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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak awal sejarah manusia,orang-orang bekerja keras dalam kehidupan untuk

memenuhi terjaminnya barang dan jasa dan memanfaatkan nikmat-nikmat yang Allah

berikan bagi mereka. Ketika tidak sanggup seorang diri dalam memenuhi segala

kebutuhan barang dan jasa, terjadilah kerja sama sesama manusia dalam rangka

menjamin terpenuhinya kebutuhan itu.

Keperluan yang banyak dan beragam menjadikan saling ketergantungan antar

manusia yang semakin bertambah mendorong adanya spesialisasi dan pembagian

kerja.Ini kemudian mendorong manusia untuk saling bertukar hasil-hasil produksi

masing-masing.

Dalam kegiatan sehari-hari,uang selalu saja dibutuhkan untuk membeli atau

membayar  berbagai  keperluan dan yang menjadi masalah terkadang kebutuhan yang

ingin dibeli tidak dapat dicukupi dengan uang yang  dimilikinya. Kalau sudah

demikian,maka mau tidak mau kita mengurangi untuk membeli berbagai keperluan

yang dianggap tidak penting.Namun untuk keperluan yang sangat penting  terpaksa

harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber dana

yang ada.

Jika kebutuhan dana jumlahnya besar, maka dalam jangka waktu pendek sulit

untuk dipenuhi,apalagi jika harus dipenuhi lewat perbankan. Namun jika dana yang

dibutuhkan relative kecil tidak jadi masalah,karena banyak tersedia sumber dana yang
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murah dan cepat. Mulai dari pinjaman ketetangga sampai kepinjaman dari berbagai

lembaga keuangan lainnya.

Bagi mereka yang memiliki barang-barang berharga kesulitan dana dapat

segera dipenuhi dengan cara menjual barang berharga tersebut,sehingga sejumlah

uang yang diinginkan dapat terpenuhi. Namun, resikonya barang yang telah dijual

akan hilang dan sulit untuk kembali. Kemudian jumlah uang yang diperoleh

terkadang lebih besar dari yang diinginkan sehingga dapat mengakibatkan

pemborosan.

Untuk mengatasi kesulitan diatas dimana kebutuhan dana dapat dipenuhi

tanpa kehilangan barang-barang berharga, maka masyarakat dapat menjaminkan

barang-barangnya kelembaga tertentu. Misalnya dilembaga Pegadaian.Barang yang

dijaminkan tersebutpada waktu tertentu dapat ditebus kembali setelah masyarakat

melunasi pinjamannya.

Selain itu,seperti diketahui bahwa menariknya pinjaman uang di Pegadaian

disebabkan prosedurnya yang mudah,cepat dan biaya yang dikenakan relative

ringan.Masyarakat hanya menunjukan bukti identitas  diri dan barang bergerak

sebagai jaminan.Uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang relative tidak

lama. Begitupun untuk melunasi pinjaman,nasabah cukup dengan menyerahkan

sejumlah uang dan surat bukti saja denga waktu proses yang juga singkat. Atau

dengan kata lain lembaga Pegadaian menjadi alternative pilihan pemenuhan

kebutuhan masyarakat. Hal ini dilakukan sesuai dengan salah satu tujuan dari
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Pegadaian dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat dengan motto ”Mengatasi

masalah tanpa masalah”

Kata Rahn secara bahasa artinya tetap dan kekal.Kata ma’un rahinartinya air

yang tetap atau menggenang.Kata ni’matun raahinah artinya nikmat yang tetap atau

kekal. Pendapat lain mengatakan bahwa akar maknanya adalah menahan dan

mengikat. Kata Rahn menurut syariah berarti harta yang dijadikan jaminan hutang

apabila orang yang berhutang tidak sanggup melunasinya.Transaksi ini dibolehkan

menurut Al-Quran, Sunnah dan Ijma.

Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150

disebutkan :

”Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang
bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau oleh seorang lain
atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada yang berpiutang itu untuk
mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada 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 yang harus didahulukan”.

Landasan konsep pegadaian syariah mengacu kepada syariah islam yang

bersumber dari Al-Quran dan Hadist. Adapun landasan dari Al-Qur’an adalah

sebagaimana firman Allah SWT :
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Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai)
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada
barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika
sebagian kamu mempercayai sebagaian yang lain, maka hendaklah yang
dipercaya itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia
bertakwa kepada Allah Tuhannya ; dan janganlah kamu (para saksi)
menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya,
maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha
Mengetahui apa yang kamu kerjakan. “ (QS. Al-Baqarah : 283)

Sedangkan dalam Hadist :

Artinya : “ Dari Siti Aisyah ra. Bahwa Rasulullah SAW membeli makanan dari

seorang yahudi dengan menggadaikan baju besi beliau kepadanya”.(HR.

Bukhari dan Muslim).

Lembaga Pegadaian melaksanakan kegiatan usaha penyaluran uang pinjaman

atas dasar hukum gadai.Nasabah/peminjam ada kalanya tidak memenuhi

kewajibannya sesuai waktu yang disepakati. Setelah melalui peringatan terlebih

dahulu, namun tidak diindahkan dan tidak melakukan perpanjangan, maka Lembaga

Pegadaian mempunyai hak untuk mengambil  pelunasan piutangnya dengan cara

melelang barang jaminan gadai yang dibawah kekuasaannya.

Didalam perjanjian pegadaian yang disepakati kedua belah pihak, apabila

pihak nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam menyelesaikan pinjaman

yang dilakukan sistem pegadaian, maka pihak pegadaian terlebih dahulu melakukan

pendekatan baik secara lisan maupun tertulis menyampaikan kepada nasabah tentang

jatuh tempo peminjaman, jika pihak nasabah ingkar janji dalam perjanjian tersebut
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danpihak perusahaan dapat melakukan proses penyitaan terhadap jaminan yang

diborohkan, dan akan menjadi hak milik pihak perusahaan. Barang-barang sitaan

pegadaian yang dimiliki oleh perusahaan akan di lelang. Proses pelelangan terbuka

untuk umum, dan siapapun dapat memiliki barang tersebut dengan berpedoman

kepada peraturan lelang baik secara aturan yang dibuat oleh perusahaan maupun

secara nasional.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian mengenai masalah yang berkaitan dengan sistem peminjaman pada PT.

Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru dengan judul yaitu “PROSEDUR

GADAI SYARIAH DAN PELELANGAN PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH

CABANG AHMAD YANI PEKANBARU”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan diatas, penulis menyimpulkan suatu

perumusan masalah :

1. Bagaimana Prosedur gadai yang dilakukan pada PT. Pegadaian Syariah

Cabang Ahmad Yani Pekanbaru?

2. Bagaimana Prosedur Pelelangan yang dilakukan pada PT. Pengadaian Syariah

Cabang Ahamad Yani Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan Laporan

1. Tujuan Penulisan Laporan
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Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai

dalam penelitian  ini adalah :

a. Untuk mengetahui prosedur gadai yang dilakukan pada PT. Pengadaian

Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru.

b. Untuk mengetahui prosedur pelelangan yang dilakukan pada PT.

Pengadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru.

2. Kegunaan Penulisan Laporan

a. Bagi Penulis, laporan ini diharapkan menambah wawasan mengenai

sistem  Gadai dan Pelelangan.

b. Bagi Perusahaan, sebagai informasi tambahan dan dijadikan bahan

pertimbangan didalam pengambilan keputusan.

c. Bagi pihak lain sebagai bahan informasi dan referensi bagi penelitian

selanjutnya dimasa yang akan datang.

D. Metode Penelitian

1. Lokasi

Penulis melakukan penelitian ini di PT. Pegadaian Syariah Cabang Ahmad

Yani Pekanbaru yang beralamat di Jl.Ahmad Yani No. 1/27 – 28114

Pekanbaru.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer
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Yaitu berupa data pokok yang dijadikan sebagai sumber dalam

menyelesaikan tugas akhir ini.Seperti menentukan Prosedur Gadai dan

Pelelangan yang dilakukan oleh nasabah Di PT. Pegadaian Syariah

Cabang Ahmad Yani Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari perusahaan yang sudah jadi seperti struktur

organisasi dan sejarah PT. Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani

Pekanbaru.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab

langsung kepada pihak-pihak terkait.

b. Daftar Pertanyaan

Yaitu mengumpulkan data dengan menggunakan daftar pertanyaan

mengenai sistem peminjaman.

4. Analisis Data

Data yang dikumpulkan penulis dari perusahaan selanjutnya dianalisis dengan

menggunakan metode deskriptif.Dengan metode deskriptif, data disusun

sedemikian rupa sehingga dapat diteliti berdasarkan teori-teori yang

berhubungan dengan permasalahan. Selanjutnya data akan dianalisis dan

dievaluasi sehingga diambil kesimpulan.



8

E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan laporan ini dibagi atas empat bab, dimana dibagi atas

beberapa sub bagian dengan sistematika penulisan sebagai berikut.

BAB I : Bab ini merupakan bab yang berisikan latar belakang masalah,

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan laporan, metode

pengumpulan data serta sistematika.

BAB II : Bab ini berisikan gambaran umum PT. Pagadaian Syariah Cabang

Ahmad Yani Pekanbaru yang menjelaskan sejarah singkat dan aktifitas

perusahaan.

BAB III : Bab ini menguraikan tentang beberapa konsep yang berhubungan

dengan masalah yang diangkat, mengemukakan beberapa landasan

hukum dan kajian teoritis yang mendasar tentang ilmu pegadaian dan

juga teori lelang barang jaminan, pertama berisikan tentang barang

jaminan gadai, yang kedua tentang jual beli dan yang ketiga tentang

akad atau teori perikatan.

BAB IV: Bab ini merupakan bagian penutup dan menguraikan kesimpulan dan

saran dari pembahasan bab-bab sebelumnya.


