan syariah menawarkan produk jasa gadai
emas. Karena produk gadai emas ini merupakan produk pembiayaan yang
menurut masyarakat lebih aman dalam meminjam dana kepada pihak perbankan
karena, selama ini presepsi masyarakat terutama masyarakat kalangan menengah
kebawah yang takut untuk meminjam dana kepada pihak bank karena, jaminan
yang digunakan mereka yaitu merupakan surat kepemilikan rumah (sertifikat
rumah) atau Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), akan tetapi dengan
adanya gadai emas masyarakat merasa lebih aman dalam meminjam dana kepada
pihak bank syariah. Skema pendanaan yang simpel, mudah dan praktis untuk
kebutuhan tunai darurat dengan agunan emas perhiasaan maupun batangan.10

Pembiayaan adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh bank
syariah. Pembiayaan Gadai Emas syariah adalah penggadaian atau penyerahan
9

Eris Tri Kurniawati, “Analsis Pengaruh Transaksi Gadai Emas Terhadap Tingkat
Keuntungan Bank Syariah”. Jurnal Ekonomika-Bisnis. Vol. 4, No. 1, (2013).
10
Muhammad Heykal dan Agus Samekto, “Praktik Gadai (Rahn) Emas Pada Perbankan
Syariah (Studi Kasus Pada Bank BRI Syariah Kecamatan Bangkalan)”, Jurnal Akuntansi, STIE
Perbanas Surabaya. (2016)

7

hak penguasa secara fisik atas harta/barang berharga (berupa emas) dari
nasabah (rahin) kepada bank (Murtahin) untuk dikelola dengan prinsip arRahnu yaitu sebagai jaminan (Marhun) atas pinjaman/utang (Marhun bih)
yang diberikan kepada nasabah/peminjaman tersebut.11
Produk yang termasuk dalam pelayanan jasa ini menjadi salah satu
produk yang banyak diminati masyarakat pada akhir-akhir ini. Hal tersebut
dikarenakan emas merupakan produk yang mengalami kenaikan setiap
tahunnya. Bahkan masyarakat cenderung menggunakan gadai emas menjadi
suatu bentuk investasi. Gadai emas Syariah ini dapat dimanfaatkan oleh
nasabah yang membutuhkan dana jangka pendek dan keperluan yang
mendesak. Misalnya menjelang tahun ajaran baru, hari raya, kebutuhan modal
kerja jangka pendek dan sebagainya. Sistem gadai emas juga sangat
bermanfaat bagi sebagian orang yang senang memanfaatkan momentum tren
sebuah bisnis. Sistem gadai lebih menguntungkan dari pada menjual emas
tersebut. Gadai emas bisa dilakukan di berbagai macam tempat, tetapi yang
paling umum ditemukan di Indonesia adalah melalui pegadaian syariah dan
bank syariah.12
Pada dasarnya Bank Syariah sebagaimana bank konvensional, juga
menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, namun
terdapat perbedaan mendasar dalam hal imbalan. Penentuan imbal hasil yang
diisyaratkan dan pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada
11

Ayu Ramadhana Sari, “Analisis Akuntansi Pembiayaan Gadai Emas Berdasarkan
PSAK 107 (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh)”. Jurnal Ilmiah
Mahasiswa Ekonomi Akuntansi. Vol. 2, No. 3, (2017), ISSN: 2581-1002.
12
Ibid
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nasabahnya semata - mata didasarkan pada prinsip bagi hasil (profit sharing).
Produk bank yang menerapkan sistem bagi hasil adalah pada pembiayaan
modal kerja dan investasi dalam bentuk pembiayaan mudharabah dan
musyarakah.13
Fatwa DSN-MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002
Tentang Rahn yang menyatakan bahwa Rahn Emas diperbolehkan
berdasarkan prinsip Rahn, ongkos dan biaya penyimpanan barang ditanggung
oleh penggadai (Rahin). Sedangkan dalam aspek kelembagaan tetap
menginduk kepada Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1990 tanggal 10 April
1990.14
Produk gadai adalah produk yang memberikan fasilitas pembiayaan
kepada nasabah menggunakan prinsip qardh dengan jaminan berupa emas
nasabah yang bersangkutan dengan pengikatan secara gadai. Barang atau harta
yang dimaksud ditempatkan dalam penguasaan dan pemeliharaan bank,
sehingga dari pemeliharaan tersebut, bank mengenakan biaya sewa atas dasar
prinsip ijarah. Adapun barang yang boleh digadaikan yaitu emas merah atau
emas kuning baik berupa perhiasan maupun batangan (bukan emas putih).
Harga dasar emas ditentukan dari kantor pusat, berdasarkan harga buy back.

13

Sri Mulyaningsih dan Iwan Fakhruddin, “Pengaruh Non Performing Financing
Pembiayaan Mudharabah dan Non Performing Financing Pembiayaan Musyarakah Terhadap
Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia”. Jurnal Manajemen dan Bisnis Media
Ekonomi. Vol. XVI, No. 1, (2016).
14
Andi soemetra, Bank & Lembaga Keuangan Syariah, edisi 1, (Jakarta: Prenada Media
Group, 2009), h 385.
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Tabel 1.2
Fitur Produk Gadai Emas Bank Syariah Mandiri
Jenis Produk
Peruntukan
Objek Gadai

Gadai Emas Bank Syariah

Perorangan
Emas berupa perhiasan/batangan
1. Prinsip gadai menggunakan skim Qard dalam rangka
Rahn.
Pengikatan
2. Pengikatan objek gadai menggunakan skim gadai.
3. Jasa penitipan objek gadai menggunakan skim Ijarah.
Jangka Waktu
Empat bulan, namun dapat digadai ulang (perpanjangan).
1. Telah dilakukan penilaian ulang atas barang jaminan.
Syarat Gadai Ulang
2. Telah melunasi biaya pemeliharaan untuk gadai ulang.
Nilai Pembiayaan
Mulai Rp. 500.000,00 – Rp. 150.000.000,00
Pembiayaan Maximal adalah 90% untuk Koin Dinar dan
Maximal Pembiayaan
Logam Mulia, kemudian 85% untuk Emas dan Perhiasan
pada Taksiran
tanpa memperhitungkan ongkos pembuatannya.
Biaya Administrasi dan Assuransi di awal periode, biaya
Biaya Pemeliharaan
pemeliharaan diakhir periode
Ditentukan kantor pusat berdasarkan harga buy back PT.
Harga dasar Emas
Antam.
Sumber: Bank Syariah Mandiri cabang Duri

Adapun manfaat gadai membantu nasabah untuk keperluan sosial
seperti pendidikan, kesehatan, penyelenggaraan hajatan atau kebutuhan
lainnya, modal kerja atau sebagai pembiayaan untuk keperluan mendesak.15
Rasio keuangan merupakan suatu cara untuk memperbandingkan data
keuangan perusahaan, sehingga menjadi berarti (compareable). Rasio
keuangan menjadi dasar untuk menjawab beberapa pertanyaan penting
mengenai keadaan keuangan suatu perusahaan. Dengan menganalisis laporan
keuangan yang menggunakan alat-alat ukur melalui rasio keuangan, maka

15

Bapak Abror, Officer gadai,
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seorang manajer dapat mengambil keputusan mengenai keuangan perusahaan
untuk masa yang akan datang.16
Profitabilitas (pendapatan) sangat penting kedudukannya dalam semua
lini usaha organisasi, termasuk dalam kegiatan perbankan. Karena dengan
adanya profitabilitas akan berpengaruh terhadap keberlangsungan organisasi
dengan baik. Seperti halnya gaji karyawan yang berpengaruh terhadap tingkat
kesejahteraan karyawan yang secara tidak langsung akan mempengaruhi
kinerja karyawan yang diberikan kepada organisasi, pengadaan barang
penunjang kegiatan kerja, dan untuk pengembangan jenis-jenis produk atau
jasa dalam kegiatan usaha. Semua itu tergantung dengan tingkat profitabilitas
yang diperoleh dalam kegiatan usaha, termasuk didalamnya kegiatan
perbankan Syariah.17
Konsep operasi Pegadaian Syariah mengacu pada sistem administrasi
modern yaitu azas rasionalitas, efesiensi dan efektivitas yang diselaraskan
dengan nilai Islam. Merujuk kepada rasio keuangan yang ada, yakni salah
satunya adalah rasio profitabilitas, yang menunjukkan kemampuan bank
syariah dalam menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, asset,
maupun modal tertentu dan juga bermanfaat untuk mengetahui efektivitas
bank syariah dalam mengelola sumber daya yang ada.18 Selain itu, melalui
perhitungan rasio profitabilitas yang salah satunya adalah rasio Return On

16

Ela Chalifah dan Amirus Sodiq, “Pengaruh Pendapatan Mudharabah dan Musyarakah
Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Syariah Mandiri Periode 2006-2014”, Jurnal Eequilibrium.
Vol. 3, No. 2. (2015).
17
Ibid
18
Yusak Laksmana, Panduan Praktis Officer Bank Syair’ah Memahami Praktik Proses
Pembiayaan di Bank Syari’ah, (Jakarta: PT. Elik Media Komputindo, 2009), h.119.
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Asset, nantinya akan lebih diketahui tentang perkembangan pembiayaan gadai
emas secara periodik yang kemudian akan berpengaruh pada meningkat atau
tidaknya Return On Asset yang dimiliki oleh PT. Bank Syariah Mandiri
Cabang Duri.
𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑂𝑛 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 � ROA�

laba sebelum pajak
100%
total aktiva

ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan
Bank dalam menghasilkan keuntungan dari pengelolaan aset yang dimiliki
oleh Bank. ROA sebagai salah satu ukuran profitabilitas dapat melihat
pencapaian laba suatu Bank. Hal ini dikarenakan aset merupakan kekayaan
Bank yang dananya berasal dari sebagian besar dana simpanan masyarakat.
Efisiensi penggunan aset dalam menghasilkan laba dapat ditunjukkan dari
semakin besarnya ROA yang dimiliki oleh perusahaan.19
Menurut Riyadi, Bank tergolong dalam klasifikasi sehat ketika nilai
Return on Asset (RAO) mencapai 1,5%. Penggunaan ROA untuk penetuan tingkat
kesehatan bank ditetapkan pula oleh Bank Indonesia. Hal tersebut karena nilai
profitabilitas bank dianggap oleh Bank Indonesia sebagai hal utama mengingat
peranan Bank Indonesia adalah sebagai pembina dan pengawas. Pengukuran nilai
profitabilitas bank menggunakan aset dengan sebagian besar jumlah dana berasal
dari dana simpanan masyarakat.20

Bank menerima laba (profit) sebagai penghasilan yang bernilai, dalam
arti teknis, laba merupakan kelebihan harga jual barang atau jasa di atas
19

Nadia Arini Haq, “Pengaruh Pembiayaan dan Efisiensi Terhadap Profitabilitas Bank
Umum Syariah”. Jurnal Perbanas Riview. Vol. 1, No. 1, (2015).
20
Yunita Agza dan Darwanto, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Musyarakah dan Biaya
Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”, Jurnal Iqtishadia, Vol. 10,
No. 1, (2017).
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biayanya atau selisih yang timbul pada pendapatan total suatu bisnis lebih
besar dari biaya total. Pendapat itu membuat orang menganggap bahwa laba
merupakan sisa (residu), karena itulah laba disebut pendapatan residual,
adapun maksimalisasi laba ditempatkan sebagai tujuan bisnis dalam teori
perusahaan dan teori pasar tradisional. Maksimalisasi laba dapat dijelaskan
dalam dua kemungkinan: (1) ketika pendapatan total melebihi pengeluaran
total total; atau (2) ketika pendapatan marjinal sama dengan biaya marjinal.21
Jika pembiayan gadai emas yang disalurkan kepada nasabah semakin
besar maka akan berdampak pada profitabilitas Bank Syariah tersebut dan
begitu juga sebaliknya. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh tingkat kepuasan
nasabah terhadap pinjaman yang didapat dari bank serta besarnya keuntungan
dari biaya pemeliharaan barang gadai yang disepakati.
Transaksi pembiayaan gadai emas syariah atau rahn ini masih terdapat
beberapa masalah, seperti keterlambatan pembayaran angsuran oleh nasabah,
sehingga dapat mengurangi keuntungan bank dari produk rahn pada PT. Bank
Syariah Mandiri tersebut. Kurangnya minat nasabah untuk melakukan
pembiyaan gadai emas syariah yang diakibatkan kurangnya sosialisasi pihak
bank dalam penyediaan pembiayaan gadai emas syariah kepada masyarakat.
Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik
melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Gadai Emas
Syariah Terhadap Return On Asset (ROA) Pada PT. Bank Syariah
Mandiri Cabang Duri Periode 2016-2019”.

21

Eris Tri Kurniawati, op. cit.
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B. Batasan Masalah
Agar penelitian ini lebih terarah dan sampai kepada maksud dan tujuan
yang diinginkan, penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti, yaitu
“Pengaruh Pembiayaan Gadai Emas Syariah Terhadap Return On Asset
(ROA) Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Duri Periode 2016-2019”.
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diperoleh diatas, maka penulis
merumuskan permasalahan didalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana pencapaian laba Pembiayaan Gadai Emas Syariah pada PT.
Bank Syariah Mandiri Cabang Duri Periode 2016-2019?
2. Bagaimana Pengaruh Pembiayaan Gadai Emas Syariah Terhadap Return
On Asset pada Bank Syariah Mandiri Cabang Duri Periode 2016-2019?
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu adalah sebagai
berikut :
a. Untuk mengetahui bagaimana pencapaian laba Pembiayaan Gadai Emas
Syariah pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Duri Periode 20162019.
b. Untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Pembiayaan Gadai Emas
Syariah Terhadap Return On Asset pada PT. Bank Syariah Mandiri
Cabang Duri Periode 2016-2019.
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2. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :
a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Syariah
dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan
wawasan berfikir tentang Pengaruh Pembiayaan Gadai Emas Syariah
Terhadap Return On Asset yang ada pada PT. Bank Syariah Mandiri
Cabang Duri.
c. Hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan acuan dan referensi bagi
peneliti berikutnya yang ingin melakukan penelitian dimasa yang akan
datang.
E. Penelitian Terdahulu
Tabel 1.3
Penelitian Terdahulu
No
Judul/Nama Peneliti
Analisis Pengaruh
1
Transaksi Gadai Emas
Terhadap Tingkat
Keuntungan Bank Syariah
(Eris Tri Kurniawati,
2013)
2

Pengaruh Pembiayaan
dan Efisiensi Terhadap
Profitabilitas Bank
Umum Syariah
(Nadia Arini Haq,
2015)

3

Pengaruh Pembiayaan
Gadai Emas BSM Ib

Hasil
Terdapat pengaruh positif signifikan antara fee
rahn terhadap laba bersih perseroan Bank
Syariah Mandiri. Implementasi ini diharapkan
dapat menjelaskan kepada masyarakat bahwa
fee based income Bank Syariah Mandiri yang
bersumber dari transaksi gadai emas
memberikan bentuk kontribusi yang positif
pada laba bersih perseroan secara keseluruhan
Tingginya
pertumbuhan
pembiayaan
murabahah akan mendorong peningkatan
profitabilitas Bank Syariah. Efisiensi Bank
Syariah dalam menjalankan operasionalnya
sangat berpengaruh terhadap keuntungan
perusahaan. Semakin efisien Bank Syariah
dalam menjalankan operasionalisasi rutinnya,
maka akan semakin meningkatkan keuntungan
Bank Syariah.
Tingkat profitabilitas di Bank Syariah Mandiri
yang diteliti pada tahun 2008-2014
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No

Judul/Nama Peneliti
Terhadap Profitabilitas Di
Bank Syariah Mandiri
Periode Tahun 2008 –
2014
(Ellyna Apriliany, 2016)

Hasil
menunjukkan terjadinya naik turun atau
fluktuasi tiap tahunnya. Tingkat profitabilitas
tertinggi terjadi di tahun 2013 dengan besar
profitabilitas sebesar 2,56%. Didapatkan
bahwa nilai t hitung lebih besar dibandingkan
dengan nilai t tabel, sehingga dapat
disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang
signifikan antara Pembiayaan Gadai emas
terhadap profitabilitas di Bank Syariah Mandiri
Periode Tahun 2008-2014.

F. Metode Penelitian
Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan metode
sebagai berikut :
1. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini adalah pada PT. Bank Syariah Mandiri
Cabang Duri, yang berlokasi di Jl. Hangtuah Duri, Kecamatan Mandau,
Kabupaten Bengkalis, Riau. Adapun alasan Penulis memilih PT. Bank
Syariah Mandiri sebagai lokasi penelitian karena PT. Bank Syariah Mandiri
merupakan Bank yang berbasis Syariah yang memiliki outlet Gerai Gadai
Emas Syariah, Gerai Gadai Emas Syariah tersebut merupakan objek yang
akan Penulis angkat dalam penelitian.
2. Subjek dan Objek Penelitian
Subjek penelitian ini adalah PT. Bank Syariah Mandiri Cabang
Duri, sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah jumlah
pembiayaan gadai emas dan nilai return on asset (ROA) pada PT. Bank
Syariah Mandiri Cabang Duri Periode 2014-2017.
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3. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian subjek dari mana data dapat
diperoleh.22 Adapun sumberdata yang digunakan dalam penelitian ini
adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau
digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya. Data sekunder disebut
juga data tersedia. Sumber data sekunder pada penelitian ini adalah laporan
tahunan PT Bank Syariah Mandiri Cabang Duri tentang jumlah pembiayaan
gadai emas dan nilai return on asset (ROA) tahun 2014-2017.
4. Populasi dan Sampel
a. Populasi
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek
yang mempunyai karakteristik tertentu dan mempunyai kesempatan yang
sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Populasi merupakan
keseluruhan subjek atau sumber data penelitian. Populasi adakalanya
terhingga (terbatas) dan tidak terhingga (tidak terbatas).23
Adapun yang menjadi populasi dari penelitian ini adalah jumlah
pembiayaan gadai emas syariah dan nilai return on asset (ROA) di Bank
Syariah Mandiri Cabang Duri.

22

Suharsimi Arikunto, “Metode Penelitian:Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan
Praktik”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)
23
Fakultas Syariah dan Hukum, Buku Panduan Akademik “Bimbingan Penyusunan
Skripsi, (Pekanbaru:Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Riau, 2011), h. 14.
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b. Sampel
Sampel dapat diartikan sebagai suatu himpunan bagian (subset)
dari unit populasi.24 Penarikan sampel ditentukan oleh banyaknya
populasi atau tingkat heteroginitas populasi.25 Tetapi karena keterbatasan
penulis didalam penelitian maka Penulis menggunakan purposive
sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu atau
sampel yang dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitian.26
Adapun kriteria yang ditetapkan adalah:
1) Data yang di ambil yaitu data pada setiap bulan
2) Pengambilan data dari tahun 2016-2019.
3) Data tahun 2019 yaitu Bulan Januari- Juni.
Sehingga dari kriteria yang telah ditetapkan peneliti, dapat
ditentukan jumlah sampel yaitu sebagia berikut:
2016 = 12 Bulan
2017 = 12 Bulan
2018 = 12 Bulan
2019 = 5 Bulan
Sampel = 41 Bulan
Jadi sampel yang di gunakan dalam penelitian ini adalah
sebanyak 41 Bulan dari tahun 2016-2019.

24

Budi Trianto, “Riset Modeling”, (Pekanbaru, Adh-Dhuha Institute, 2015).
Buku Panduan Akademik, op.cit.
26
Husaini Usaman dan Purnomo Setiady Akbar, “Metodologi Penelitian Sosial”,
(Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014)
25
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5. Teknik Pengumpulan Data
a. Observasi
Yaitu suatu metode pengumpulan data melalui pengamatan secara
langsung terhadap gejala atau fenomena yang terjadi dilapangan untuk
mendapatkan gambaran secara nyata tentang objek yang diteliti.27
b. Studi Dokumen
Yaitu

mengumpulkan

data

dari

dokumen-dokumen

yang

berhubungan dengan pembahasan penelitian.28
c. Studi Kepustakaan
Yaitu peneliti memperoleh data dari buku-buku diperpustakaan
yang berkaitan dengan penelitian.29
6. Variabel Penelitian
a. Pembiayaan Gadai Emas
Data pembiayaan gadai emas didapatkan dari laporan keuangan tahunan
pada setiap bulannya.
b. Return On Asset (ROA)
Untuk mendapat kan data ROA, peneliti menggunakan rumus sebagai
berikut:
𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑂𝑛 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 � ROA�

27

Buku Panduan Akademik, op. cit.
Buku Panduan Akademik, op. cit..
29
Buku Panduan Akademik, op. cit.
28

laba sebelum pajak
100%
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
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7. Teknik Analisa Data
Pada penelitian ini Penulis menggunakan data analisa Deskriptif
Kuantitatif, yaitu setelah semua data yang didapat dari PT. Bank Syariah
Mandiri Cabang Duri telah berhasil dikumpulkan, Penulis mengolah data
tersebut

dengan

menggunakan

analisis

Regresi

Sederhana

untuk

mengetahui pengaruh Pembiayaan Gadai Emas terhadap Return on Asset
(ROA) pada Bank Syariah Mandiri Cabang Duri Tahun 2016-2019.
Adapun model regresi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
regresi sederhana yang dapat dilihat sebagai berikut.30
Y = β0 + β1 X1 + e
Keterangan:

Y

= ROA

X1

= Pembiayaan Gadai Emas

β0

= Konstanta

β1

= Koefisien Regresi

e

= error

G. Model Kerangka Berfikir
Model dalam penelitian ini dapat menjelaskan pengaruh Pembiayaan
gadai emas terhadap Return On Asset (ROA) pada Bank Syariah Mandiri
Cabang Duri. Model penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:
Return On
Asset (Y)

Pembiayaan
Gadai Emas (X)
Gambar 1.1
Kerangka Berfikir
30

Imam Ghozali, “Analisis Multivariate Dengan program IBM SPSS 21”, (Semarang:
Universitas Diponegoro, 2013).

20

H. Hipotesis
Berdasarkan permasalahan dan landasan analisa di atas dapat disusun
suatu hepotesis yang merupakan jawaban sementara dari permasalahan
penelitian dan masih harus dibuktikan secara empiris, yaitu:
Ha

= Terdapat pengaruh yang signifikan antara Pembiayaan Gadai Emas
terhadap Return On Asset (ROA) pada Bank Syariah Mandiri
Cabang Duri Periode Tahun 2016-2019.

I. Sistematika Penulisan
Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
BAB I

: PENDAHULUAN
Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan
Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu,
Metode Penelitian, Kerangka Berfikir, Hipotesis dan Sistematika
Penulisan.

BAB II

: GAMBARAN UMUM TENTANG PT. BANK SYARIAH
MANDIRI CABANG DURI
Terdiri dari Sejarah Singkat Berdirinya PT. BanK Syariah
Mandiri Cabang Duri, Visi dan Misi, Struktur Organisasi Beserta
Tugas-tugasnya, Produk-produk PT. Bank Syariah Mandiri
Cabang Duri.

BAB III : LANDASAN TEORI
Terdiri dari Defenisi Pembiayaan Gadai Emas Syariah, Dasar
Hukum Pembiayaan Gadai Emas Syariah, Fitur Produk Gadai
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Emas BSM iB, Prosedur Pelaksanaan Gadai Emas Syariah Pada
Bank Syariah Mandiri, Defenisi Return On Asset, Komponenkomponen Return On Asset, Manfaat Return On Asset.
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Terdiri dari Pencapaian Laba Pembiayaan Gadai Emas Syariah
pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Duri Periode 2016-2019
dan Pengaruh Pembiayaan Gadai Emas Syariah Terhadap Return
On Asset pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Duri Periode
2016-2019.
BAB V

: PENUTUP
Terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II
GAMBARAN UMUM PT. BANK SYARIAH MANDIRI CABANG DURI
A. Sejarah Berdirinya PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Duri
Bank Syariah Mandiri hadir dengan cita-cita membangun Negeri, nilainilai Perusahaan yang menjunjung tinggi Kemanusiaan dan Integritas telah
tertanam kuat pada segenap Insan Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak awal
berdirinya.
Kehadiran BSM sejak tahun 1999, Sesungguhnya merupakan hikmah
sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana
diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan
krisis

multi-dimensi

termasuk

di

panggung

politik

Nasional,

telah

menimbulkan beragam dampak negative yang sangat hebat terhadap seluruh
sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi
tersebut, Industri Perbankan Nasional yang didominasi oleh Bank-bank
konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil
tindakan dengan merestrukturasi dan merekapitalisasi sebagian Bank-bank di
Indonesia.
Salah satu Bank konvesional, PT Bank Susila Bakti(BSB) yang
dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara
dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar
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dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger dengan beberapa Bank
lain serta mengundang Investor asing.31
Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger)
empat Bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan
Bapindo) menjadi satu Bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada
tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan
dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai pemilik mayoritas
baru BSB. Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri
melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan
Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan
Perbankan Syariah dikelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas
diberlakukannya UU No.10 tahun 1998, yang memberi peluang Bank umum
untuk melayani transaksi Syariah (dual banking system).
Tim

Pengembangan

Perbankan

Syariah

memandang

bahwa

pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk
melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari Bank Konvensional menjadi
Bank Syariah. Oleh karenanya, tim Pengembangan Perbankan Syariah segera
mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB
berubah dari Bank Konvensional menjadi Bank yang beroperasi berdasarkan
prinsip Syariah dengan nama PT. Bank Syariah Mandiri sebagaimana
tercantum dalam Akta Notaris:Sutjipto,SH,No.23 tanggal 8 September 1999.

31

PT. Bank Mandiri Syariah, Sejarah BSM, http://syariahmandiri.co.id/category/
infoperusahaan/profil-sejarah/, diakses tanggal 1 Maret 2019

24

Perubahan kegiatan usaha BSB

menjadi Bank Umum Syariah

dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No.
1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. BI menyetujui perubahan nama menjadi
PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal
tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak senin
tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.
PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai Bank yang
mampu melandasi kegiatan memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai
rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme
usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank
Syariah Mandiri dalam kiprahnya di Perbankan Indonesia. BSM hadir untuk
bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.
PT. Bank Syariah Mandiri berdiri di Kota Duri pada tahun 2005,
dengan segala kelebihan dan kekurangannya dengan harapan dapat
meningkatkan taraf ekonomi masyarakat Kota Duri serta membantu
Pemerintahan Kota Duri. PT. Bank Syariah Mandiri di Kota Duri berawal dari
sebuah Kantor Cabang Pembantu yang di Kepalai oleh Seorang Kepala
Cabang Pembantu yaitu Bapak Willy Novriwan, kemudian pada tahun 2010
Bank Syariah Mandiri di Kota Duri berubah menjadi Kantor Cabang Duri
yang kemudian dikepalai oleh Seorang Kepala Cabang bernama Bapak
Muhammad Agung Bhayuntoro hingga sekarang.
Sebagaimana

diketahui

bahwa

dalam

rangka

meningkatkan

kesejahteraan masyarakat sejalan dengan konsep dan perkembangan yang
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berlandaskan dengan landasan syariah yang dalam kaitannya untuk
mengembangkan suatu usaha, juga meningkatkan keahlian khususnya dalam
bidang perekonomian.
Bank Syariah Mandiri merupakan suatu Bank yang mewujudkan suatu
perkembangan ekonomi bersama masyarakat yang berlandaskan syariah dan
juga berorientasi mencari laba untuk anggota dan lingkungan didalam
perusahaan.
B. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri Cabang Duri
1. Visi
“Memimpin pengembangan peradaban ekonomi yang mulia”
2. Misi
a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan diatas rata-rata industri
yang berkesinambungan.
b. Mengutamakan

penghimpunan

dana

murah

dan

penyaluran

pembiayaan pada segmen UMKM.
c. Mengembangkan managemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
d. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
e. Mengembangkan nilai-nilai Syariah Universal.
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C. Struktur Organisasi Beserta Tugas-Tugasnya
Struktur organisasi PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Duri
menggunakan bentuk organisasi garis dalam struktur organisasinya. Struktur
organisasi Bank Syariah Mandiri Cabang Duri dapat dilihat pada lampiran
(Syariah Mandiri ).
Berikut ini penjelasan secara singkat mengenai tugas setiap bagian
pada PT. Bank Syariah Mandiri :
1. Kepala Cabang
Memimpin, mengelola, mengendalikan, mengembangkan kegiatan dan
mendayagunakan sarana organisasi cabang untuk mencapai tingkat serta
volume aktivitas pemasaran dan operasional cabang optimal, efektif dan
efisien sesuai dengan target yang telah ditetapkan kantor pusat, juga
mewakili direksi keluar dan kedalam organisasi yang berhubungan
langsung dengan cabangnya. Secara garis besar ruang lingkup tugas utama
kepala cabang adalah sebagai berikut :
a. Memastikan tercapainya target bisnis cabang yang telah ditetapkan
meliputi pendanaan, pembiayaan, fee based, baik laba bersih baik
secara kuantitatif maupun kualitatif.
b. Memastikan kepatuhan, tingkat kesehatan, dan prudentialitas seluruh
aktifitas cabang.
c. Memastikan pengendalian dan pembinaan cabang.
d. Memastikan produk bancassurance (produk asuransi yang dipasarkan
oleh bank), produk investasi dan jasa non-bank lainnya.
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e. Memastikan terlaksananya standar layanan nasabah di cabang.
f. Memberikan pelayanan khusus dalam setiap interaksi dengan nasabah
prioritas.
g. Memastikan pelaporan (Intern dan Ekstern ) dilakukan secara akurat
dan tepat waktu.
h. Memastikan kelengkapan, kerapian, dan keamanan dari dokumentasi
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
i. Memastikan tindak lanjut hasil audit intern/ekstern.
j. Melakukan analisa SWOT secara berkala untuk mengetahui posisi
cabang terhadap posisi pesaing diwilayah kerja setempat.
2. Maneger Marketing
Mengelola aktivitas marketing cabang yang dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku dan memastikan tercapainya target-target
pembiayaan dan dana cabang yang telah ditetapkan kantor pusat.
3. Manager Operasional
Mengelola aktivitas operasional cabang yang dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku dan memastikan tercapainya target bidang
operasional cabang yang telah ditetapkan kantor pusat. Adapun tugas
utama Manager Operasional adalah sebagai berikut :
a. Memastikan terkendalinya biaya operational cabang dengan efisien
dan efektif.
b. Memastikan dan mengelola transaksi harian operasional yang telah
sesuai dengan ketentuan dan SOP yang telah ditetapkan.
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c. Memastikan terlaksananya standar layanan nasabah yang optimal
dikantor cabang.
d. Memastikan dan mengelola semua kegiatan administrasi, dokumentasi,
dan kewajiban pelaporan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan
yang berlaku internal/eksternal.
e. Memastikan ketersediaannya dan keamanan dokumen berharga bank,
PIN kartu ATM maupun key acces layanan e-banking lainnya.
4. Account Officer
Terlaksananya kegiatan Marketing produk pembiayaan dan jasa-jasa Bank
kepada masyarakat diwilayah kerjanya dan proses nota analisa
pembiayaan dengan memperhatikan prudensialitas dan layanan yang
prima.
5. Funding Officer
Terlaksananya kegiatan marketing produk pendanaan dan jasa-jasa Bank
kepada

masyarakat

di

wilayah

kerjanya,dengan

memperhatikan

prudensialitas dan layanan yang prima serta tercapainya jumlah asset
under management dan fee based income serta layanan prima untuk
nasabah BSM priority (DPP).
6. Costumer Service Officer
Terselenggaranya pemasaran produk dan jasa Bank Syariah Mandiri
kepada masyarakat dan memberikan otorisasi serta ferifikasi atas transaksi,
dengan layanan sesuai standar service BSM kepada Nasabah maupun
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investor. Adapun tugas dan tanggung jawab Customer service adalah
sebagai berikut :
a. Memberikan informasi produk dan jasa kepada nasabah.
b. Memproses permohonan, pembukaan dan penutupan rekening
tabungan, giro, dan deposito.
c. Memblokir kartu ATM nasabah sesuai dengan permintaan nasabah.
d. Melayani permintaan buku, cek/bilyet giro, surat refensi bank, surat
keterangan bank, dan lain sebagainya.
e. Mendistribusikan salinan rekening bank kepada nasabah.
f. Menginput data costumer yang lengkap dan akurat.
g. Memelihara ketersediaan kartu ATM sesuai kebutuhan.
7. Head Teller
Mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengawasi aktivitas teller,
memberikan persetujuan pembayaran untuk jumlah penarikan diatas
wewenang teller, mengelola kas dan surat-surat berharga serta
terselenggaranya layanan dibagian kas secara benar,cepat dan sesuai
dengan standar service BSM.
8. Back Office Officer
Terpenuhinya
pengadaan

kebutuhan
dan

pegawai

pendistribusian

dan

pengembangan

persediaan

kebutuhan

kariernya,
kantor,

menginventarisasi, membukukan, memelihara keutuhan barang bangunan
dan peralatan kantor, kebenaran dan kewajaran laporan kerja cabang, serta
ketepatan penyampaian laporan kepada Bank Indonesia dan Kantor Pusat.
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9. Ass. Marketing Officer
Terlaksananya ketaatan Marketing produk dan jasa-jasa Bank kepada
masyarakat di wilayah kerjanya dan tercapainya target bisnis yang telah
ditetapkan oleh kepala cabang serta pelayanan yang prima kepada Nasabah
maupun Investor.
10. Costumer Service
Terselenggaranya pemasaran produk dan jasa Bank Syariah Mandiri
kepada masyarakat, pembukuan pemeliharaan dan ataupun penutupan
rekening dengan layanan sesuai standar service BSM kepada Nasabah
maupun Investor.
11. Teller
Melayani kegiatan penyetoran dan penarikan uang tunai (rupiah dan valuta
asing), pengambilan/penyetoran non tunai dan surat-surat berharga dan
kegiatan lainnya serta terselenggaranya layanan dibagian kas secara benar,
cepat dan sesuai standar service BSM.
12. Loan Admin
Terlaksananya pencairan, monitoring, dan penyimpanan legal dokumen
dan pembuatan atau penyampaian laporan pembiayaan serta transaksi
ekspor atau impor dan jasa valas lainnya, secara tertib dan aman.
13. Back Office
Telaksananya pelayanan transfer, inkaso, dan kliring secara cepat dan
benar untuk kepuasaan Nasabah atau Investor, dimana seluruh setoran dan
penarikan kliring dapat diselesaikan pada hari yang sama.
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D. Produk-Produk Bank Syariah Mandiri Cabang Duri
PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Duri yang bergerak atau
oprasionalnya di bidang perbankan syariah. Dalam pelaksanaannya BSM
menyediakan produk dan pelayanan jasa yang dapat dimanfaatkan oleh
nasabah. Berikut adalah informasi mengenai Produk Pendanaan, Produk
Pembiayaan, dan Produk jasa-jasa keuangan lainnya pada PT. Bank Syariah
Mandiri Cabang Duri :
1. Produk Pendanaan
a. Giro BSM
Giro Bank Syariah Mandiri adalah sarana penyimpanan dana yang
disediakan bagi nasabah dengan pengelolaan berdasarkan prinsip
wadiah yad dhamanah. Dengan Karakteristik meliputi:
1) Berdasarkan prinsip syariah (akad wadiah yad dhamanah)
2) Tersedia dalam valuta asing
3) Penarikan dapat dilakukan setiap saat dengan slip menggunakan
Cek/BG atau alat perintah bayar lainnya
b. Tabungan
Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Duri terdapat beberapa jenis
tabungan yang masing-masingnya mempunyai fungsi dan manfaat
yang berbeda sesuai kebutuhan Nasabah. Jenis-jenis tabungan tersebut
adalah :
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1) Tabungan BSM
Merupakan simpanan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan
setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka di
counter BSM atau melalui ATM. Dengan Karakteristik meliputi :
a) Berdasarkan prinsip syariah (akad mudharabah muthlaqah)
b) Tabungan bagi hasil yang menarik, aman dan terjamin,
dilengkapi dengan kartu ATM sekaligus kartu debet.
2) Tabungan BSM Dollar
merupakan Simpanan dalam mata uang dollar yang penarikan dan
setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan BSM
dengan menggunakan slip penarikan. Dengan Karakteristik
meliputi :
a) Berdasarkan prinsip syariah (akad wadiah yad dhamanah)
b) Tersedia dalam

valuta USD, penarikan menggunakan slip

penarikan, dan sesuai kebijakan Bank, nasabah dapat
memperoleh bonus sebagai imbalan terhadap dana yang
dititipkan kepada Bank.
3) Tabungan Mabrur BSM
merupakan Tabungan Mabrur BSM adalah Simpanan dalam mata
uang rupiah yang bertujuan membantu masyarakat muslim dalam
merencanakan ibadah haji dan umrah, tabungan ini dikelola
berdasarkan

prinsip

Karakteristik meliputi :

Mudharabah

Muthalaqah.

Dengan
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a) Berdasarkan prinsip syariah (akad mudharabah muthlaqah)
b) Tidak

dapat

dicairkan

kecuali

untuk

melunasi

Biaya

Penyelenggaraan Ibadah Haji/Umrah (BPIH), dan setoran awal
yang terjangkau.
4) Tabungan BSM Investa Cendekia
Tabungan BSM Investa Cendekia adalah Tabungan berjangka
dalam valuta rupiah dengan setoran bulanan tetap disertai dengan
manfaat perlindungan asuransi. Dengan Karakteristik meliputi :
a) Jangka waktu 1 s/d 20 tahun, setoran Rp. 100rb s/d Rp. 2jt.
b) Autodebet, premi 2,5% s/d 6,5%, manfaat s/d 300 kali, dan
asuransi.
5) Deposito BSM
merupakan produk Investasi berjangka waktu tertentu dalam mata
uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip Mudharabah
Muthlaqah, atau produk investasi berjangka yang cairan hanya bisa
dilakukan

setelah

jangka

waktu

tertentu

sesuai

dengan

kesepakatan. Dengan Karakteristik meliputi :
a) Jangka waktu yang fleksibel antara 1,3,6 dan 12 bulan deposito
tidak dapat dicairkan sebelum jatuh tempo
b) Fasilitas Automatic Roll Over, dan bagi hasil dapat menambah
pokok deposito, ditransfer, atau dipindahbukukan ke rekening
tabungan atau giro.
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2. Produk Pembiayaan
a. Pembiayaan Jual Beli (Murabahah)
Pembiayaan yang menggunakan akad jual beli antara bank dan
nasabah.Bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya
kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan
margin yang disepakati. Dengan Karakteristik :
1) Berdasarkan prinsip jual beli syariah,
2) Margin tetap selama masa perjanjian jual beli,
3) Obyek, jual beli harus ada dan halal,
4) Pembiayaan dalam valuta rupiah atau US dollar dan
5) Obyek jual beli dapat diminta oleh Bank sebagai jaminan
b. Pembiayaan Total (Mudharabah)
Pembiayaan dimana seluruh modal kerja yang dibutuhkan Nasabah
ditanggung oleh Bank atau Pembiayaan total akad mudharabah yaitu
akad kerja sama antara 2 pihak untuk kerja sama usaha tertentu,
dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal sedangkan pihak
kedua bertindak selaku pengelola. Keuntungan yang diperoleh dibagi
sesuai dengan nisbah yang disepakati. Dengan Karakteristik :
1) Pembiayaan dengan prisip bagi hasil,
2) Pembiayaan atas seluruh kebutuhan modal usaha nasabah yang
halal dan produktif,
3) Pembiayaan dalam valuta rupiah atau US Dollar,
4) Bank dapat meminta jaminan kepada Nasabah.
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c. Pembiayaan Bersama (Musyarakah)
Pembiayaan bersama merupakan pembiayaan kerja sama usaha,
dimana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah
dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Dengan
Karakteristik :
1) Pembiayaan untuk kegiatan usaha produktif,
2) Berdasarkan prinsip Musyarakah system bagi hasil,
3) Mekanisme pengembalian pembiayaan yang fleksibel (bulanan
atau sekaligus diakhir periode),
4) Bagi hasil berdasarkan perhitungan revenue sharing atau profit
sharing,
5) Bank dapat meminta jaminan kepada nasabah dan
6) Pembiayaan dapat dalam berupa Rupiah dan US Dollar
d. Pembiayaan Pertanian (Salam)
Pembiayaan pertanian ini membantu nasabah dalam membiayai
kegiatan usahanya yang bergerak dibidang pertanian. Pembiayaan
pertanian mengunakan akad salam yaitu akad perjanjian antara bank
dengan nasabah, dimana nasabah membayar anggaran atas barang
pertanian kepada bank yang akan diserahkan Bank pada Nasabah
dikemudian hari.
e. Pembiayaan Sewa (Ijarah)
Pembiayaan sewa menggunakan akad ijarah yaitu akad perjanjian
antara bank dengan nasabah dimana Bank memberikan hak guna
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barang kepada Nasabah tanpa diikuti oleh hak milik dan Nasabah
diwajibkan membayar sewa setiap bulannya atas penggunaan barang
tersebut. Dengan Karakteristik:
1) Periode sewa ditentukan Nasabah,
2) Margin tetap selama masa perjanjian sewa,
3) Pembiayaan dalam valuta rupiah atau US dollar dan
4) Obyek sewa berupa kendaraan, alat berat, rumah/gedung
3. Produk Jasa-Jasa Lainnya
a. SMS Banking (Ijarah)
Produk layanan perbankan yang berbasis teknologi selular yang
memberikan kemudahan kepada Nasabah untuk melakukan berbagai
transaksi Perbankan. Dengan Karakteristik :
1) Mengadopsi seluruh provider selular,
2) Transfer antar rekening, Pembayaran Zakat,
3) Pembayaran Telkom (PSTN) dan
4) Pembayaran selular pasca bayar.
b. ATM Syariah (Ijarah)
Sarana layanan transaksi perbankan secara mandiri melalui ATM
(Automatic Teller Machine) Bank Syariah Mandiri merupakan salah
satu jasa bank dalam memudahkan nasabah melakukan kegiatan
perbankan tanpa ke Bank Layanan fasilitas ini juga bekerjasama
dengan Bank Mandiri dan ATM Bersama. Dengan Karakteristik :
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1) Dapat mengambil uang tunai dalam jumlah tertentu dengan cepat,
2) Pemindah bukuan/transfer antar rekening di Bank Syariah Mandiri,
atau dengan rekening di bank sesama anggota ATM bersama, dan
3) Dapat melakukan pembayaran, Telkom, Ratelindo, Satelindo, IM2,
IM3, Infaq dan Zakat, PLN.
c. Bill Payment (wakalah)
Merupakan jasa layanan Bank Syariah Mandiri dalam menerima
pembayaran tagihan pelanggan Telkom, Indosat-M3, Satelindo,
Ratelindo dan IM2, dan PLN baik itu yang dilakukan secara tunai
maupun Auto Debet. Dengan Karakteristik :
1) Pembayaran dilakukan dengan tunai,
2) Beban rekening (autodebet), melalui ATM Bank Syariah Mandiri
dan melalui SMS Banking

Syariah Mandiri dan Layanan

pembayaran dalam sistem semi online (SOPP) dan sistem real-time
online (Host to Host ).
d. Pajak Online (Wakalah)
Memberikan kemudahan kepada wajib pajak untuk membayar
kewajiban pajak secara online dengan mendebet rekening atau secara
tunai. Dengan Karakteristik :
1) Wajib pajak harus mengisi SSP (Surat Setoran Pajak)
2) Pembayaran dilakukan dengan menggunakan uang tunai, cek,
pemindah bukuan
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3) Wajib pajak tetap harus melaporkan ke Kantor Pajak setempat
dengan membawa bukti pembayarannya.
e. Intercity clearing (Wakalah)
Jasa penagihan warkat (Cek/Bilyet Giro valuta rupiah) bank diluar
wilayah kliring dengan cepat sehingga nasabah dapat menerima dana
hasil penarikan cek atau Bilyet Giro tersebut pada keesokan harinya.
Dengan Karakteristik :
1) Media penarikan berasal dari cek atau bilyet giro BSM,
2) Dapat dilakukan diseluruh cabang Bank Syariah Mandiri
3) Fasilitas ini hanya dapat dilaksanakan dengan bank yang telah
memiliki jasa yang sama.
f. Time Gross Settlement (Wakalah)
Jasa transfer uang valuta rupiah antar bank baik dalam satu kota
maupun dalam kota yang berbeda secara real time. Hasil transfer
efektif dalam hitungan menit. Dengan Karakteristik :
1) Dapat dilakukan diseluruh cabang Bank Syariah Mandiri,
2) Pengiriman hanya dalam bentuk mata uang rupiah,
3) Batas waktu transfer sesuai waktu yang ditentukan Bank Syariah
Mandiri.
g. Transfer (Wakalah) terbagi 2 Yaitu :
Transfer (LLG) merupakan Jasa pemindahaan dana antar Bank dalam
(satu wilayah kliring lokal). Dengan Karakteristik : Dana berasal dari
pembayaran tunai atau pendebetan rekening, Pengiriman hanya dalam
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bentuk mata uang rupiah, Batas waktu transfer sesuai dengan jadwal
kliring yang ditentukan Bank Syariah Mandiri Transfer valas terdiri
dari : Transfer keluar yaitu pengiriman valas dari nasabah BSM ke
Nasabah Bank lain baik dalam maupun luar negeri dan Transfer masuk
yaitu pengiriman valas dari Nasabah Bank lain baik dalam maupun
luar Negeri ke nasabah BSM. Transfer valas. Dengan Karakteristik :
Dana transfer berasal dari pembayaran tunai atau pendebetan rekening
dalam bentuk rupiah atau valuta asing lainnya (sesuai ketentuan Bank
Syariah Mandiri) dan Batas waktu transfer sesuai sesuai ketentuan
Bank Syariah Mandiri (atau paling lambat jam 14.00 waktu setempat).
h. Letter of Credit (Wakalah)
Janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis Nasabah (applicant) yang
mengikat Bank Syariah Mandiri sebagai Bank pembuka untuk
membayar kepada penerima atau order-nya atau mengaksep dan
membayar wesel pada saat jatuh tempo yang ditarik penerima. Dengan
Karakteristik :
1) L/C ini hanya diterbitkan untuk transaksi pembelian barang diluar
negeri (transaksi internasional),
2) Valuta yang digunakan adalah valuta asing maupun rupiah,
3) L/C harus diterbitkan dalam bentuk irrevocable
dapat dirubah atau dibatalkan sepihak
berlakunya L/C.

dimana tidak

selama jangka waktu
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i. Bank Garansi (Kafalah)
Janji tertulis yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga dimana
bank menyatakan sanggup memenuhi kewajiban-kewajiban kepada
pihak ketiga dimaksud apabila pada suatu waktu tertentu yang telah
ditetapkan,

pihak

yang

dijamin

(nasabah)

tidak

memenuhi

kewajibannya. Dengan Karakteristik :
1) Bank Garansi ini menggunakan akad kafalah,
2) Bank Garansi dapat menggunakan bahasa Indonesia maupun
bahasa Inggris dan Jenis Bank Garansi yang dapat diberikan adalah
Bid Bond (untuk tender), performance bond (untuk pelaksanaan
pekerjaaan, advance performance bond (untuk mendapatkan uang
muka), dan lain-lain
j. Pembiayaan pegadaian emas syariah ( Rahn)
Adalah pembiayaan atas akad Qard atas Rahn dengan ijarah, dalam
pembiayaan ini nasabah atas keperluan mendadak bisa mendapatkan
pembiayaan di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Duri dengan
menggadaikan emasnya, dan pihak Bank atas dasar sosial memberikan
pembiayaan pada nasabah dengan imbalan atas ijarah atas jasa sewa
penitipan emas.
k. Cicil Emas BSM
Fasilitas yang disediakan oleh BSM untuk pembiyaan kepemilikan
emas. Cara mudah mendapatkan emas dengan jangka waktu 2 sampai
5 tahun serta angsuran yang ringan.
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l. Mobile banking gprs(MBG)
Layanan transaksi perbankan(non tunai) melalui mobile phone
(handphone berbasis gprs. Maanfaat dari MBG ini yaitu : kenyaman
transaksi kemana saja, kemudahan transaksi seperti layaknya di ATM,
dapat di aplikasikan pada semua SIM Card dan ponsel yang
menggunakan teknologi GPRS dan dilengkapi fitur spesial tranfer real
time ke 83 Bank dan transfer ke bukan pemegang rekening.

BAB III
TINJAUAN TEORITIS
A. Pembiayaan
1. Pengertian Pembiayaan
Pembiayaan atau financing ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu
pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan,
baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah
pendanaan

yang dikeluarkan untuk mendukung investasi

yang telah

direncanakan.34
Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan
berdasarkan prinsip syari’ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang
dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank
dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan
uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau
bagi hasil.35
Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan Islam, istilah
teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Aktiva produktif adalah penanaman
dana bank Islam, baik dalam rupiah maupun valuta asing, dalam bentuk
pembiayaan, piutang, qard, surat berharga Islam, penempatan, penyertaan

(2015).

34
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modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening
administrasi, serta sertifikat wadiah.36
2. Prinsip-prinsip Pembiayaan
Lazimnya dalam bisnis prinsip pembiayaan, ada tiga skim dalam
melakukan akad pada bank syariah, yaitu:37
a. Prinsip Bagi Hasil
Fasilitas pembiayaan yang disediakan di sini berupa uang tunai atau
barang yang dinilai dengan uang. Jika dilihat dari sisi jumlah, dapat
menyediakan sampai 100% dari modal yang diperlukan, ataupun dapat pula
hanya sebagian saja berupa patungan antar bank dengan pengusaha
(customer). Jika dilihat dari sisi bagi hasilnya, ada dua jenis bagi hasil
(tergantung kesepakatan), yaitu revenue sharing atau profit sharing. Adapun
dalam hal presentase bagi hasilnya dikenal dengan nisbah, yang dapat
disepakati dengan customer yang mendapat faslitas pembiayaan pada saat
akad pembiayaan. Prinsip bagi hasil ini terdapat dalam produk-produk:
1) Mudaharabah, yaitu akad kerja sama uaha antara dua pihak di mana
pihak pertama (sahib al-mal) menyediakan seluruh (100%) modal,
sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara
mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam
kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama
36
37
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kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu
diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola
harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
2) Musyarakah, yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk
suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan
kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa
keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan
kesepakatan.
3) Muzara’ah, yaitu akad kerja sama atau percampuran pengolahan
pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap dengan sistem bagi
hasil atas dasar hasil panen. Adapun jenis-jenis muzara’ah adalah: (a)
muzara’ah, yaitu kerja sama pengolahan lahan di mana benih berasal
dari pemilik lahan; (b) mukhabarah, yaitu kerja sama pengolahan lahan
di mana benih berasal dari penggarap.
b. Prinsip Jual Beli
Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual
beli, di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan
atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang
atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah
dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (margin/mark-up).
Prinsip ini dilaksanakan karena adanya perpindahan kepemilikan barang
atau benda. Tingkat keuntungan bank ditetapkan di muka dan menjadi
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bagian antar harga barang yang diperjualbelikan. Prinsip ini terdapat dalam
produk:
1) Bai‘ al-Murabahah, yaitu akad jual beli barang tertentu. Dalam transaksi
jual beli tersebut, penjual menyebutkan dengan jelas barang yang
diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang
diambil.
2) Bai‘ al-muqayyadah, yaitu jual beli di mana pertukaran terjadi antara
barang dengan barang (barter). Aplikasi jual beli semacam ini dapat
dilakukan sebagai jalan keluar bagi transaksi ekspor yang tidak dapat
menghasilkan valuta asing (devisa).
3) Bai‘ al-mutlaqah, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang.
Uang berperan sebagai alat tukar. Jual beli semacam ini menjiwai semua
produk lembaga keuangan yang didasarkan atas prinsip jual beli.
4) Bai‘ as-salam, yaitu akad jual beli di mana pembeli membayar uang
(sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya,
sedangkan barang yang diperjualbelikan itu akan diserahkan kemudian,
yaitu pada tanggal yang disepakati.
5) Bai‘ al-istisna, yaitu kontrak jual beli di mana harga atas barang tersebut
dibayar lebih dulu, tetapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan
syarat-syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli
diproduksi dan diserahkan kemudian.
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c. Prinsip Sewa Menyewa
Selain akad jual beli yang telah dijelaskan sebelumnya, ada pula
akad sewa-menyewa yang dilaksanakan dalam perbankan syari’ah. Prinsip
ini terdiri atas dua jenis akad, yaitu:
1) Akad ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa
melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan
kepemilikan (ownership/milkiyah) atas barang itu sendiri.
2) Akad ijarah muntabiha bi at-tamlik, yaitu sejenis perpaduan antara
kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri
dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Sifat pemindahan
kepemilikan ini pula yang menandakan dengan ijarah biasa.
3. Jenis-Jenis Pembiayaan
Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut
beberapa aspek, di antaranya:
a. Pembiayaan menurut tujuan.
Pembiayaan menurut tujuan dalam bank syari’ah dibedakan menjadi:
1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk
mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk
melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.
b. Pembiayaan menurut jangka waktu.
Pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan menjadi:
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1) Pembiayaan jangka waktu pendek, yaitu pembiayaan yang dilakukan
dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.
2) Pembiayaan jangka waktu menengah, yaitu pembiayaan yang dilakukan
dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.
3) Pembiayaan jangka waktu panjang, yaitu pembiayaan yang dilakukan
dengan watu lebih dari 5 tahun.
B. Pegadaian Syariah
1. Pengertian Gadai Syariah (Rahn)
Secara etimologi rahn berarti (tetap dan lama) yakni tetap atau berarti
(pengekangan dan keharusan), sedangkan menurut terminologi syara’ rahn
berarti : Artinya : “Penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat
dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut”. Definisi Rahn dalam istilah
Syari’at, dijelaskan para ulama dengan ungkapan : menjadikan harta benda
sebagai jaminan hutang untuk dilunasi dengan jaminan tersebut ketika tidak
mampu melunasinya, Atau harta benda yang dijadikan jaminan hutang untuk
dilunasi (hutang tersebut) dari nilai barang jaminan tersebut apabila tidak
mampu melunasinya dari orang yang berhutang. Memberikan harta sebagai
jaminan hutang agar digunakan sebagai pelunasan hutang dengan harta atau
nilai harta tersebut bila pihak berhutang tidak mampu melunasinya.38
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Gadai syariah merupakan pinjaman yang mudah dan praktis untuk
memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan sistem gadai yang sesuai
dengan syariah dengan cara menyerahkan agunan berupa emas perhiasan,
berlian, elektronik dan kendaraan bermotor.39
Kajian hukum Islam, rahn dijelaskan sebagai menjadikan harta benda
sebagai jaminan utang, agar utang bisa dilunasi dengan jaminan tersebut, ketika
si peminjam (rahin) tidak mampu melunasi utangnya maka, harta benda yang
dijadikan jaminan pinjaman tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman
tersebut. Gadai merupakan suatu hak, yang diperoleh kreditur atas suatu barang
bergerak yang dijadikan sebagai jaminan pelunasan atas hutang. Yang menjadi
jaminan (agunan) dalam gadai syariah (rahn) bukan hanya yang bersifat materi,
tetapi juga bersifat manfaat. Benda yang dijadikan jaminan (agunan) tidak harus
diserahkan secara actual, tetap boleh juga penyerahannya secara hukum seperti
menjadikan sawah atau kebun sebagai jaminan (agunan), sehingga yang
diserahkan adalah surat jaminannya (sertifikat sawah atau tanah). Namun
sekarang ini barang yang menjadi jaminan gadai yang paling banyak diminati
adalah emas.40
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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.
Dalam ayat ini walaupun ada pernyataan “dalam perjalanan” namun
tetap menunjukkan keumumannya, baik dalam perjalanan atau dalam keadaan
mukim, karena kata “dalam perjalanan” dalam ayat hanya menunjukkan
keadaan yang biasa membutuhkan sistem ini.
Hal inipun dipertegas dengan amalan Rasululloh yang melakukan
pergadaian sebagaimana dikisahkan umul mukminin A”isyah dalam pernyataan
beliau: Sesungguhnya Nabi SAW membeli dari seorang yahudi bahan makanan
dengan cara hutang dan menggadaikan baju besinya (HR Al Bukhori no. 2513
dan Muslim no. 1603).
Berdasarkan ayat dan hadits di atas, para ulama fiqh sepakat
mengatakan bahwa akad ar-rahn (pegadaian) itu dibolehkan, karena banyak
kemaslahatan yang terkandung di dalamnya, yaitu sebagai sarana tolong
menolong antar sesama manusia.43
4. Rukun dan Syarat Gadai Syariah (Rahn)
Menurut ulama Hanafiyah rukun rahn (gadai) adalah ijab dan qabul dari
rahin dan murtahin, sebagaimana pada akad yang lain. Akan tetapi akad dalam
43
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rahn (gadai) tidak akan sempurna sebelum adanya penyerahan barang. Adapun
menurut ulama selain Hanafiyah, rukun rahn (gadai) adalah shighat, aqid (orang
yang akad), marhun, dan marhun bih. Rahn memiliki empat unsur : rahin,
murtahin, marhun dan marhun bih.44
5. Syarat Gadai Syariah (Rahn)
Disyaratkan dalam Al Rahn sebagai berikut:45
a. Syarat yang berhubungan dengan transaktor (orang yang bertransaksi) yaitu
Orang yang menggadaikan barangnya adalah orang yang memiliki
kompetensi beraktivitas, yaitu baligh, berakal dan rusyd (kemampuan
mengatur).
b. Syarat yang berhubungan dengan Al Marhun (barang gadai) ada tiga :
1) Barang gadai itu berupa barang berharga yang dapat menutupi
hutangnya baik barang atau nilainya ketika tidak mampu melunasinya.
2) Barang gadai tersebut adalah milik orang yang manggadaikannya atau
yang dizinkan baginya untuk menjadikannya sebagai jaminan gadai.
3) Barang gadai tersebut harus diketahui ukuran, jenis dan sifatnya, karena
Al rahn adalah transaksi atau harta sehingga disyaratkan hal ini.
c. Syarat berhubungan dengan Al Marhun bihi (hutang) adalah hutang yang
wajib atau yang akhirnya menjadi wajib.

44
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Para ulama fiqh mengemukakan syarat-ayarat gadai sesuai dengan rukun
gadai itu sendiri. Dengan demikian, syarat-syarat gadai meliputi:46
a. Syarat yang terkait dengan orang yang berakad adalah cakap bertindak
hukum. Kecakapan bertindak hukum, menurut jumhur ulama adalah orang
yang baligh dan berakal. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, kedua belah
pihak yang berakad tidak disyaratkan baligh, tetapi cukup berakal saja. Oleh
sebab itu, menurut mereka, anak kecil yang mumayyiz boleh melakukan
akad ar-rahn (gadai), dengan syarat akad gadai yang dilakukan anak kecil
yang sudah mumayyiz ini mendapat persetujuan dari walinya.
b. Syarat shigat (lafal). Menurut ulama Hanafiyah akad ar-rahn (gadai) itu
tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa
yang akan datang, karena akad gadai sama dengan akad jual beli. Apabila
akad itu dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang
akan datang, maka syaratnya batal, sedangkan akadnya sah. Misalnya, orang
yang berutang mensyaratkan apabila tenggang waktu utang telah habis dan
utang belum terbayar, maka gadai itu diperpanjang satu bulan; atau pemberi
utang mensyaratkan harta agunan itu boleh ia manfaatkan. Sementara ulama
Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa apabila syarat itu
mendukung kelancaran akad itu, maka syarat tersebut dibolehkan. Namun
apabila syarat itu bertentangan dengan tabi’at akad gadai maka syaratnya
batal.
46
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c. Syarat al-marhun bihi (utang) adalah: merupakan hak wajib yang harus
dikembalikan kepada orang tempat berutang; utang itu boleh (dapat)
dilunasi dengan barang jaminan tersebut; dan utang itu jelas dan tertentu.
d. Syarat al-marhun (barang yang dijadikan jaminan), menurut para pakar fiqh
adalah:
1) Barang jaminan itu adalah barang yang dapat diperjualbelikan.
2) Barang jaminan adalah barang yang memiliki nilai ekonomis
(mempunyai nilai harta secara hukum syara’).
3) Barang yang dibolehkah oleh syara’ mengambil manfaatnya, karenanya
khamar tidak dapat dijadikan barang jaminan, disebabkan khamar tidak
bernilai harta dan tidak bermanfaat dalam Islam.
4) Diketahui secara jelas, baik bentuk, jenis maupun nilainya.
5) Barang jaminan itu milik sah orang yang berutang.
6) Tidak terkait dengan hak orang lain, seperti harta serikat.
7) Barang jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam
beberapa tempat.
8) Nilai barang jaminan seimbang dengan besarnya utang atau lebih.
C. Gadai Emas Syariah
Gadai emas bukan merupakan kata yang asing lagi, gadai emas sangat
bermanfaat ketika kita membutuhkan dana tunai segera. Melakukan gadai emas
merupakan solusi untuk mendapatkan dana tunai yang bisa segra digunakan. Seara
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sederhana pengertian gadai emas adalah ketika pemilik emas menggadaikan emas
ke pegadaian syariah, selanjutnya berdasarkan taksiran tertentu maka pemilik emas
akan mendapatkan sejumlah dana tunai, dana tersebut harus dilunasi berdasarkan
jangka waktu tertentu.
Gadai Emas merupakan produk pebiayaan atas dasar jaminan berupa
emas dalam bentuk batang maupun perhiasan sebagai salah atu alternatif
memperoleh uang tunai dengan cepat, aman, dan mudah. Cepat berarti pihak
nasabah dapat memperoleh dana pinjaman tanpa prosedur yang panjang
dibandingkan dengan produk pembiayaan lain. Aman karena pihak pegadaian
syariah memiliki barang jaminan,yaitu emas yang bernilai tinggi dan relatif stabil
bahkan nilainya cenderung bertambah. Mudah berarti pihak nasabah dapat kembali
memiliki emas yang digadaikan dengan mengembalikan sejumlah uang pinjaman
dari bank. Pihak bank juga dapat dengan mudah menjual emas yang digadaikan
dengan harga yang bersaing apabila debitur wanprestasi karena harga emas
cenderung stabil bahkan meningkat.47
Gadai emas syariah adalah penggadaian atau penyerahan hak
penguasaan secara fisik atas harta atau barang (berupa emas) dari nasabah (arrahin) kepada bank (al-murtahin) untuk dikelola dengan prinsip Ar-rahn yaitu
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sebagai jaminan (al-marhun) atas peminjaman atau utang (al-mabunbiih) yang
diberikan kepada nasabah atau peminjam tersebut.48
Produk gadai emas sebenarnya sejatinya diperuntukkan bagi pengusaha
kecil atau menengah, bukan untuk kegiatan investasi emas yang tidak produktif
dan rawan default. Emas yang digadaikan berkali-kali berpotensi besar mengalami
kemacetan, karena nsabah harus menebus berkali-kali lipat, sesuai dengan berapa
kali nasabah menggadaikan emas tersebut.
Dalam dunia perbankan, kebanyakan rahn yang dipakai adalah rahn
emas syariah, dikarenakan marhunnya (barang yang digadaikan) adalah emas.
Rahn emas syariah dalam bank syariah harus sesuai dengan aturan-aturan yang
telah ditetapkan oleh pemerintah karena bank syariah merupakan lembaga
keuangan yang diawasi oleh Bank Indonesia. Gadai emas bisa dilakukan di
Perbankan Syariah (Bank Syariah dan

Unit

Usaha Syariah) atau Pegadaian

Syariah. Gadai Emas di Perbankan Syariah diatur berdasarkan Peraturan Bank
Indonesia (PBI), Surat Edaran Bank Indonesia (SE-BI), dan Fatwa Dewan Syariah
Nasional Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN-MUI). Disisi lain, Gadai Emas
Syariah di Pegadaian syariah hanya diatur berdasarkan Fatwa Dewan Syariah
Nasional Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN-MUI), sebab pegadaian tidak
termasuk lembaga yang diatasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).49
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Berikut peraturan pemerintah yang menjadi dasar hukum tentang rahn
emas syariah di Bank Syariah:
1. Peraturan Bank Indonesia atau PBI Nomor.10/17/PBI/2008 tentang Produk
Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah
2. Surat Edaran Bank Indonesia (SE-BI) Nomor 10/31/DPbS/2008 tentang
Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah
3. Surat Edaran Bank Indonesia (SE-BI) Nomor 14/7/DPbS tentang Produk
Qardh beragunan Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah
4. Fatwa DSN-MUI Nomor.25/DSNMUI/ III/2002 tentang Rahn
5. Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSNMUI/ 2002 tentang rahn emas
Syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan produk gadai
emas syariah di bank syariah yaitu nasabah (râhin), bank (murtahin), uang
pembiayaan/pinjaman (marhûn bih), barang jaminan (marhûn) telah sesuai dengan
konsep rahn seperti yang terdapat dalam Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan
Syariah, yang menyatakan bahwa akad rahn baru dikatakan sempurna apabila
telah memenuhi syarat yang meliputi, syarat orang yang berakad dan syarat barang
jaminan. Dalam pelaksanaan akad pada produk gadai emas syariah telah sesuai,
pada syarat orang yang berakad terlihat dari KTP (Kartu Tanda Pengenal) nasabah
yang harus diperlihatkan dan diserahkan kepada petugas gadai yang menandakan
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bahwa nasabah yang akan melakukan akad ini telah cakap untuk melakukan
perbuatan hukum.50
Adapun syarat mengenai barang jaminan, ketentuan tersebut terdapat
dalam akad gadai emas yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang
menyatakan bahwa barang jaminan tersebut harus milik sendiri dan memenuhi
rukun dan syarat dalam konsep gadai syariah (rahn). Hal tersebut sesuai dengan
yang dijelaskan oleh Nurul Huda dan Muhammad Haykal, yaitu barang jaminan
tersebut harus milik râhin, nilai barang jaminan diperkirakan seimbang dengan
nilai utang, identitas jaminan jelas, barang jaminan merupakan barang yang halal,
barang itu diserahkan baik bendanya maupun manfaatnya, dan barang tersebut
dapat dijual.51
Gadai emas syariah (Qardh beragunan emas) memiliki sejumlah keuntungan
dan kerugian yaitu :52
1. Keuntungan
a. Gadai emas tidak menerapkan imbalan dalam bentuk bagi hasil karena
produk ini diciptakan untuk menolong orang yang sedang kesulitan dana
dalam waktu jangka pendek, nasabah hanya diwajibkan melunasi pinjaman
dengan jumlah yang sama akan tetapi tidak dikenakan biaya modal, namun
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hanya dikenakan biaya sewa penitipan dan pemeliharaan emas yang
dijadikan barang jaminan.
b. Gadai emas syariah tidak mengandung unsur riba, seperti bunga pinjaman
sehingga produk ini mencerminkan unsur tolong menolong kepada sesama
yang sedang mengalami kesulitan keuangan jangka pendek.
c. Gadai emas syariah tergolong jenis pembiayan yang likuid (mudah
dicairkan) bagi nasabah yang membutuhkan pinjaman cepat dan mudah,
produk gadai emas syariah dapat dijadikan pilihan.
d. Prosedur gadai emas syariah tergolong mudah dan tidak berbelit-belit.
e. Gadai emas syariah tergolong aman bagi bank pemberi pinjaman sebab
emas memiliki nilai yang relatif stabil dibandingkan dengan barang
jaminan lainnya, dan apabila nasabah tidak mampu membayar tepat pada
waktunya emas mudah dijual kembali.
f. Gadai emas sebenarnya adalah salah satu cara yang efektif untuk tempat
penyimpana karena di pegadaian syariah akan terjamin keamanaya dan
biaya pun relatif murah.
g. Dengan menggadaiakn emas, bisa meningkatkan nilai emas tersebut,
karena emas memiliki kecenderungan selalu meningkat harganya dari
tahun ke tahun
2. Kelemahan gadai emas syariah
a. Pembiayaan yang diberikan melalui gadai emas syariah tergolong pembiayaan
jangka pendek (kurang dari 1 tahun) sehingga hanya cocok untuk membiayai
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kebutuhan yang bersifat mendesak, tidak cocok untuk investasi jangka
panjang.

b. Produk gadai emas syariah mengandung resiko akibat perubahan harga
emas, fluktuasi harga emas merupakan resiko pasar yang dihadapi
perbankan syariah yang berkaitan dengan resiko menurunnya harga emas.
c. Gadai emas syariah dipadukan dengan investasi emas berpotensi
mempengaruhi keseimbangan pasar emas. Kemudahan dan keuntungan
yang ditawarkan dalam gadai emas syariha menyebabkan nasabah beramairamai melakukan gadai emas.
Adapun resiko yang terdapat pada gadai emas syariah ialah apabila
diterapkan sebagai produk :53
1. Resiko tak terbayarnya utang nasabah (wanprestasi)
2. Resiko penurunan nilai aset yang ditahan atau rusak

D. Return On Asset (ROA)
1. Pengertian Return On Asset (ROA)
Return on asset (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk
mengetahui kemampuan Bank dalam menghasilkan keuntungan dari
pengelolaan aset yang dimiliki oleh Bank. ROA sebagai salah satu ukuran
profitabilitas dapat melihat pencapaian laba suatu Bank. Hal ini dikarenakan
aset merupakan kekayaan Bank yang dananya berasal dari sebagian besar dana

53

Ibid

61

simpanan masyarakat. Efisiensi penggunan aset dalam menghasilkan laba
dapat ditunjukkan dari semakin besarnya ROA yang dimiliki oleh
perusahaan.54
Return on Asset (ROA) adalah salah satu bentuk rasio profitabilitas yang
dimaksudkan untuk dapat mengukur kemampuan perusahaan dengan
keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untuk operasi
perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio ini menunjukkan hasil dari
seluruh aktiva yang dikendalikannya dengan mengabaikan sumber pendanaan
dan biasanya rasio ini diukur dengan persentase. Semakin kecil (rendah) rasio
ini semakin tidak baik, demikian sebaliknya. Semakin besar Return on Asset
(ROA) suatu bank maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai
bank tersebut, dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan
asset.55
Menurut Riyadi, Bank tergolong dalam klasifikasi sehat ketika nilai
Return on Asset (RAO) mencapai 1,5%. Penggunaan ROA untuk penetuan
tingkat kesehatan bank ditetapkan pula oleh Bank Indonesia. Hal tersebut
karena nilai profitabilitas bank dianggap oleh Bank Indonesia sebagai hal
utama mengingat peranan Bank Indonesia adalah sebagai pembina dan

54
55

Haq, Op. Cit.
Chalifah dan Sodiq, Op. Cit.
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pengawas. Pengukuran nilai profitabilitas bank menggunakan aset dengan
sebagian besar jumlah dana berasal dari dana simpanan masyarakat.56
2. Perhitungan Return On Asset (ROA)
Return on Asset (ROA) merupakan perbandingan antara laba sebelum
pajak dengan total aset dalam suatu periode, rumus yang digunakan untuk
mencari Return on Asset (ROA) adalah sebagai berikut:57
𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑂𝑛 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 � ROA�
ROA

merupakan

rasio

laba sebelum pajak
100%
total aktiva

yang

digunakan

untuk

mengetahui

kemampuan Bank dalam menghasilkan keuntungan dari pengelolaan aset yang
dimiliki oleh Bank. ROA sebagai salah satu ukuran profitabilitas dapat melihat
pencapaian laba suatu Bank. Hal ini dikarenakan aset merupakan kekayaan
Bank yang dananya berasal dari sebagian besar dana simpanan masyarakat.
Efisiensi penggunan aset dalam menghasilkan laba dapat ditunjukkan dari
semakin besarnya ROA yang dimiliki oleh perusahaan.58
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Agza dan Darwanto, Op. Cit.
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Perbankan Syariah Di Indonesia, Jurnal Walisongo, Vol. 19, No. 1. (2011).
58
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang pengaruh
Pembiayaan Gadai Emas Terhadap Return On Asset (ROA) Pada Bank Syariah
Mandiri Cabang Duri (Periode 2016-2019), maka dapat di ambil kesimpulan
sebagai berikut:
1. Secara keseluruhan laba yang diperoleh oleh Bank Syariah Mandiri sudah
cukup baik dan juga menunjukkan peningkatan pada setiap tahunnya.
Namun masih mengalami fluktuasi (nilai ROA naik dan turun dalam jangka
waktu tertentu) dalam beberapa waktu (bulan). Penurunan ROA terjadi
pada tahun 2016 di Bulan Maret, Mei, Juli, November dan Desember.
Kemudian pada Tahun 2017 juga terjadi penurunan ROA pada Bulan
Februari, April Juli dan Desember. Pada tahun 2018 yaitu pada Bulan
Maret, Mei, Juni, Agustus dan Desember. Untuk tahun 2019 hanya terjadi
penurunan ROA pada Bulan April.
2. Pembiayaan gadai emas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return
On Asset (ROA) pada Bank Syarian Mandiri Cabang Duri (Periode Tahun
2016-2019). Semakin tinggi pembiayaan gadai emas maka ROA
(profitabilitas) PT. Bank Syariah Mandiri pun juga akan meningkat. Begitu
juga sebaliknya, jika pembiayaan gadai emas mengalami penurunan maka
profitabilitas PT. Bank Syariah Mandiri juga menurun.
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B. Saran
Berdasarkan hasil penelitan yang telah peneliti lakukan di Bank Syariah
Mandiri Cabang Duri, maka terdapat beberapa hal yang dapat penulis berikan
sebagai sumbangan pemikiran mengenai pembiayaan gadai emas terhadap
Return On Asset (ROA) yaitu sebagai berikut:
1. Untuk masyarakat muslim sebaiknya lebih memilih pembiayaan yang
berbasis syariah khususnya pembiayaan gadai emas. Karena akan lebih
banyak mashlahatnya dibandingkan mudharatnya seperti yang ada di Bank
Syariah Mandiri Cabang Duri. Selanjutnya Pihak Bank Syariah Mandiri
khusunya Cabang Duri agar sosialisasi atau pengenalan tentang
pembiayaan gadai emas lebih digencarkan lagi terhadap masyarakat,
sehingga masyarakat mengetahui proses dan fungsi dari pembiayaan
tersebut.
2. Untuk penelitian selanjutnya disarankan meneliti tentang faktor-faktor yang
mempengaruhi pembiayaan gadai emas, sehingga sehingga dapat
mengetahui faktor apa yang paling berpengaruh dalam pembiayaan agar
pihak Bank dapat menyesuaikan dengan faktor tersebut, sehingga dapat
meningkatkan proses pembiayaan gadai emas.
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