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ABSTRAK 

 

Dalam  hal menghadapi segala kebutuhan ini manusia pada umumnya 

ingin memenuhi segala kebutuhannya. Segala kebutuhan yang dihadapi oleh 

manusia ini dimanfaatkan oleh sektor usaha yang bergerak dalam bidang 

keuangan ataupun penyedian jasa pembiayaan. Sektor yang dimaksud disini 

adalah lembaga keuangan bank maupun bukan lembaga keuangan bukan bank. 

Salah satunya lembaga keuangan bukan bank yang menja dirujukan masyarakat 

untuk mengajukan pembiayaan adalah PT. Pegadaian Syariah. Benda tidak 

bergerak banyak dijadikan  sebagai jaminan oleh nasabah  kepada PT. Pegadaian 

Syariah. Jaminan tersebut dapat diambil setelah nasabah melunasi seluruh 

angsuran sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan oleh kedua belah 

pihak apabila angsuran tidak lunas sampai waktu yang telah diperjanjikan, hal ini 

disebut dengan wanprestasi. Dimana benda yang di jadikan sebagai jaminan tidak 

dapat dikembalikan kepada nasabah.  

Hal ini sering terjadi di PT. Pegadaian Syariah Cabang Soebrantas. Untuk 

mengetahui pelaksanaan sistem pegadaian syariah terhadap wanprestasi nasabah 

dalam pembayaran  angsuran pada pegadaian syariah cabang Soebrantas. Dan 

juga untuk mengetahui faktor penyebab wanprestasi terhadap nasabah dalam 

pembayaran angsuran pada Pegadaian Syariah Cabang Soebrantas. 

Guna menjawab permasalahan ini penulis menggunakan metode penelitian 

yang bersifat yuridis sosiologis yang didukung oleh data primer dan data 

sekunder, melelui wawancara dan studi kepustakaan.  

Pelaksanaan kredit logam mulia oleh PT. Pegadaian dengan dua 

persyaratan pokok yaitu pertama memiliki KTP dan kedua melakukan 

pembayaran uang muka selanjutnya nasabah yang sudah sepakat dan melakukan 

pembayaran tidak menerima emas, emas menjadi barang jaminan dan disimpan 

oleh pihak PT. Pegadaian. Prestasi yang tidak dilaksanakan oleh pihak nasabah 

yaitu pertama nasabah melakukan pembayaran akan tetapi terlambat dan kedua 

nasabah tidak milakukan pembayaran selama tiga bulan berturut-turut dan 

dilakukan eksekusi. Apabila dalam proses penjumlahan hasil lelang terdapat 
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perselisihan antara nasabah dengan pihak PT. Pegadaian maka sesuai dengan 

ketentuan dari perjanjian pokok dan perjanjian jaminan akan diselesaikan melalui 

musyawarah dan mufakat oleh para pihak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) 

hari, akan tetapi apabila tidak ditemukan kata mufakat maka akan diselesaikan 

melalui Pengadilan Agama setempat. Penyelesaian ini sesuai dengan motto PT. 

Pegadaian yaitu Mengatasi Masalah Tanpa Masalah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan produk-produk berbasis syariah kian marak di 

Indonesia, tidak terkecuali pegadaian. PT. pegadaian merupakan lembaga 

perkreditan yang dikelola oleh pemerintah yang kegiatan utamanya 

melaksanakan penyaluran uang pinjaman atau kredit atas dasar hukum gadai. 

Penyaluran uang pinjam tersebut dilakukan dengan cara yang mudah , cepat, 

aman hemat sehingga tidak memberatkan bagi masyarakat yang melakukan 

pinjaman di pegadaian, sesuai dengan mottonya “mengatasi masalah tanpa 

masalah”.
20

 

Untuk mengatasai kesulitan perkonomian di Riau pada umumnya 

setiap orang ataupun juga perusahaan selalu berhadapan dengan segala macam 

kebutuhan. Dalam hal menghadapi segala kebutuhan ini manusia pada 

umumnya ingin memenuhi segala kebutuhannya. Segala kebutuhan yang 

dihadapi oleh manusia ini di manfaatkan oleh sektor usaha yang bergerak 

dalam bidang keuangan ataupun penyedian jasa pembiayaan. Sektor yang 

dimaksud disini adalah lembaga keuangan bank maupun bukan lembaga 

keuangan bukan bank. Salah satunya lembaga keuangan bukan bank yang 

menjadi rujukan masyarakat untuk mengajukan pembiayaan adalah PT. 

Pegadaian. Masyarakat sudah mengenal pegadaian sebagai institusi yang 

                                                 
20

 Randi Saputra dan Kasyful Mahalli, Analisis Potensi dan Kendala Perkembangan 

Pegadaian Syariah, (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol.2 No.4. 223)  
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mengadakan kegiatan yang memberikan pinjaman dengan menggadaikan 

barang sebagai jaminan. 

Di dalam pasal 1150 KUH Perdata di jelaskan bahwa, “Gadai adalah 

suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diberikan 

kepada oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu 

barang, dan yang memberikan kewanangan kepeda kreditur-kreditur lainya, 

terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah 

dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana yang harus 

didahulukan.
21

 

Perbedaan pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional 

sendirinya hanya berbeda dalam pembiayaannya. Kalau pegadaian 

konvensional memeberikan bunga sebagai pembiayaan atas manfaat yang 

digadaikan, maka pegadaian syariah menggunakan pembiayaan bersifat ijarah. 

Ijarah sendiri adalah perjanjian akad kredit antara bank (mu’ajjir) dengan 

nasabah (mutta’jir) untuk menyewa barang atau objek sewa dimana bank 

memperoleh imbalan jasa, hingga objek sewa di beli kembali oleh nasabah. 

Produk pegadaian syariah untuk memeperoleh manfaat dari pegadaian 

syariah ini, dapat menggunakan beberapa produk pegadaian syariah, yaitu 

Rahn, Arrum, produk logam mulia, dan produk amanah. 

 

                                                 
21

 Titik Triwulan Tutik, Pengantar Hukum Perdata di Indonesia, (Jakarta: Prestasi 

Pustaka Publisher, 2006), h.193 
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Penjelasan mengenai masing-masing produk: 

1. Rahn  

Singkatnya, produk pegadaian syariah ini memeberikan skim 

pinjaman dengan syarat penahanan agunan, yang bisa berupa emas, 

perhiasan, berlian, elektronik, dan kendaraan bermotor. 

2. Arrum  

Seperti produk rahn, produk Arrum ini juga memeberikan skim 

pinjaman. Biasanya, pinjaman ini diberikan kepada pengusaha mikro dan 

UKM dengan menjaminkan BPKB motor atau mobil, dengan kata lain 

bareng bergerak. 

3. Program Amanah 

Skim pinjaman dari program ini sama dengan produk arum , tapi 

pinjaman ini biasanya difungsikan untuk nasabah yang ingin memiliki 

kendaraan bermotor. Program amanah ini mensyaratkan uang muka yang 

disepakati untuk kendaraan bermotor ini, biasanya berjumlah minimal 

20%. 

4. Program Produk Mulia 

Berbeda dengan produk lainya yang memberikan pinjaman 

berjangka, program produk mulia merupakan produk yang berfungsi untuk 

melayani investasi jangka panjang untuk nasabah.
22

 

Gadai Syariah dalam fiqih muamalah dikenal dengan kaya pinjaman 

dengan jaminan yang disebut ar-rhan, yaitu menyimpan suatu barang 

                                                 
22

https://www.kembar.pro/pengertian-produk-pegadaian-syariah-yang-wajib-anda-

cermati.html?m=1 diakses 01 januari 2016 

https://www.kembar.pro/pengertian-produk-pegadaian-syariah-yang-wajib-anda-cermati.html?m=1
https://www.kembar.pro/pengertian-produk-pegadaian-syariah-yang-wajib-anda-cermati.html?m=1
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sebagai tanggung jawab utang. Ar-rahn (gadai) menurut bahasa berarti al-

tsubut  yaitu penetapan dan pemahaman. Dan ada pula menjelaskan bahwa 

rhan adalah terkurung atau terjerat, di samping itu rhan  diartikan pula 

secara bahasa dengan tetap, kekal, dan jaminan.
23

 

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan 

kewajiban sebagaiman yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antar 

kreditur dan debitur.
24

 

Sedangkan menurut subekti, bentuk wanprestasi ada empat macam 

yaitu: 

1. Tidak melakuakn apa yang disanggupinya akan dilakukan 

2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana di 

janjikannya. 

3. Melakuakn apa yang dijanjiakan tetapi terlambat. 

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
25

 

Menurut pasal 1238 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “si 

berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah 

akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika 

ini menetapkan bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnta 

waktu yang di tentukan”.
26

 

                                                 
23

 H. Hendi Suhendi, Fiqih Muamala, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 105 
24

 Salim H.S, Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak,(Jakarta: Sinar Grafik, 

2003), h. 98 

25
 Subekti, Hukum Perjanjian,( Jakarta: Intermasa, 1985), h. 34 

26
 Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta, Pradnya Paramita, 2005) ,h. 

87 
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Dengan sudahnya masyarakat soebrantas panam pekanbaru mengenal 

pegadaian sibagai institusi yang mengadakan kegiatan yang memberikan 

pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan salah satunya banyak 

masyarakat menggadakan tanah, rumah, dan gedung-gedung perkantoran yang 

mana jaminan tersebut dalam hukumnya adalah  jaminan terhadap benda tidak 

bergerak. 

Di dalam KUHPerdata terdapat 2 jenis jenis pembagian benda yaitu 

benda bergerak dan beda tidak bergerak, benda tak bergerak di atur dalam 

pasal 505 KUHPerdata dan benda bergerak diatur dalam pasal 509 

KUHPerdata. Benda bergerak adalah benda yang dapat dipindahkan 

tempatnya dan biasanya dapat digunakan sebagai jaminan untuk memeperoleh 

kredit jangka pendek (+1 tahun) contohnya : barang-barang elektronik TV, 

tape, computer dan lain-lain. Benda tidak bergerak adalah benda yang tidak 

dapat di pindah-pindahkan tempatnya biasanya dapat digunakan sebagai 

jaminan untuk memeperoleh kredit jangka panjang, Contohnya: tanah, rumah, 

gedung-gedung perkantoran, sawah dan sebagainya. 

Benda bergerak banyak di jadikan  sebagai jaminan oleh nasabah  

kepada PT. Pegadaian Syariah. Jaminan tersebut dapat diambil setelah 

nasabah melunasi seluruh angsuran sesuai dengan jangka waktu yang telah 

diperjanjikan oleh kedua belah pihak apabila angsuran tidak lunas sampai 

waktu yang telah diperjanjikan, hal ini disebut dengan Wanprestasi. Dimana 

benda yang di jadikan sebagai jaminan tidak dapat dikembalikan kepada 

nasabah. Hal ini terjadi di PT. Pegadaian syariah cabang Soebrantas.Maka dari 
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itu peneliti tertarik mengangkatnya menjadi sebuah penelitian untuk 

memenuhi tugas akhir,dengan judul “PELAKSANAAN SISTEM 

PEGADAIAN SYARIAH TERHADAP WANPRESTASI NASABAH 

DALAM PEMBAYARAN ANGSURAN PADA PEGADAIAN SYRIAH 

CABANG SOEBRANTAS”.  

B. Batasan Masalah  

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas maka penulis 

membatasi masalah penelitian hanya mengenai wanprestasi nasabah dalam 

pembayaran angsuran terhadap benda tidak bergerak yang banyak terjadi di 

kalangan masyarakatpada pegadaian syariah cabang subrantas Panam 

Pekanbaru. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan sistem pegadaian syariah terhadap wanprestasi 

nasabah dalam pembayaran angsuran pada pegadaian syariah cabang 

subrantas? 

2. Apa faktor penyebab wanprestasi terhadap nasabah dalam pembayaran 

angsuran pada pegadaian syariah cabang subrantas ? 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem pegadaian syariah terhadap 

wanprestasi nasabah dalam pembayaran  angsuran pada pegadaian 

syariah cabang subrantas. 

b. Untuk mengetahui  faktor penyebab wanprestasi terhadap nasabah 

dalam pembayaran angsuran pada pegadaian syariah cabang subrantas. 

2. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan beberapa  kegunaan 

sebagai berikut : 

a. Sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)  pada fakultas 

Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

b. Untuk memperluas pengetahuan tentang Wanprestasi terhadap nasabah 

dalam pembayaran angsuran pada pegadaian syariah. 

c. Untuk dipergunakan sebagai sumber data skunder bagi pembaca dan 

sekaligus dapat dipergunakan sebagai bahan Referensi dalam 

melakukan penelitian dan keperluan baik Akademik maupun Non 

akademik lainnya.  

 

E. Metode Penelitian  

Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik serta untuk mendapatkan 

data atau bahan yang sesuai dengan masalah pokok penelitian, maka penulis 

menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut: 
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1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu dengan cara 

melakukan survey langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer 

dan disertai dengan data sekunder yang didapatkan langsung dari 

responden melalui wawancara untuk dijadikan data atau informasi sebagai 

bahan penulisan ini.
27

 Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, 

penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal didaerah 

tertentu dan pada saat tertentu.
28

 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah nasabah, sedang yang menjadi objek 

penelitian adalah wanprestasi terhadap pegadaian syariah. 

3. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di 

pegadaian syariah cabang subrantas yang beralamat di jalan HR. 

Soebrantas Panam, Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota 

Pekanbaru. Karena banyak terdapat nasabah yang wanprestasi dalam 

pembayaran angsuran di pegadaian syariah ini  terhadap benda tidak 

bergerak. 

                                                 
27

Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2004 ),h.133 

28
Suratman dan Philip Dillah, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Al Fabeta, 2015), h. 

47 
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4. Populasi dan Sampel. 

Dalam penelitian ini, sampel dalam penelitian ini Pimpinan atau 

staf pegadaian Syariah cabang panam PekanbaruPopulasi 4 orang Sampel 

2 orangdan Nasabah wanprestasipopulasi berjumlah 136 orang sampel 27  

orangyaitu: 

a. Pimpinan atau staf pegadaian Syariah cabang panam 

PekanbaruPopulasi 4 orang Sampel 2 orang. (50% dari populasi). 

b. Nasabah wanprestasipopulasi berjumlah 136 orang sampel 27  orang. 

(20% dari sampel). 

Tabel I.1 

Populasi Dan Sampel 

No Jenis Populasi Jumlah 

Populasi 

Jumlah 

Sampel 

Persentase 

1 Pimpinan atau staf 

pegadaian Syariah cabang 

panam Pekanbaru 

4 2 50% 

2 Nasabah wanprestasi 136 27 20% 

 

F. Sumber Data 

2. Data primer, yaitu sejumlah data tulisan yang berupa keterangan 

wanprestasi di Pegadaian Syariah Cabang Soebrantas dan data secara lisan 

melalui wawancara mengenai wanprestasinasabah dan proses 

penyelesaiannya  

3. Data Sekunder, yaitu data ysng dikumpulkan dari tangan kedua atau dari 

sumber-sumber lain yang tersedia. Dalam data skunder ini mengenal tiga 

(3) bahan hukum lainnya : 
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a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, 

dan terdiri dari : Norma atau kaedah dasar,peraturan dasar, 

peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak 

dikodifikasikan,yurisfrudensi. 

b. Bahan Hukum Skunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer,seperti rancangan Undang-

undang,hasil-hasil penelitian,atau pendapat pakar hukum. 

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan 

hukum skunder,seperti kamus (Hukum),ensiklopedia.   

G. Metode Pengumpulan Data 

Adapun data yang dikumpulkan sesuai dengan sifat penelitian, yaitu 

lapangan dan pustaka. Maka dengan landasan tersebut landasan pengumpulan 

data dilakukan dengan cara: 

1. Observasi (pengamatan) 

Yaitu studi yang dilakukan dengan sengaja atau terencana dan 

sistematis memlalui penglihatan atau pengamatan terhadap gejala-gajala 

spontan yang terjadi saat itu.
29

 

2. Wawancara 

Merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan 

komunikasi, melalui kontak atau hubungan pribada antara pengumpul data 

(pewawancara) dengan suberdata  (responden).
30

 

                                                 
29

Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Al Fabeta, 2014), h.64 
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3. Sudi Pustaka 

Yaitu tekni pengumpulan data dengan melalui studi dari berbagai 

laporan penelitian, buku-buku, literaturyang relevan.
31

 

 

H. Analisis Data 

Analisis data adalah proses pengolahan data ke dalam bentuk yang 

lebih mudah dimengerti dan diinterprestasikan. Dalam penelitian ini, 

digunakan metode kualitatif.  Tujuan penggunaan metode kualitarif adalah 

untuk memperoleh pemahaman pengembanagan teori, dimana analisis ini 

dilakukan secara terus menerus sejak awal sampai akhir dengan melakukan 

pendekatan secara umum dari tujuan penelitian.Kemudian pada akhirnya 

ditarik suatu kesimpulan yang meliputi keseluruahan hasil pembahasan atau 

analisa data yang telah di lakukan. 

Dalam penarikan kesimpulan penulis menggunakan metode indukasi. 

Metode indukasi(Dedukatif) yaitu suatu yang berhubungan dengan 

permasalahan yang diteliti dari peraturan-peraturan atau prinsip khusus 

menuju penulisan umum. 

 

I. Sistematika Penulisan 

Rangkaian sistematika penelitian terdiri dari 5 (lima) bab. Masing-

masing bab di perinci lagi menjadi beberapa sub bab yang saling berhubungan 

satu sama lainnya. 

                                                                                                                                      
30

Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum,(Jakarta: Granit, 2004), h. 27 

31
Hajar. M, Metode Penelitian Hukum, (Fakultas Syariah dan Hukum Uin Suska, 2011), 

h. 50 
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Adapun sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Dalam bab  I  penulis menjelaskan tentang hal yang menjadi latar 

belakang penulis, dimana dari latar belakang tersebut penulis menarik 2 

permasalahan penting yang penulis jadikan sebagai rumusan masalah dengan 

tujuan untuk memecahkan permasalahan tersebut, yang nanti akan bermanfaat 

bagi pembaca yang di tuangkan dengan beberapa metode penelitian dengan 

sistematika penulisan yang telah penulis tentukkan. 

Selanjutnnya pada bab II penulisan ini, penulis menguraikan tentang 

sejarah berdirinya PT. Pegadaian, dengan menjelasakan struktur 

keoraganisasian serta visi dan misi PT. Pegadaian Syariah Cabang Soebrantas, 

Panam, Pekanbaru. 

Untuk mendalami materi terhadap penelitian yang penulis lakukan 

maka pada bab III penulisan ini penulis membahas setiap hal-hal tentang 

tinjauan pustaka mengenai pegadaian, dasar  hukum gadai syariah, fatwah 

dewan syariah nasional, proses peminjaman di pegadaian syariah, lalu 

mengenai tentang tinjauan umum wanprestasi serta faktor-fator penyebab 

wanprestasi. 

Setelah menguasai tinjauan pustaka barulah penulis tuangkan hasil 

penelitian dan pembahasan pada bab IV  terhadap pelaksanaan sistem 

pegadaaian syariah terhadap wanprestasi nasabah dalam hal pembayaran 

angsuran pada PT. Pegadaian syariah cabang Soebrantas Panam. 

Maka di bab V penulisan di tutup dengan kesimpulan dan saran yang 

penulis tuangkan dalam penulisan ini. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB II 

 GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

A. Sejarah Pegadaian 

Sejarah pegadaian didirikan mulai pada tahun 1746  pada saat VOC 

sedang mendirikan Bank Van Leeningsebagai lembaga keuangan yang 

memeberikan kredit kepada nasabah dengan sistem gadai, lembaga keuangan  

ini pertama kali didirikan di Batavia atau Jakarta saat ini pada tanggal 20 

Agustus 1746. Pada tahun 1811 pemerintah Inggris mengambil alih dan 

membubarkan Bank Van Leening masyarakat di beri keleluasaan mendirikan 

usaha pergadaian asalkan mendapat lisensi dari pemerintah daerah setempat. 

Namun  metode tersebut berdampak buruk pemegang lisensi menjalankan 

praktek rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan 

pemerintah berkuasa (inggris) oleh karena itu metode lisensi “liecentie 

stelsel” diganti menjadi “pacth stelesel” yaitu pendirian pegadaian diberikan 

kepada umum yang mampu memebayar pajak yang tinggi kepada pemerintah 

daerah. 

Pada tahun 1991  pegadaian negara yang pertama kali didirikan di 

Sukabumi tepatnya di Jawa Barat pada tanggal 1 April 1901 dan pada tahun 

1905 pegadaian sudah terbentuk sebagai  lembaga resmi yang diberikan nama 

JAWATAN 1905.
32

 

Dengan berjalannya waktu pada Tahun 1961 Bentuk badan hukum 

terhadap lembaga keuangan tersebut  berubah menjadi  JAWATAN  ke 

                                                 
32

 https://www.pegadaian.co.id/ 
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Pengadilan Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang (Perpu) No. 19 Tahun 1960 Jo Peraturan Pemerintah (PP) No. 178 

Tahun 1961. Tahun 1969 Bentuk badan hukum berubah dari "PN" ke 

"PERJAN" berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1969. 

Pada Tahun 1990 Bentuk badan hukum berubah 

dari  "PERJAN" ke  "PERUM" berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 

No. 10 Tahun 1990 yang diperbarui dengan Peraturan Pemerintah (PP) 

No. 103 Tahun 2000. Tahun 2012 Bentuk badan hukum berubah dari 

"PERUM" ke "PERSERO" pada tanggal 1 April 2012 berdasarkan 

Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2011.. 

1. VISI dan MISI 

VISI Menjadi The Most Valuable Financial Company di Indonesia dan Sebagai 

Agen Inklusi Keuangan Pilihan Utama Masyarakat. 

MISI ada 3: 

a. Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh 

pemangku kepentingan dengan mengembangkan bisnis inti. 

b. Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh 

pemangku epentingan dengan mengembangkan bisnis inti. 

c. Memberikan service excelence dengan focus nasabah melalui : 

2) Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital 

3) Teknologi informasi yang handal dan mutakhir 

4) Praktek manajemen risiko yang kokoh 

5) SDM yang profesional berbudaya kinerja baik
33

 

 

                                                 
33

 http://iptekindonesiaef.blogspot.com/2016/10/visi-dan-misi-pt-pegadaian-persero.html 
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2. Budaya Perusahaan 

 

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Perseroan, maka telah 

ditetapkan budaya perusahaan yang harus selalu dipelajari, dipahami, dihayati, 

dan dilaksanakan oleh seluruh insan Pegadaian yaitu jiwa G-Values yang terdiri 

dari: Integrity, Professional, Mutual Trust, Customer Focus, dan Social Value.
34

 

3. Struktur Organisasi 

a. Struktur Organisasi pusat 

Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang Soebrantas Panam 

Pekanbaru 

 

                                                 
34

 http://www.sarjanaku.com/2012/11/pengertian-budaya-perusahaan-menurut.html 

G 

values 

social value 
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profesional mutual trust 

costomer 
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4. Struktur Kepemilikan  

Sesuai dengan status hukum Pegadaian, maka modal Pegadaian 

adalah berbentuk saham yang berasal dari penyertaan modal Negara 

Republik Indonesia. Dengan demikian, saham Pegadaian 100% 

sepenuhnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang diwakili oleh 

Pemerintah Republik Indonesia/ Kementerian Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN), dimana Negara Republik Indonesia menjadi entitas induk 

akhir.
35

 

 

 

                                                 
35

 https://www.pegadaian.co.id/profil/struktur-kepemilikan 

Pimpinan cabang 

VIVIA NOTALIA 

 

BPO 
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5. Struktur Group Perusahaan 

 

a. PT Balai Lelang Artha Gasia 

PT Balai Lelang Artha Gasia (“BLAG”), bergerak di bidang jasa 

lelang yaitu menyediakan jasa pelelangan harta tetap dan harta bergerak 

milik perorangan, serta aset perusahaan milik instansi pemerintah maupun 

swasta sehingga diperoleh harga penjualan yang optimal.
36

  Pada tahun 

2010, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPLSB) BLAG pada 

tanggal 29 Juli 2010 memutuskan pembekuan kegiatan operasional BLAG 

dalam rangka restrukturisasi usaha dan kepengurusan. Di tahun 2012, 

RUPSLB BLAG tanggal 29 Agustus 2012 memutuskan untuk 

mengaktifkan kembali kegiatan usaha dan restrukturisasi pengurus BLAG. 3 

(tiga) tahun kemudian, tepatnya pada 26 Maret 2015, RUPS BLAG 

memutuskan melakukan perubahan Anggaran Dasar, dimana salah satu 

keputusannya adalah pengesahan pergantian nama menjadi PT Balai Lelang 

                                                 
36

 https://www.pegadaian.co.id/profil/struktur-group-perusahaan 
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Pegadaian (“BLP”). RUPS BLP pada tanggal 22 November 2016 

mengesahkan keputusan untuk mengembalikan nama BLP menjadi PT 

Balai Lelang Artha Gasia. Pegadaian memiliki 99,99% saham BLP, 

sementara sisanya 0,01% dimiliki oleh Drs. Deddy Kusdedi, MM. 

b. PT Pesonna Optima Jasa 

PT Pesonna Optima Jasa bergerak di bidang pelayanan jasa umum 

(general services) yang meliputi penyediaan jasa tenaga outsourcing 

(keamanan, kebersihan, pengemudi, pemeliharaan kantor/taman), persewaan 

kendaraan, persewaan alat-alat kantor, jasa ekspedisi, dan jasa umum 

lainnya yang mendukung operasional perusahaan. Akte Pendirian PT 

Pesonna Optima Jasa No. 16 tanggal 19 November 2014 yang dibuat di 

hadapan Nanda Fauz Iwan, SH., MKn, Notaris yang berkedudukan di 

Jakarta Selatan dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia berdasarkan SK No. AHU-35439.40.10.2014 

tanggal 19 November 2014. PT Pesonna Optima Jasa mulai beroperasi pada 

Desember 2014. Pada tanggal 16 Maret 2016 Pegadaian melakukan 

penyetoran sebesar Rp74,25 miliar untuk penambahan modal disetor. 

Komposisi kepemilikan saham PT Pesonna Optima Jasa 99,00% dikuasai 

oleh Pegadaian dan 1,00% merupakan milik Yayasan Kesejahteraan 

Pegadaian Permata (YKPP).
37

 

                                                 
37

 https://optimajasa.co.id/aboutus 
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c. PT Pegadaian Galeri Dua Empat 

PT Pegadaian Galeri Dua Empat bergerak di bidang perdagangan 

emas batangan, perdagangan perhiasan dan perdagangngan batu mulia. Akte 

Pendirian PT Pegadaian Galeri Dua Empat No. 01 tanggal 03 Agustus 2018 

yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, SH., MKn, Notaris yang 

berkedudukan di Jakarta Selatan dan telah disahkan oleh Menteri Hukum 

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan SK No. AHU-

0037424.AH.01.01 Tahun 2018 tanggal 08 Agustus 2018.  PT Pegadaian 

(Persero) melakukan penyetoran sebesar Rp132,7 miliar untuk penambahan 

modal disetor. Komposisi kepemilikan saham PT Pegadaian Galeri Dua 

Empat 99,99% dikuasai oleh Pegadaian (Persero).
38

 

d. PT Pesonna Indonesia Jaya 

PT Pesonna Indonesia Jaya bergerak di bidang pengelolaan hotel dan 

bisnis properti lainnya. Akta Pendirian PT Pesonna Indonesia Jaya No. 02 

tanggal 6 Februari 2015 yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, SH., 

M.Kn, Notaris yang berkedudukan di Jakarta Selatan dan telah disahkan 

oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

berdasarkan SK No. AHU-0005845.AH.01.01 tahun 2015 tanggal 6 

Februari 2015. PT Pesonna Indonesia Jaya mulai beroperasi pada Februari 

2015.
39

 Modal Dasar pendirian sebesar Rp. 200 miliar dan Modal 

Ditempatkan dan Disetor Penuh sebesar Rp50 miliar dengan komposisi 

                                                 
38

 https://id.linkedin.com/company/galeri24 
39

 https://id.linkedin.com/company/pesonna-indonesia-jaya 
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kepemilikan saham 99,00% dikuasai oleh Pegadaian dan 1,00% merupakan 

milik Yayasan Kesejahteraan Pegadaian Permata (YKPP). 

e. PT. Pefindo Biro Kredit 

PT Pefindo Biro Kredit bergerak di bidang biro kredit swasta, yang 

memberikan jasa Credit Scoring Report yang merupakan laporan 

komprehensif informasi identitas debitur dan profil perkreditan, serta Credit 

and Fraud Alerts sebagai layanan notifikasi terhadap pelemahan atau 

penguatan profil kredit debitur, termasuk indikasi fraud yang dilaporkan 

secara otomatis. Komposisi kepemilikan saham 51% dikuasai oleh PT 

Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”), selebihnya dimiliki oleh 

Pegadaian 23,37% dengan penyertaan modal awal Rp20,06 miliar, PT 

Taspen (Persero) 9,90%, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia 

(APPI) 0,99%, PT Sigma Cipta Caraka 9,90%, dan PT Consumer 

Information Consulting (CIC) 5,35%.
40

 

 

  

                                                 
40

 https://keuangan.kontan.co.id/news/pefindo-biro-kredit-mencatat-sebanyak-46-debitur-

masuk-peminjam-berisiko-tinggi 
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 BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan tentang Gadai Syariah 

1. Pengertian Pegadaian Syariah 

Dalam istilah bahasa arab, gadai diistilahkan dengan rhan  dan 

dapat juga dinamai al-habsu.  Secara etimologis, arti rhan  adalah tetap 

dan lama, sedangkan  al-habsu  berarti penahanan terhadap suatu barang 

dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang 

tersebut.
41

  

Pengertian gadai menurut KUHPerdata Pasal 1150 disebutkan: 

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas 

suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang 

berpiutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan 

kekuasaaan kepada orang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari 

barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang 

lainnya; dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan 

biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu 

digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.” Secara umum usaha 

gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak 

tertentu, guna memperoleh sejumlah uangdan barang yang dijaminkan 

                                                 
 

41
 Abdul Ghofur Anshori, Gadai Syariah di Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press, 2011), h. 112  
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akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan 

lembaga pegadaian
42

. 

Pengertian gadai (rahn) 
43

secara bahasa seperti diungkapkan di atas 

adalah tetap, kekal dan jaminan; sedangkan dalam pengertian istilah 

adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan 

secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah 

ditebus. Sedangkan pengertian gadai (rahn) dalam hukum Islam (syara‟) 

adalah: Artinya: “Menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta 

dalam pandangan syara‟ sebagai jaminan utang, yang memungkinkan 

untuk mengambil seluruh arau sebagian utang dari barang tersebut”. 

PT. Pegadaian (persero) adalah satu-satunya badan usaha di 

Indonesia yang resmi memiliki izin untuk melaksanakan kegiatan 

penyaluran dana berdasarkan hukum gadai.
44

 Secara umum pengertian dari 

usaha gadai ini adalah kegiatan yang menjaminkan barang-barang 

berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan 

barang yang akan dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan 

perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.
45

 

Tujuan utama usaha pegadaian ini adalah supaya masyarakat yang 

membutuhkan uang atau dana tidak jatuh ke tangan para pelepas uang atau 

tukang ijon atau rentenir yang memberikan pinjaman dengan bunga yang 

                                                 
42

 Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah, (Bandung: Alfabeta, 2011), h.13 

43
 Ibid., hal.13 

44
Tri Hendro & Conny Tjandra Rahardja, Bank &Institusi Keuangan Non Bank Di 

Indonesia, (Yogyakarta : UPP STIM YKPN), h.408 

45
Kasmir, Bank & Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta : Rajawali Pers,2001), h. 230 
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relatif cukup tinggi. PT. Pegadaian ini sebelumnya berbentuk Perusahaan 

Umum (PERUM) namun dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 51 tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum 

Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan 

(Persero) maka PT. Pegadaian memiliki maksud dan tujuan untuk 

melakukan usaha gadai dan fidusia, baik secara konvensional maupun 

syariah, dan jasa lainnya dibidang keuangan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan terutama untuk masyarakat berpenghasilan 

menengah ke bawah, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, serta 

optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan dengan menerapkan 

prinsip perseroan terbatas. Kemudian untuk mencapai maksud dan tujuan 

itu maka Perusahaan Perseroan (Persero) melakukan kegiatan usaha utama 

berupa penyaluran pinjaman berdasarkan hukum gadai termasuk gadai 

efek, penyaluran pinjaman berdasarkan jaminan fidusia, dan pelayanan 

jasa titipan, pelayanan jasa taksiran, sertifikasi dan perdagangan logam 

mulia
46

. 

Dengan motto “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah” PT. Pegadaian 

menawarkan berbagai jasa sesuai kebutuhan masyarakat saat ini. Pada 

umumnya, jangka waktu pembiayaan atau pinjaman yang ditawarkan PT. 

Pegadaian sangat bervariasi dengan pilihan 4, 6, 8, atau 12 bulan yang 

dapat diperpanjang kembali, tergantung dari kesepakatan dan kebutuhan 

peminjam. Namun sebenarnya pinjaman yang ditawarkan oleh PT. 

Pegadaian ini adalah pinjaman yang bersifat jangka pendek (tidak lebih 

                                                 
46

 Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, (Bandung: Alumni,2014), h.152 
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dari 12 bulan)
47

. Salah satu produk yang ditawarkan oleh PT. Pegadaian 

antara lain adalah produk gadai konvensional atau yang sering disebut 

kredit dengan jaminan benda bergerak. Kredit dengan jaminan benda 

bergerak ini adalah produk yang paling diminati dan dikenal oleh 

masyarakat, layanan ini memberikan kemudahan bagi seseorang untuk 

mendapatkan dana cair dengan cara menjaminkan suatu barang tertentu 

seperti perhiasan emas ataupun barang berharga lainnya ke PT. Pegadaian. 

Kegiatan gadai konvensional yang diterapkan oleh PT. Pegadaian 

ini dilandaskan pada hukum gadai yang diatur dalam KUHPerdata pasal 

1150-1160. Prinsip pembiayaan menggunakan sistem gadai ini 

membedakan jasa pembiayaan antara PT. Pegadaian dengan sistem dari 

lembaga keuangan lain. Yang dimaksud dengan gadai menurut pasal 1150 

KUHPerdata disini adalah: 

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang 

atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh 

seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang 

memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil 

pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang 

orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk 

melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk 

menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya 

mana yang harus didahulukan
48

.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
47

Tri Hendro & Conny Tjandra Rahardja, Op.Cit, h.414 

48
 Adrian Sutedi. Op. Cit, h.13 
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B. Dasar Hukum Gadai Syariah  

1. Al-qur’an  

Firman Allah 

                         

                              

                          

 
“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang 

kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang 

tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang
49

. (QS. Al-Baqarah : 2 : 

283) 

 

 

2. Hadist 

Dari Aisyah r.a., Nabi S.A.W. bersabda: 

“sesungguhnya Rasulullah S.A.W. pernah membeli makanan seorang 

Yahudi dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya” (HR. 

Bukhari dan Muslim) 

 

Dari Abu Hurairah r.a., Nabi S.A.W. bersabda: 

“Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang 

menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung 

resikonya”.(HR. Asya-Syafi’I, Al-Daruquthni dan Ibnu Majah) 

 

Nabi S.A.W. bersabda : 

“Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan 

menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah 

susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan 

kendaraan dan memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan 

pemeliharaan”. (HR. Jamaah kecuali Muslim , Nasa’I dan Bukhari) 

 

 

                                                 
49

 Ibid.,h. 185 
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3. Ijma’ Ulama 

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai, hal ini di 

dasarkan kepada kisah Nabi Muhammdad SAW yang menggadaikan baju 

besinya kepada seorang Yahudi untuk mendapatkan makanan.
50

 

4. Ijtihad Ulama 

Asy Syafi’i mengatakan Allah tidak menjadikan hukum kecuali 

dengan barang berkriteria jelas dalam serah terima. Jika kriteria tidak 

berbeda denngan aslinya, maka wajib tidak ada keputusan. Mazhab Maliki 

berpendapat, gadai wajib dengan akad, setelah akad orang yang 

menggadaikan dipaksakan untuk menyerahkan borg (jaminan) untuk 

dipegang orang yang memegang gadaian (murtahin). Jika borg sudah 

berada di tangan murtahin orang yang menggadaikan (rahin) mempunyai 

hak memanfaatkannya, berbeda dengan pendapat Asy Syafii yang 

mengatakan, hak memanfaatkan berlaku selama tidak merugikan/ 

membahayakan pemegang gadaian.
51

 

 

C. Fatwa Dewan Syariah Nasional 

Landasan ini kemudian diperkuat  dengan Fatwa Dewan Syariah 

Nasional No 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan 

bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam 

bentuk rahn diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut : 

2. Ketentuan Umum : 

                                                 
50

 Ibid. h. 185 

51
 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan syatiah Deskripsi dan Ilustrasi, 

(Yogyakarta: Ekonisisa, 2003), h. 159 
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a. Murtahin (penerima barang) mempunya hak untuk menahan Marhun 

(barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) 

dilunasi. 

b. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya 

marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin Rahin, 

dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu 

sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya. 

c. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi 

kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, 

sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi 

kewajiban rahin. 

d. Besar biaya administrasi dan penyimpanan marhun tidak boleh 

ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. 

e. Penjualan marhun 

1) Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk 

segera melunasi utangnya. 

2) Apabila rahin tetap tidak melunasi utangnya, maka marhun dijual 

paksa/dieksekusi. 

3) Hasil Penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya 

pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya 

penjualan. 

4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya 

menjadi kewajiban rahin.  
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3. Ketentuan Penutup 

a. Jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya atau jika 

terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya 

dilakukan melalui Badan Arbritase Syariah setelah tidak tercapai 

kesepakatan melalui musyawarah. 

b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di 

kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan 

sebagai mana mestinya.   

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 25/DSN-MUI/III/2002 

Tentang RAHN menetapkan : 

Pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang 

dalam bentuk Rahn dibolehkan dgn ketentuan sbb: 

a. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan 

marhun (barang) sampai dengan hutang rahin (yg menyerahkan 

barang) dilunasi 

b. Barang tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin tanpa seizin rahin 

c. Ongkos dan biaya penyimpanan barang gadai (marhun) ditanggung 

oleh penggadai (rahin). ongkos yang dimaksud besarnya tidak boleh 

didasarkan pada besarnya pinjaman . 

d. Murtahin tidak dpt melunasi hutang, maka marhun dijual 

paksa/Dilelang 
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2. Fatwa DSN No 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas 

Menetapkan : 

a. Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn (lihat Fatwa DSN 

nomor : 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn), 

b. Ongkos dan Biaya Penyimpanan barang (Marhun) ditanggung oleh 

penggadai (Rahin). 

c. Ongkos sebagai mana dimaksud dalam butir b besarnya didasarkan 

pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. 

d. Biaya penyimpanan barang (Marhun) dilakukan berdasarkan akad 

ijarah.  

D. Proses Peminjaman di Pegadaian Syariah 

1. Ketentuan Umum 

Keterangan proses: 

1) Pada proses awal, rahin mendatangi kantor pegadaian syariah dan 

melakukan prosedur sebagai berikut: 

a) Menyerahkan fotokopi KTP rahinatau kartu pengenal lain (SIM, 

Paspor) yang berlaku dengan menunjukan aslinya. 

b) Memenuhi marhun (barang jaminan) yang memenuhi persyaratan. 

c) Membuat surat kuasa di atas materai dari pemilik barang, untuk 

barang bukan milik rahin, yang harus dilampiri fotokopi KTP 

pemilik barang dan menunjukkan aslinya. 

d) Mengisi formulir Permintaan Pinjaman dan menandatanganinya. 

e) Menandatangani akad rahn dan ijarah dalam Surat Bukti Rahn. 
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f) Khusus untuk kelengkapan marhunkendaraan bermotor diatur 

dalam ketentuan tersendiri sebagaimana yang berlaku pada sistem 

gadai konvensional. 

2) Kemudian barang jaminan gadai diserahkan kepada petugas penaksir, 

barang jaminan tersebut diteliti kualitasnya untuk ditaksir dan ditetapkan 

harganya. 

3) Dalam tahap penetapan jumlah pinjaman (marhun bih), terdapat beberapa 

proses perhitungan. 

4) Selanjutnya rahin dapat mengambil uang pinjaman (marhun bih) di 

petugas bagian kasir, setelah mendapat potongan biaya administrasi dan 

biaya ijarah/jasa simpan. 

 

E. Tinjauan Umum tentang Wanprestasi 

Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang berarti prestasi 

buruk. Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa 

empat macam, yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, 

melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidaksebagaimana dijanjikan, 

melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, dan melakukan sesuatu 

yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Akibat dari wanprestasi itu 

biasanya dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi, pembatalan perjanjian, 

peralihak risiko, maupun membayar biaya perkara. Sebagai contoh seorang 

debitor dituduh melakukan perbuatan melawan hukum, lalai atau secara 

sengaja tidak melaksanakan prestasi sesuai yang telah disepakati dalam 

perjanjian. Jika terbukti, maka debitur harus mengganti kerugian yang 
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meliputi ganti rugi, bunga dan biaya perkaranya. Namun, debitor bisa saja 

membela diri dengan alasan keadaan memaksa, kelalaian kreditur sendiri atau 

kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi. Untuk hal yang 

demikian debitur tidak harus mengganti kerugian. Oleh karena itu, sebaiknya 

dalam setiap perjanjian harus dicantumkan dengan jelas mengenai risiko, 

wanprestasi dan keadaan memaksa. 

Jenis-jenis Prestasi dan Wanprestasi Menurut ketentuan pasal 1234 

KUHPerdata, tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk 

berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Maka dari itu wujud prestasi 

itu berupa: 

1. Memberikan Sesuatu 

Dalam Pasal 1235 KUHPerdata dinyatakan: “Dalam tiap-tiap 

perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termasuk kewajiban si 

berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk 

merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai pada saat 

penyerahannya. Kewajiban yang terakhir ini adalah kurang atau lebih luas 

terhadap perjanjian-perjanjian tertentu, yang akibat-akibatnya mengenai 

hal ini ditunjuk dalam bab-bab yang bersangkutan”. Pasal ini menerangkan 

tentang perjanjian yang bersifat konsensual (yang lahir pada saat 

tercapainya kesepakatan) yang objeknya adalah barang, dimana sejak saat 

tercapainya kesepakatan tersebut, orang yang seharusnya menyerahkan 

barang itu harus tetap merawat dengan baik barang tersebut sebagaimana 

layaknya memelihara barang kepunyaan sendiri sama halnya dengan 
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merawat barang miliknya yang lain, yang tidak akan diserahkan kepada 

orang lain.
52

 Kewajiban merawat barang dengan baik berlangsung sampai 

barang tersebut diserahkan kepada orang yang harus menerimanya. 

Penyerahan dalam pasal ini dapat berupa penyerahan nyata maupun 

penyerahan yuridis.
53

 

2. Berbuat Sesuatu 

Berbuat sesuatu  dalam suatu perikatan yakni berarti melakukan 

perbuatan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Jadi wujud 

prestasi disini adalah melakukan perbuatan tertentu. Dalam melaksanakan 

prestasi ini debitur harus mematuhi apa yang telah ditentukan dalam 

perikatan. Debitur bertanggung jawab atas perbuatan yang tidak sesuai 

dengan ketentuan yang diperjanjikan oleh para pihak. Namun bila 

ketentuan tersebut tidak diperjanjikan, maka disini berlaku ukuran 

kelayakan atau kepatutan yang diakui dan berlaku dalam masyarakat. 

Artinya sepatutnya berbuat sebagai seorang pekerja yang baik.
54

 

Untuk menetapkan apakah seorang debitur telah melakukan 

wanprestasi dapat diketahui melalui 3 (tiga) keadaan berikut : 

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali. Artinya debitur tidak 

memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam 

                                                 
52

Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Hukum penjelasan perikatan makna pasal 1233 sampai 

1456 BW, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 5. 

53
J. Satrio, Hukum Perikatan, (Bandung : Alumni, 1999), h. 84 

54
Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: Citra Aditya, 1999), h. 
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suatu perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan 

undang-undang dalam perikatan yang timbul karena undang-undang.  

2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru Artinya 

debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau 

yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi tidak sebagaimana 

mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian atau 

menurut kualitas yang ditetapkan oleh undang-undang.  

3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya Artinya 

debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat, waktu yang ditetapkan 

dalam perjanjian tidak dipenuhi.  

4. Prof. Subekti menambah lagi keadaan tersebut di atas dengan 

“melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh 

dilakukannya”. 

 

F. Faktor-Faktor Penyebab Wanprestasi  

Dalam pelaksanaan isi perjanjian sebagaimana yang telah ditentukan 

dalam suatu perjanjian yang sah, tidak jarang terjadi wanprestasi oleh pihak 

yang dibebani kewajiban (debitur) tersebut. Tidak dipenuhinya suatu prestasi 

atau kewajiban (wanprestasi) ini dapat dikarenakan oleh dua kemungkinan 

alasan. Dua kemungkinan alasan tersebut anara lain adalah : 

1. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan ataupun kelalaiannya 

Kesalahan disini adalah kesalahan yang menimbulkan kerugian. Kerugian 

itu dapat dipersalahkan kepadanya (debitur) jika ada unsur kesengajaan 

atau kelalaian dalam peristiwa yang merugikan itu pada diri debitur yang 
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dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Kita katakan debitur sengaja 

kaluar kerugian itu memang diniati dan dikehendaki oleh debitur, 

sedangkan kelalaian adalah peristiwa dimana seorang debitur seharusnya 

tahu atau patut menduga, bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil 

olehnya akan timbul kerugian. Dikatakan orang mempunyai kesalahan 

dalam prestiwa tertentu kaluar ia sebenarnya dapat menghindari terjadinya 

peristiwa yang merugikan itu baik dengan tidak berbuat atau berbuat lain 

dan timbulanya kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya. Dimana 

tetentu kesemuanya dengan memperhitungkan keadaan dan suasana pada 

saat peristiwa itu terjadi. Disini debitur belum tahu pasti apakah kerugian 

akan muncul atau tidak, tetapi sebagai orang yang normal seharusnya tahu 

atau bias menduga akan kemungkinan munculnya kerugian tersebut. 

Dengan demikian kesalahan disini berkaitan dengan masalah “dapat 

menghindari” (dapat berbuat atau bersikap lain) dan “dapat menduga” 

(akan timbulnya kerugian).
55

 

2. Karena keadaan memaksa, diluar kemampuan debitur , atau debitur tidak 

bersalah. Keadaan memaksa ialah keadaan dimana tidak dapat 

dipenuhinya prestasi oleh pihak debitur karena terjadi suatu peristiwa 

bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau 

tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan.
56

 Vollmar 

menyatakan bahwa keadaan memaksa itu hanya dapat timbul dari 
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kenyataan-kenyataan dan keadaan-keadaan tidak dapat diduga lebih 

dahulu.
57

 Dalam hukum anglo saxon (inggris) keadaan memaksa ini 

dilukiskan dengan istilah “Frustration” yang berarti halangan, yaitu suatu 

keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar tanggung jawab pihak-pihak 

yang membuat perikatan (perjanjian) itu tidak dapat dilaksanakan sama 

sekali.
58

 Dalam keadaan memaksa ini debitur tidak dapat dipersalahkan 

karena keadaan memaksa tersebut timbul diluar kemauan dan kemampuan 

debitur.  

Wanprestasi yang diakibatkan oleh keadaan memaksa biasa terjadi 

karena benda yang menjadi objek perikatan itu binasa atau lenyap, bisa juga 

terjadi karena perbuatan debitur untuk berprestasi itu terhalang seperti yang 

telah diuraikan di atas. Keadaan memaksa yang menimpa benda objek 

perikatan bisa menimbulakan kerugian sebagian dan dapat juga menimbulkan 

kerugian total. 

Sedangkan keadaan memaksa yang menghalangi perbuatan debitur 

memenuhi prestasi itu bias bersifat sementara maupun bersifat tetap.
59

Unsur-

unsur yang terdapat dalam keadaan memaksa itu ialah: 

a) Tidak dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan benda 

menjadi objek perikatan , hal ini tentunya bersifat tetap.  

                                                 
57
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58
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59
 Ibid. 



36 

 

 

b) Tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi 

perbuatan debitur untuk berprestasi, ini dapat bersifat tetap atau sementara. 

c) Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu 

membuat perikatan baik oleh debitur maupun oleh kreditur, jadi bukan 

karena kesalahan para pihak, khususnya debitur. 

  



 

 

59 

BAB V 

PENUTUP 

 

 Simpulan Pertama, pelaksanaan kredit logam mulia oleh PT. Pegadaian 

Syariah dengan dua persyaratan pokok yaitu pertama memiliki KTP dan kedua 

melakukan pembayaran uang muka selanjutnya nasabah yang sudah sepakat dan 

melakukan pembayaran tidak menerima emas, emas menjadi barang jaminan dan 

disimpan oleh pihak PT. Pegadaian Syariah maka ketentuan tersebut tidak sesuai 

dengan Pasal 1754 KUHPerdata tentang pinjam meminjam yang menyatakan 

adanya penyerahan barang (obyek) kepada pihak debitur sesuai apa yang telah 

diperjanjikan karena secara umum pelaksanaan kredit dipersamakan dengan 

utang-piutang uang. Perjanjian utang piutang uang termasuk ke dalam jenis 

perjanjian pinjam-meminjam. Meskipun demikian KUHPerdata meberikan 

kebebasan terhadap para pihak untuk mengatur sendiri setiap perjanjian yang 

dibuatnya sehingga kredit logam mulia telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 

KUHPerdata tentang syarat syahnya perjanjian. Kredit logam mulia di PT. 

Pegadaian Syariah. 

Kedua, prestasi yang tidak dilaksanakan oleh pihak nasabah yaitu 

pertama nasabah melakukan pembayaran akan tetapi terlambat dan kedua nasabah 

tidak milakukan pembayaran selama tiga bulan berturut-turut dan dilakukan 

eksekusi. Terhadap keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda dan 

keterlambatan bulan pertama, kedua tidak ada pemberitahuan dari pihak PT. 

Pegadaian Syariah selanjutnya bulan ketiga tidak melakukan pembayaran maka 

pihak PT. Pegadaian Syariah akan memberikan somasi sebanyak dua kali dengan 
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selang waktu tujuh hari. Selama somasi nasabah dapat melakukan pelunasan, jika 

somasi tidak ada jawaban maka tujuh hari berikutnya dilakukan eksekusi dengan 

cara melelang obyek jaminan. Uang pelelangan untuk menutup hutang nasabah, 

apabila masih terdapat sisa maka akan dikembalikan namun apabila masih kurang 

nasabah masih tercatat berhutang kepada pihak PT. Pegadaian Syariah. Selain 

apabila terjadi perselisihan dan tidak dapat diselesaikan secara musyawara akan 

diselesaikan melalui Pengadilan Agama setempat. Saran Pertama, persyaratan 

pengajuan kredit logam mulia di PT. Peagadaian Syariah yang memudahkan 

nasabah perlu adanya pembatasan untuk Pelajar yang sudah mempunyai KTP, 

berniat mengajukan kredit dan belum mempunyai penghasilan pasti yaitu khusus 

pelajar lebih baik ditawarkan program kredit mulia yang berat 1 gram karena 

nominal yang harus dibayar tidak terlalu besar. Kedua, penerapan denda kredit 

logam mulia di PT. Pegadaian Syariah yang besarnya belum ditentukan dalam isi 

perjanjian menyulitkan pihak nasabah apabila akan melakukan pelunasanan 

sehingga lebih baik nilai denda per hari ditentukan dan disebutkan secara jelas 

nominalnya di dalam isi perjanjian. 

 

 

 

  



 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

Buku: 

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: Citra Aditya, 
1999), 

Abdul Ghofur Anshori, Gadai Syariah di Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah Mada 
University Press, 2011), 

Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah, Bandung: Alfabeta, 2011 

Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Hukum perikatan penjelasan makna pasal 1233 
sampai 1456 BW, ( Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2008), 

Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. 
Raja Grafindo Persada, 2004 ), 

Bahsan, 2007, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, (PT. 
Grafindo Persada, Jakarta. ), 

Hajar. M, Metode Penelitian Hukum, (Fakultas Syariah dan Hukum Uin Suska, 
2011), 

Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan syatiah Deskripsi dan Ilustrasi, 
(Yogyakarta: Ekonisisa, 2003), 

J. Satrio, Hukum Perikatan, (Bandung : Alumni, 1999), 

Kasmir, Bank & Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta : Rajawali Pers,2001), 

Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, (Bandung: Alumni,2014) 

Muhammad Muslehuddin, 1994, Sistem Perbankkan Dalam Islam, (PT Rineka 
Cipta. Jakarta) 

Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2004) 

Salim H.S, Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta: Sinar 
Grafik, 2003) 

Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 1985) 

  , Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta, Pradnya Paramita, 
2005), 

Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Al Fabeta, 2014) 

Suratman dan Philip Dillah, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Al Fabeta, 
2015) 



 

 

Titik Triwulan Tutik, Pengantar Hukum Perdata di Indonesia, (Jakarta: Prestasi 
Pustaka Publisher, 2006), 

Tri Hendro & Conny Tjandra Rahardja, Bank & Institusi Keuangan Non Bank di 
Indonesia, (Yogyakarta : UPP STIM YKPN), 

 

Jurnal : 

Maskufa, Penyelesaian Sengketa Perjanjian Syariah Pada Lembaga 

Syariah, (al-istishad: Vol, V, 2013),  

Randi Sputra dan Kasyful Mahalli, AnalisisPotensi dan Kendala Perkembangan 
Pegdaian Syariah, (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol.2 No.4. 223)   

 

Internet: 

https://www.pegadaian.co.id/ 

http://iptekindonesiaef.blogspot.com/2016/10/visi-dan-misi-pt-pegadaian-

persero.html 

http://www.sarjanaku.com/2012/11/pengertian-budaya-perusahaan-menurut.html 

https://www.pegadaian.co.id/profil/struktur-kepemilikan 

https://www.pegadaian.co.id/profil/struktur-group-perusahaan 

https://optimajasa.co.id/aboutus 

https://id.linkedin.com/company/galeri24 

https://id.linkedin.com/company/pesonna-indonesia-jaya 

https://keuangan.kontan.co.id/news/pefindo-biro-kredit-mencatat-sebanyak-46-

debitur-masuk-peminjam-berisiko-tinggi 

  

https://www.pegadaian.co.id/
http://iptekindonesiaef.blogspot.com/2016/10/visi-dan-misi-pt-pegadaian-persero.html
http://iptekindonesiaef.blogspot.com/2016/10/visi-dan-misi-pt-pegadaian-persero.html
http://www.sarjanaku.com/2012/11/pengertian-budaya-perusahaan-menurut.html
https://www.pegadaian.co.id/profil/struktur-kepemilikan
https://www.pegadaian.co.id/profil/struktur-group-perusahaan
https://optimajasa.co.id/aboutus
https://id.linkedin.com/company/galeri24
https://id.linkedin.com/company/pesonna-indonesia-jaya


 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

  



 

 

RIWAYAT HIDUP PENULIS 

 

Indah Ratna Sari , lahir di Bagan Batu, Kabupaten 

Rokan Hilir Provinsi Riau pada tanggal 26 Juni 1996 

merupakan anak kedua dari 3 ( tiga ) bersaudara, lahir dari 

pasangan Ayahanda Ujang Virgo dan Ibunda Kasminar. Pada 

tahun 2002 memulai pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar 

di SDN 001 Bagan Batu, Kabupaten Rokan Hilir. 

Lulus pada tahun 2008. Setelah itu, penulis 

melanjutkan pendidikan pada MTS Al-Majidiyah selama 3 (tiga) tahun yaitu dari 

tahun 2008 sampai tahun 2011. Tamat dari MTS Al-Majidiyah tersebut, penulis 

melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA N 1 Bagan Sinembah 3 (tiga) 

tahun yaitu dari tahun 2011 sampai tahun 2014. Kemudian pada tahun 2014 

berkat restu dan doa kedua orang tua, penulis melanjutkan pendidikan Strata-1 (S-

1) tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas 

Syariah dan Hukum, dengan jurusan Ilmu Hukum. 

 Selama menjadi mahasiswa, penulis  melaksanakan magang selama 2 ( dua 

bulan ) di Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Selain itu penulis juga aktif dalam 

beberapa kegiatan organisasi baik internal maupun eksternal kampus. Atas berkat 

dan rahmat Allah Subhanahu WaTa’ala serta do’a dan dukungan dari orang - 

orang tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul 

”Pelaksanaan Sistem Pegadaian Syariah Terhadap Wanprestasi Nasabah 

Dalam Pembayaran Angsuran Pada Pegadaian Syariah Cabang Soebrantas 

(Studi Kasus Soebrantas Panam Pekanbaru.” di bawah bimbingan langsung 

Bapak  Dr. H. Maghfirah, M.A.  Berdasarkan hasil ujian Sarjana Fakultas Syariah 

dan Hukum pada tanggal 30 Desember  2019, penulis dinyatakan LULUS dan 

telah berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (SH). 

Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillah 

 


