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BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Teori Tentang Produk

1. Pengertian Produk dan Kualitas Produk

Produk adalah sesuatu yang dihasilkan produsen, yang bisa

ditawarkan kepada konsumen sebagai usaha untuk mencapai tujuan

organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen.

Menurut Philip Kotler dan Gary Armstrong, produk adalah segala sesuatu

yang ditawarkan kepada pasar agar menarik perhatian, akuisisi,

penggunaan, atau konsumsi yang dapat memuaskan suatu keinginan atau

kebutuhan1.

Menurut Ricky W.Griffin dan Ronald J. Ebert, produk adalah paket

nilai yang menyediakan manfaat-manfaat yang dapat memuaskan

kebutuhan dan keinginan pelanggan2.

Menurut M. Nur Rianto Al Arif, pengertian sempit dari produk

adalah sekumpulan sifat-sifat fisik yang berwujud dan dihimpun dalam

suatu bentuk yang serupa dan telah dikenal. Sedangkan pengertian luas

produk adalah sekelompok sifat-sifat yang berwujud (tangible) dan tidak

berwujud (intangible) didalam nya sudah tercakup warna, harga, kemasan,

prestise, dan pelayanan yang diberikan produsen yang dapat diterima oleh

konsumen sebagai kepuasan yang ditawarkan terhadap keinginan atau

kebutuhan konsumen3.

1 Philip Kotler, Gary Armstrong, Prinsip-Prinsip Pemasaran, (Jakarta: Erlangga, 2008),
h. 266.

2 Ricky W.Griffin, Ronald J. Ebert, Bisnis, (Jakarta : Erlangga, 2006), Ed. Ke-8, h. 203.
3 M. Nur Rianto Al Arif, Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah, (Bandung: Alfabeta,

2010), h. 139-140.
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Menurut Fandi Tjiptono, produk merupakan segala sesuatu yang

dapat ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli,

digunakan atau dikonsumsi konsumen sebagai pemenuhan kebutuhan dan

keinginan konsumen yang bersangkutan. Pengertian lain produk adalah

sesuatu yang dihasilkan produsen, yang bisa ditawarkan kepada konsumen

sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan

kebutuhan dan keinginan konsumen4.

Perusahaan menghasilkan produk, baik berupa barang maupun jasa.

Produk yang dihasilkan perusahaan tersebut agar laku dijual, maka harus

ditawarkan ke pasar. Di pasar produk akan diperhatikan, dibeli, dipakai

atau dikonsumsi oleh konsumen. Produk yang dibeli oleh konsumen tentu

produk yang menarik selera konsumen, terutama untuk memenuhi

kebutuhan dan keinginan konsumen. Produk yang dihasilkan suatu

perusahaan dapat terdiri dari tiga komponen, yaitu barang (goods), jasa

(services), dan ide (anideas). Dalam usaha menarik minat beli pelanggan

potensial, maka produk harus dibuat berkualitas, terutama dalam

memenuhi harapan konsumen agar menjadi puas dan loyal pada

perusahaan.

Menurut M Suyanto Kualitas adalah seberapa baik sebuah produk

sesuai dengan kebutuhan spesifik dari pelanggan. Kualitas merupakan

kesesuaian dengan kebutuhan pasar atau konsumen, perusahaan harus

benar-benar dapat memahami apa yang dibutuhkan konsumen atas suatu

produk yang akan dihasilkan5.

4 Fandi Tjiptono, Loc.cit,.
5 M. Suyanto, Marketing Strategy Top Brand Indonesia, (Yogyakarta: C.V Andi Offset,

2007), h.110.
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Menurut Kotler “Product quality is the totality of features and

characteristics of a product or service that bear on its ability to satisfy

stated or implied needs.” Maksudnya, kualitas produk merupakan

keseluruhan ciri atau sifat barang dan jasa yang berpengaruh pada

kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan yang dinyatakan maupun

yang tersirat.

Setiap perusahaan yang menginginkan dapat memenuhi kebutuhan

dan keinginan pelanggan, maka akan berusaha membuat produk yang

berkualitas, yang ditampilkan baik melalui ciri-ciri luar (design) produk

maupun inti (core) produk itu sendiri.

Adam dan Eberts menyatakan bahwa, “Product quality is the

appropriateness of design specification of function and use as well the

degree specification”. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas produk

merupakan spesifikasi rancangan yang tepat atau yang layak untuk

digunakan sebaik mungkin sesuai dengan tingkatan spesifikasinya.

Ada kalanya spesifikasi rancangan produk ditentukan oleh

pelanggan, ini berarti perusahaan tinggal memproduksi dan menawarkan

hasil produksi kepada pelanggan atau yang memesan. Menurut Kotler dan

Amstrong kualitas produk mempunyai dua dimensi, yaitu tingkatan

kualitas dan konsistensi kualitas. Dalam dimensi tingkatan kualitas,

kualitas produk berarti kualitas kinerja, yaitu kemampuan produk untuk

melakukan fungsi- fungsinya.
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2. Dimensi Kualitas Produk

Menurut Philip Kotler dan Kevin Lane keller dimensi dari kualitas

produk ada 5 yaitu:

a) Ketahanan (durability), adalah ukuran umur harapan produk dalam

kondisi biasa atau penuh tekanan, merupakan atribut berharga untuk

produk-produk tertentu.

b) Kehandalan (reliability), adalah ukuran probabilitas bahwa produk

tidak Akan mengalami malfungsi atau gagal dalam periode waktu

tertentu.

c) Kemudahan Perbaikan (repairability), adalah ukuran kemudahan

perbaikan produk ketika produk itu tidak berfungsi atau gagal.

d) Gaya (style), adalah kelebihan dalam menciptakan perbedaan yang

sulit ditiru.

e) Desain (design), yaitu totalitas fitur yang mempengaruhi tampilan rasa,

dan fungsi produk berdasarkan kebutuhan pelanggan6.

Menurut M. Suyanto, dimensi dari produk yaitu:

a) Kualitas, yaitu seberapa baik sebuah produk sesuai dengan kebutuhan

spesifik dari pelanggan.

b) Keistimewaan (fitur), yaitu karekteristik yang melengkapi fungsi dasar

produk.

c) Desain, yaitu totalitas keistimewaan yang mempengaruhi cara

penampilan dan fungsi suatu produk dalam hal kebutuhan pelanggan.

6 Philip Kotler, Kevin lane Keller, Manajemen Pemasaran, (Jakarta: Erlangga, 2008), Ed.
Ke-13, Jilid 2, h.10.
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d) Kemasan, yaitu harus dapat memberikan informasi struktur produk,

manfaat, dan informasi tambahan, sehingga mendorong konsumen

untuk mencoba membeli, membeli ulang dan menyediakan cara

pemakaian produk. Pembentukan kemasan yang baik harus memiliki 4

(empat) keistimewaan  diantarnya:

1) Visibilitas (visibility), terkait untuk menarik perhatian, misalnya

warna cerah, ukuran, grafik, dan bentuk yang baru.

2) Informasi (information), berhubungan dengan instruksi

pemanfaatan produk, berbagai keunggulan, slogan-slogan, serta

informasi tambahan yang dituliskan pada kemasan.

3) Daya tarik emosional (elegan, kecerian, lucu, nostalgia, dan

sebagainya).

4) Kemampuan Kerja (workability), harus mampu ditampilkan oleh

kemasan. Kemampuan kerja dapat berupa kemampuan melindungi

isi produk, kemudahan penyimpanan, kemudahan menggunakan

produk, perlindungan terhadap kerusakan serta ramah lingkungan.

5) Pelayanan, perusahaan harus mampu menyusun dan

mengembangkan jasa pelayanan pada pelanggan yang memang

diingini oleh para pelanggannya7.

3. Harga Produk

Setelah perusahaan memutuskan produk yang akan dijual, maka

perusahaan merumuskan kebijakan penetapan harga yang akan digunakan.

Harga merupakan faktor penting yang mempengaruhi permintaan. Harga

7M. Suyanto, Op.cit., h.111-119.
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merupakan nilai suatu pasar barang dan jasa yang diukur dengan sejumlah

uang dimana dengan berdasarkan nilai tersebut seorang atau perusahaan

bersedia melepaskan barang yang dimiliki kepada pihak lain.

Harga juga berarti sejumlah uang yang harus dikeluarkanuntuk

mendapatkan atau memiliki suatu barang. Artinya nilai suatu barang

diperhitungkan atas kemampuan nilai tukar dari barang tersebut terhadap

orang lain. Harga sering digunakan konsumen sebagai indikator penentuan

barang. Konsumen akan memilih barang yang harganya lebih murah,

meski selisihnya sedikit untuk barang yang menurut mereka memiliki

kualitas yang sama. Konsumen kadang juga memilih barang yang lebih

mahal untuk jenis barang yang sama dengan mengharapkan kualitas yang

lebih.

Pada umumnya perusahaan menentukan harga dengan

mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan dan keuntungan yang

diharapkan. Harga ditetapkan untuk mendapatkan laba maksimum,

mendapatkan pengembalian investasi yang ditargetkan atau pengembalian

pada penjualan bersih, mencegah atau mengurangi persaingan dan

mempertahankan atau memperbaiki market share.

4. Layanan Produk

Saat ini produk apapun tidak lepas dari unsur jasa/pelayanan, baik

itu jasa sebagai produk inti (jasa murni) maupun jasa sebagai pelengkap.

Produk inti umumnya sangat bervariasi, tetapi layanan pelengkapnya

memiliki kesamaan. Layanan produk terdiri dari: informasi, konsultasi,
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order taking (pemesanan), hospitality (pelayanan), care taking (perhatian

pada barang bawaan dan belanjaan), exceptions (permintaan khusus),

billing (pengajuan rekening), dan pembayaran.

B. Teori Tentang Murabahah

1. Pengertian Murabahah

Kata Murabahah berasal dari kata (Arab) rabaha, yurabihu,

murabahatan, yang berarti untung atau menguntungkan. Kata murabahah

juga berasal dari kata ribhun atau rubhun yang berarti tumbuh,

berkembang, dan bertambah8.

Dalam fiqih Islam, murabahah yaitu suatu bentuk jual beli tertentu

ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang

dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut,

dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan9.

Menurut para ahli hukum Islam (fuqaha), murabahah adalah “al-

bai’ bira’ sil maal waribhun ma’lum” yang artinya jual beli dengan harga

pokok ditambah keuntungan yang diketahui. Ibn Jazi menggambarkan

jenis transaksi ini, penjual barang memberitahukan kepada pembeli harga

barang dan keuntungan yang akan diambil dari barang tersebut. Para

fuqaha mensifati murabahah sebagai bentuk jual beli atas dasar

kepercayaan (dhaman buyu’ al-amanah). Hal ini mengingat penjual

percaya kepada pembeli yang diwujudkan dengan menginformasikan

8 Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga
Keuangan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cet. Ke-2, h. 108.

9 Nurnasrina, Perbankan Syariah 1, (Pekanbaru: Suska Press, 2012), h. 150.
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harga pokok barang yang akan dijual berikut keuntungannya kepada

pembeli10.

Adiwarman A. Karim menjelaskan tentang salah satu skim fiqih

yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah adalah skim jual

beli murabahah. Transaksi murabahah ini lazim dilakukan oleh

Rasulullah dan para sahabatnya. Secara sederhana, murabahah berarti

suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang

disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya

kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut

dapat dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari

harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%11.

Ascarya mendefinisikan murabahah adalah istilah dalam fikih

Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual

menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-

biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan

tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan. Tingkat keuntungan ini bisa

dalam bentuk persentase tertentu dari biaya perolehan12.

Muhammad Syafi’i Antonio mendefinisikan bahwa Murabahah

adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang

disepakati. Dalam bai’ al murabahah penjual harus memberitahu harga

pokok yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai

tambahannya13.

10 Fathurrahman Djamil, Loc.cit.
11 Adiwarman A. Karim, op.cit., h. 113.
12 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), Ed. Ke-1,

h. 81-82.
13 Muhammad Syafi’i Antonio, op.cit., h. 101.
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Menurut Heri Sudarsono, murabahah adalah jual beli barang pada

harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati14.

Sutan Remi Sjahdeni mendefinisikan Murabahah adalah jasa

pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cicilan.

Pada perjanjian murabahah, bank membiayai pembelian barang atau asset

yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari

pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada nasabahnya dengan

menambahkan suatu mark up atau keuntungan15.

Bambang Hermanto mendefinisikan murabahah adalah akad jual

beli dimana harga dan keuntungan disepakati antara penjual dan pembeli.

Jenis dan jumlah barang dijelaskan dengan rinci. Barang diserahkan

setelah akad jual beli dan pembayaran dilakukan secara mengangsur

(cicilan) atau sekaligus16.

Menurut PSAK No. 102 Akuntansi Murabahah, murabahah adalah

menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah

keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga

perolehan barang tersebut kepada pembeli. Penjual dapat menetapkan

sejumlah uang sebagai uang muka yang harus dibayar oleh pembeli

sebagai bukti komitmen untuk membeli barang dari penjual17.

14 Heri Sudarsono, op. cit., h. 57.
15 Sutan Remi Sjahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum

Perbankan Indonesia, (Jakarta: Pustaka Utama Graffiti, 2007), Cet. Ke-3, h. 64.
16 Bambang Hermanto, Lembaga Keuangan Syari’ah, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h.

63.
17 Dwi Suwiknyo, Pengantar Akuntansi Syariah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),

Cet. Ke-1 h. 29-30.



31

Menurut Yusuf al-Qardhawi, dalam murabahah ini ada dua unsur

utama yang perlu dipahami, yaitu adanya wa’ad (janji), artinya janji untuk

membelikan barang yang diminta pembeli dan janji penjual untuk

meminta keuntungan dari barang tersebut. Di samping itu, disepakati pula

oleh pembeli dan penjual bahwa janji ini bersifat mengikat (iltizam) yang

kemudian akan dilakukan pembayaran dengan cara ditangguhkan

(muajjal). Unsur-unsur murabahah bila diterapkan dalam perbankan

syariah adalah sebagai berikut18:

a) Pembeli menentukan barang yang dikehendaki disertai

karakteristiknya, dan meminta pihak bank untuk membeli dan

menentukan harganya.

b) Pihak bank mencari barang yang sesuai dengan permintaan pembeli

kepada pemasok/penyedia barang baik atas inisiatifnya atau atas

rekomendasi dari pembeli.

c) Pihak bank membeli barang dari pemasok/penyedia barang secara

tunai sehingga barang tersebut menjadi milik bank.

d) Setelah bank mendapatkan informasi barang yang dibutuhkan berikut

harganya, kemudian menentukan harga jual kepada pembeli berikut

syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh pembeli.

e) Pihak pembeli memenuhi ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang

ditentukan oleh bank berikut tata cara pembayarannya.

f) Pembeli menandatangani akad murabahah dengan bank atas

barang/objek yang telah disepakati dengan harga jual bank yang terdiri

18 Fathurrahman Djamil, Op.cit., h. 110.
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dari harga pokok dan margin keuntungan, kemudian bank

menyerahkan barang tersebut kepada nasabah sebagai pembeli.

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa

murabahah adalah akad jual beli barang, dimana penjual secara eksplisit

menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijual dan menjual kepada

orang lain dengan menambahkan keuntungan yang diinginkan dan

keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

2. Landasan Hukum Murabahah

a. Al-Qur’an

Adapun hukum jual beli murabahah dibolehkan, sebagaimana

firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah (2) ayat 275:




Artinya: “Padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba.”19.

Selanjutnya dalam surat Annisa (4) ayat 29 disebutkan:











Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-
suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh
dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu”20.

19 Departemen Agama, op.cit., h. 47.
20 Ibid., h. 83.
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Ayat diatas menjelaskan bahwa makanlah harta itu dengan

perniagaan yang pokok penghalalannya ialah saling meridhoi. Dasar

perniagaan itu adalah saling meridhoi antara penjual dan pembeli.

b. Hadits

Landasan hukum murabahah juga terdapat dalam hadis Nabi

yang berbunyi:

َثَال َث (: َصلَّى اهللا َعَلْيِه َوَسلََّم قَا َل اَنَّ النَِّيبِّ َهْيِب َرِضَي اهللا َعْنُه َعْن صُ 
الَ , ْريِ لِْلبَـْيتِ رِّ بِا لشَّعِ َوَخْلُط اْلبُـ , ةُ َواْلُمَقاَرضَ , َجلٍ ِإَىل أَ اْلبَـْيعُ : ْيِهنَّ اْلبَـرََكهُ فِ 

).لِْلبَـْيعِ 
Artinya: “Dari Shuhaib ra bahwa Nabi SAW pernah bersabda: Ada tiga

hal dimana didalamnya terdapat keberkahan, (pertama) jual
beli dengan memberi tenggang waktu pembayaran, (kedua)
muqaaradhah (mudharabah), dan (ketiga) mencampur birr
(gandum) dengan asy-sya’iir (gandum murah) untuk
keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual” (HR. Ibnu
Majah)21.

c. Ijma’

Ulama telah sepakat bahwa jual beli murabahah dipebolehkan

dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi

kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian,

bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu harus diganti

dengan barang lainnya yang sesuai22.

3. Rukun dan Syarat Murabahah

Dalam hukum Islam untuk terbentuknya suatu akad (perjanjian)

yang sah dan mengikat haruslah dipenuhi rukun akad dan syarat akad.

21 Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, Syarah Bulughul Maram, (Jakarta: Pustaka
Azzam, 2006), Cet. Ke-1, h. 24-25.

22 Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), Cet. Ke-2, h.75.
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Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu

terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya 23 .

Rukun merupakan unsur mutlak yang harus ada dan merupakan esensi

dalam setiap akad. Jika salah satu rukun tidak ada, secara syariah akad

dipandang tidak pernah ada. Sedangkan syarat adalah suatu sifat yang

harus ada pada setiap rukun tetapi bukan merupakan esensi akad.

Berikut ini rukun dan syarat murabahah:

a) Rukun Murabahah24

1) Bai’ (penjual), yaitu pihak yang memiliki barang untuk dijual.

2) Musytari’ (pembeli), yaitu pihak yang memerlukan dan akan

membeli barang.

3) Mabi’ (barang dagangan), yaitu barang yang akan diperjualbelikan.

4) Tsaman (harga)

5) Sighah (Ijab Qabul), yaitu pernyataan serah terima.

b) Syarat Murabahah25

1) Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah

2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan

3) Kontrak harus bebas dari riba

4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas

barang yang dijual

23 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Ed. ke-1,
h. 95.

24 Fathurrahman Djamil, Op.cit., h. 111.
25 Muhammad Syafi’i Antonio, Op.cit., h. 102.
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5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan

pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

Secara prinsip, jika syarat dalam (1), (4), atau (5) tidak dipenuhi,

pembeli memiliki pilihan sebagai berikut:

a. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya

b. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang

yang dijual

c. Membatalkan kontrak.

4. Macam-Macam Murabahah

Pembiayaan Murabahah di bank syariah dapat dibedakan menjadi

dua macam, yaitu:

a. Murabahah tanpa pesanan

Murabahah tanpa pesanan maksudnya adalah ada yang pesan

atau tidak, ada yang beli atau tidak, bank menyediakan barang

dagangannya. Penyediaan barang pada murabahah model ini tidak

terpengaruh atau terkait langsung dengan ada tidaknya pesanan atau

pembeli. Pada prinsipnya dalam transaksi murabahah ini pengadaan

barang menjadi tanggung jawab bank sebagai penjual. Bank

menyediakan barang yang akan diperjualbelikan dilakukan tanpa

memperhatikan ada nasabah yang membeli atau tidak sehingga proses

pengadaan barang dilakukan sebelum transaksi jual beli murabahah

dilakukan.

b. Murabahah berdasarkan pesanan

Murabahah berdasarkan pesanan maksudnya adalah suatu

penjualan di mana dua pihak atau lebih bernegosiasi dan berjanji satu
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sama lain untuk melaksanakan suatu kesepakatan bersama, di mana

nasabah meminta bank untuk membeli aset yang kemudian dimiliki

secara sah oleh pihak nasabah. Nasabah menjanjikan kepada bank

untuk membeli asset yang telah dibeli dan memberikan keuntungan

atas pesanan tersebut26.

5. Manfaat dan Resiko Murabahah

a. Manfaat Murabahah

Sesuai dengan sifat bisnis, transaksi bai’ al-murabahah

memiliki beberapa manfaat. Jual beli murabahah memberi manfaat

bagi bank syariah atau Pegadaian syariah, yaitu adanya keuntungan

yang muncul dari selisih harga beli dengan harga jual kepada nasabah.

Jual beli murabahah juga memberi manfaat kepada nasabah yang

membutuhkan sesuatu tetapi tidak mempunyai dana secara tunai.

b. Resiko Murabahah

Selain manfaat, Jual beli murabahah juga mempunyai resiko,

diantaranya:

1) Kelalaian atau default, yakni nasabah sengaja tidak membayar

angsuran.

2) Fluktuasi harga komperatif, ini terjadi bila harga suatu barang

dipasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah, maka

bank tidak dapat menaikkan atau mengubah harga jual beli

tersebut.

26 Bagya Agung Prabowo, Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan
Syariah, (Yogyakarta : UII Press, 2012), h. 34-36.
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3) Penolakan nasabah, barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh

nasabah karena berbagai alasan.

4) Dijual, karena bai’ murabahah bersifat jual beli dengan hutang,

maka ketika kontrak ditandatangani barang itu menjadi milik

nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap asset

miliknya termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, resiko

untuk default akan besar27.

6. Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Murabahah dan Fatwa

Murabahah Emas

Fatwa merupakan salah satu institusi dalam hukum Islam untuk

memberikan jawaban dan solusi terhadap problem yang dihadapi umat.

Bahkan umat Islam pada umumnya menjadikan fatwa sebagai rujukan di

dalam bersikap dan bertingkah laku. Sebab posisi fatwa di kalangan

masyarakat umum, laksana dalil di kalangan para mujtahid28.

Dalam kaitannya dengan DSN selaku lembaga yang memiliki tugas

untuk mengeluarkan fatwa di bidang ekonomi syariah, maka fatwa yang

dikeluarkan dikaitkan dengan perkembangan permasalahan ekonomi

syariah terutama lembaga keuangan syariah. Berikut ini fatwa DSN

tentang murabahah dan murabahah emas:

a. Fatwa tentang Murabahah

Fatwa tentang Murabahah terdapat dalam fatwa Dewan

Syari’ah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah29.

27 Muhammad Syafi’i Antonio, Op. Cit., h. 107.
28 Bambang Hermanto, Op.cit., h. 117.
29 Ibid., h. 122.
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Ketentuan umum murabahah dalam Bank Syari’ah:

1) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas

riba.

2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari’ah

Islam.

3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang

yang telah disepakati kualifikasinya.

4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank

sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.

5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan

pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah

(pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus

keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara

jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang

diperlukan.

7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut

pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad

tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan

nasabah.

9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli

barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan

setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.
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Ketentuan Murabahah kepada Nasabah:

1) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu

barang atau aset kepada bank.

2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli

terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.

3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan

nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang

telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat,

kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk

membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal

pemesanan.

5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya

riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.

6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung

oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada

nasabah.

7) Jika uang muka memakai kontrak ‘urbun sebagai alternatif dari

uang muka, maka:

a) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia

tinggal membayar sisa harga.

b) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank

maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat

pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi,

nasabah wajib melunasi kekurangannya.
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Jaminan dalam Murabahah:

1) Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan

pesanannya.

2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang

dapat dipegang.

Hutang dalam Murabahah:

1) Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi

murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang

dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika

nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau

kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya

kepada bank.

2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran

berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.

3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah

tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia

tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta

kerugian itu diperhitungkan.

Penundaan Pembayaran dalam Murabahah:

1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda

penyelesaian utangnya.

2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau

jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka
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penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah

setelah tidak tercapaii kesepakatan melalui musyawarah.

Bangkrut dalam Murabahah:

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan

utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi

sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

b. Fatwa Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

Fatwa jual beli emas secara tidak tunai terdapat dalam fatwa

Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010

tentang jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa

atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (mubah, ja’iz) selama emas

tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang), dengan batasan dan

ketentuan30:

1) Harga jual (tsaman) tidak boleh bertambah selama jangka waktu

perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.

2) Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan

jaminan (rahn).

3) Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka

2 tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang

menyebabkan perpindahan kepemilikan.

30 http://icmspecialist.com/wp-content/uploads/2014/02/77-Murabahah_Emas.pdf. Senin
13/10/2014.
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C. Gadai (Rahn)

1. Pengertian Gadai (Rahn)

Transaksi hukum gadai dalam fikih Islam disebut ar-rahn. Secara

harfiah gadai (rahn) berarti tetap, kekal, dan jaminan. Gadai (rahn)

merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari

fasilitas pembiayaan yang diberikan31.

Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama fikih. Ulama

Mazhab Maliki mendefinisikan rahn sebagai harta yang oleh pemiliknya

dijadikan jaminan utang yang bersifat mengikat. Ulama Mazhab Hanafi

mendefinisikan rahn dengan menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan

terhadap hak (piutang) tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya.

Sedangkan Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanbali mendefinisikan rahn

yaitu menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang dapat

dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa

membayar utangnya itu32.

Menurut Syafi’i Antonio gadai adalah menahan salah satu harta si

peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, barang yang

ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang

menahan memperoleh jaminan untuk dapat kembali mengambil seluruh

atau sebagian piutangnya33.

Menurut Ade Sofyan Mulazid rahn adalah perjanjian penyerahan

barang sebagai jaminan sehingga orang yang bersangkutan boleh

31 Sutan Remi Sjahdeni, Op. Cit., h. 76.
32 Ibid,.
33 Muhammad Syafi’i Antonio, Op. Cit., h. 128.
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mengambil utang. Dengan demikian tampah bahwa fungsi dari barang

jaminan adalah untuk memberikan keyakinan, ketenangan dan keamanan

atas hutang yang dipinjamkan34.

Zainuddin Ali mendefinisikan rahn adalah menyandera sejumlah

harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil

kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus35.

Gadai (Rahn) adalah menahan salah satu harta milik peminjam

sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang ditahan

tersebut memiliki nilai ekonom36.

Gadai menurut Bank Indonesia (1999) adalah akad penyerahan

barang atau harta (marhun) dari nasabah (rahin) kepada bank (murtahin)

sebagai jaminan sebagian atau seluruh hutang37.

Menurut kitab undang-undang hukum perdata pasal 1150, gadai

adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu

barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berhutang

atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai hutang38.

Menurut Zainuddin dan Jamhari, gadai adalah menyerahkan benda

berharga dari seseorang kepada orang lain sebagai penguat atau

tanggungan dalam hutang piutang39.

34 Ade Sofyan Mulazid, Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah Dalam Sistem Hukum
Nasional di Indonesia, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), Cet. Ke-1, h. 31.

35 Zainuddin Ali, Op.cit., h. 2.
36 Muhammad Yusuf dan Wiroso, Bisnis Syariah, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011),

h. 102.
37 Sunarto Zulkifli, Op.Cit., h. 28.
38 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), Ed.

Ke-1, Cet. Ke-2, h. 387.
39 Andrian Sutedi, Op.cit., h. 14.
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2. Landasan Hukum Gadai

Landasan hukum yang berhubungan dengan gadai terdapat dalam

ayat-ayat Al-Qur’an, hadits Nabi Muhammad SAW, pandangan Ulama

dan Fatwa DSN-MUI.

a. Al-Qur’an

Ayat Al-Qur’an yang dapat dijadikan dasar hukum gadai

adalah surat Al-Baqarah (2) ayat 283.












Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara
tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis,
Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang
(oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu
mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang
dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan
hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya”40.

Ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan “barang

tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”. Dalam dunia

finansial, barang tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan

(collateral) atau objek pegadaian.

b. Hadis

40 Departemen Agama, op.cit., h. 49.
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Dasar hukum yang kedua untuk dijadikan rujukan dalam

membuat rumusan gadai syariah adalah hadis nabi Muhammad Saw.

yang antara lain diungkapkan sebagai berikut:

1) Hadis dari Anas bin Malik ra yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah

yang berbunyi:

َصلَّى اهللا َعَلْيِه َوَسلََّم ِدْرَعُه ِعْنَد َلَقْد َرَهَن َرُسْو ُل اهللا : َعْن أََنس قَا َل 
يـَُهِدي بِا ْلَمِدنََة فَآ َخْذ ِآل ْهِلِه ِمْنُه َشِعيـْرًا

Artinya: “Dari Anas bin Malik ra berkata: Rasulullah pernah
menggadaikan baju besinya kepada seorang yahudi di
Madinah, dan darinya beliau telah mengambil gandum
untuk keluarganya” (HR. Ibnu Majah)41.

2) Hadis dari Aisyah ra yang diriwayatkan oleh Muslim yang

berbunyi:

َها  َعَلْيِه َوَسلََّم ِاْشثـَرَا َصلَّى اهللاَنَّ َرُسْوُل اهللاِ : َعْن َعا ِءَشَة َرِضَي اهللا َعنـْ
.َوَر َهَنُه ِدْرَعا لَُه ِمْن َحِدْيدٍ , ا ًما ِإَىل َأَجلٍ طَعَ ْن يـَُهْوِدىِّ مِ 

Artinya: “Dari Aisyah ra bahwa Rasulullah SAW membeli
makanan dari seorang penduduk Yahudi yang
pembayarannya akan dilunasi sampai dengan batas
waktu tertentu, dan Rasulullah menggadaikan baju
besinya kepada seorang Yahudi tersebut (sebagai
agunan)” (HR. Muslim)42.

Berdasarkan hadis diatas dapat dipahami bahwa Rasulullah SAW

menggadaikan baju besinya dengan memperoleh makanan dari seorang

yahudi demi keutuhan keluarganya dan ini merupakan studi dalil yang

nyata bahwa suatu gadaian harus menggunakan harta atau jaminan yang

41 Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Ibnu Majah, (Jakarta: Pustaka
Azzam, 2007), Jilid 2, Cet. Ke-1, h. 418.

42 Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Ringkasan Shahih Muslim, (Jakarta: Gema Insani
Press, 2005), Cet. Ke-1, h. 457.
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bernilai dan menunjukkan tidak adanya perbedaan antara orang musafir

dengan orang yang menetap. Kebutuhan dana yang mendesak

memudahkan masyarakat untuk memperoleh yang cepat dengan

menggadaikan barang jaminan yang dimilikinya, aplikasi ini telah

diterapkan oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani.

3. Syarat dan Rukun Gadai

a. Rukun Gadai43

1) Ar-Rahin (yang menggadaikan)

Orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan

memiliki barang yang digadaikan.

2) Al-Murtahin (yang menerima gadai)

Orang, bank, atau lembaga yang dipercaya rahin untuk

mendapatkan modal dengan jaminan barang.

3) Al-Marhun/rahn (barang yang digadaikan)

Barang yang digunakan rahin untuk dijadikan jaminan

dalam mendapatkan hutang.

4) Al-Marhun bih (Hutang)

Sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rahin atas

dasar besarnya tafsiran marhun.

5) Sighat atau ijab qabul (serah terima).

b. Syarat Gadai44

1) Rahin dan Murtahin

43 Andrian Sutedi, Op.Cit., h. 27.
44 Mawardi, Lembaga Perekonomian Umat, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 83-84.
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Pihak-pihak yang melakukan perjanjian rahn, yaitu Rahin

dan Murtahin harus mengikuti syarat-syarat berikut kemampuan,

yaitu berakal sehat. Kemampuan juga berarti kelayakan seseorang

untuk melakukan transaksi pemilikan.

2) Sighat

a) Tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan

suatu waktu dimasa depan.

b) Rahn mempunyai sisi pelepasan barang dagang dan pelepasan

hutang seperti halnya akad jual beli.

3) Marhun bih (Hutang)

Harus merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan

kepada pemiliknya. Memungkinkan pemanfaatan. Bila sesuatu

menjadi hutangtidak bisa dimanfaatkan, maka tidak sah.

4) Marhun (barang jaminan gadai)

Secara umum barang gadai harus memenuhi beberapa

syarat, antara lain adalah:

a) Harus bisa diperjualbelikan.

b) Harus berupa harta yang bernilai.

c) Marhun harus bisa dimanfaatkan secara syari’ah.

d) Harus diketahui keadaan fisiknya.

e) Harus dimiliki oleh rahin (peminjam atau penggadai).

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Gadai dan Gadai Emas

a. Fatwa DSN tentang Gadai (Rahn)
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Hukum gadai syariah juga dinyatakan dalam Fatwa DSN-MUI

No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang rahn yang

menentukan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai

jaminan hutang dalam bentuk Rahn dibolehkan dengan ketentuan

sebagai berikut45:

1) Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan

Marhun (barang) sampai semua utang Rahin (yang menyerahkan

barang) dilunasi.

2) 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 dan

perawatannya.

3) Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi

kewajiban Rahin, namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin,

sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi

kewajiban Rahin.

4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh

ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

5) Penjualan Marhun

a) Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin

untuk segera melunasi hutangnya.

45 Bambang Hermanto, Hukum Perbankan Syariah, Op.cit., h. 161-163.
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b) Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka

Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.

c) Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi hutang,

biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta

biaya penjualan.

d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan

kekurangannya menjadi kewajiban Rahin.

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika

terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya

dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari’ah setelah tidak tercapai

kesepakatan melalui musyawarah.

b. Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Gadai Emas

Logam mulia yang sudah dibeli oleh nasabah tidak langsung

diserahkan oleh pihak penjual, tetapi ditahan untuk dijadikan barang

jaminan atas hutangnya. Hal ini boleh berdasarkan Fatwa DSN-MUI

Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas, yang menyatakan46:

1) Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn (Fatwa DSN

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

2) Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh

penggadai (rahin).

3) Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada

pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.

46 Http://Hukum.Unsrat.Ac.Id/Inst/Dsn2002_26.Pdf. Senin 13/10/2014.
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4) Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad

Ijarah.

5. Berakhirnya Transaksi (Akad) Gadai

Akad dalam transaksi rahn (gadai) akan berakhir bila terpenuhi

beberapa hal, yaitu:

a) Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya,

b) Rahin membayar/melunasi hutangnya,

c) Barang gadai dijual dengan perintah hakim atas permintaan murtahin,

d) Pembebasan hutang oleh murtahin47.

D. Ruang Lingkup Produk Mulia

1. Pengertian Logam Mulia

Logam adalah unsur yang mempunyai sifat fisik umum seperti

berwujud padat, bertitik leleh tinggi, lentur (tidak mudah patah), mudah

dibentuk (dapat ditempa dan ditarik), penghantar panas dan listrik yang

baik, dan dapat dibuat paduan antar sesama logam. Sedangkan menurut

Budiono, Logam adalah jenis barang tambang yang keras seperti emas,

perak, tembaga, dan sebagainya48 . Sedangkan pengertian Mulia adalah

bermutu tinggi atau berharga.

Dalam ilmu kimia, logam mulia adalah logam yang tahan terhadap

korosi maupun oksidasi. William Tanuwidjaja mendefinisikan logam

47 Zainuddin Ali, Op.cit., h. 39.
48 Budiono, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya: Karya Agung, 2005), h. 320.
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mulia aneka tambang adalah unit usaha PT. Aneka Tambang Tbk yang

bergerak dibidang jual beli emas49.

Secara umum logam mulia berarti logam-logam termasuk

paduannya yang bisa dijadikan perhiasan, antara lain emas, perak, tembaga

dan platina. Emas atau logam mulia merupakan salah satu barang yang

menjadi pilihan investasi manusia sejak zaman dahulu kala. Emas menjadi

pilihan investasi selain karena keindahan dan kemewahan adalah sifatnya

kebal intlasi, kemudahan untuk menjualnya kembali dan harganya yang

dalam waktu jangka panjang mengalami kenaikan50.

Emas batangan atau lebih dikenal Mulia merupakan bentuk

investasi emas yang paling ideal meski membutuhkan modal awal yang

lebih besar ketimbang lebih memilih perhiasan atau koin, karena

kandungan nilainya tertinggi dan tidak mengenal panyusutan nilai51.

Mulia adalah produk yang dibuat oleh produsen ternama dengan

bentuk yang menyerupai batu bata. Diatasnya biasanya tercetak juga nama

pembuat, berat, maupun kadar kemurnian dari emas tersebut. Saat ini

investasi logam mulia terbagi menjadi beberapa kategori. Pengkategorian

tersebut didasarkan pada wujud fisiknya, yaitu terdiri dari batangan, koin,

dan perhiasan52.

49 William Tanuwidjaja, Cerdas Investasi Emas, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2005), h.
81.

50 Taufik Hidayat, Buku Pintar Investasi Syariah, (Jakarta Selatan: PT Trans Media,
2011), h. 312.

51 Ibid,.
52 Wiku Suryomurti, Super Cerdas Investasi Syariah, (Jakarta: Qultum Media, 2011), Cet.

Ke-1, h. 88.
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Berat emas batangan diukur dalam satuan karat. Emas batangan

tersedia dalam berbagai bentuk dan ukuran. Emas batangan bisa dibeli dari

satuan terkecil, yaitu mulai dari 1 gram, 2 gram, 5 gram, 10 gram, 25

gram, 50 gram, 100 gram, 250 gram, hingga 1 kg. Makin besar ukuran

emas batangan biasanya jatuhnya akan lebih murah karena biaya

pembuatan dan premiumnya lebih kecil.

2. Kelebihan dan Kekurangan Investasi Logam Mulia

Keuntungan berinvestasi melalui logam mulia adalah sebagai berikut:

a. Mewujudkan nilai mulia guna:

1) Menabung logam mulia untuk menunaikan ibadah haji

2) Mempersiapkan biaya pendidikan anak di masa mendatang

3) Memiliki tempat tinggal (rumah dan kendaraan).

b. Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio asset

c. Merupakan asset yang sangat likuid dalm memenuhi kebutuhan dana

yang mendesak, memenuhi kebutuhan modal kerja untuk

pengembangan usaha, atau menyehatkan cashflow keuangan bisnis

d. Tersedianya pilihan logam mulia dengan berat 1 gram, 2 gram, 5 gram,

10 gram, 25 gram, 50 gram, 100 gram, 250 gram, hingga 1 kilo gram.

Keuntungan berinvestasi emas untuk konteks Indonesia diuraikan

oleh William Tanuwidjaja53:

a. Investasi yang stabil dan terus meningkat nilainya

b. Mengamankan nilai kekayaan dari grogotan inflasi

53 William Tanuwidjaja, Op.cit., h. 28.
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c. Perlindungan nilai asset dari gejolak nilai tukar rupiah

d. Sebagai cadangan untuk keperluan darurat

e. Emas gampang dijual dan mudah digadaikan

f. Bisa dimiliki dengan jumlah dana terbatas

Di dunia ini tidak ada sesuatu yang tanpa cacat. Dibalik segala

kelebihan, pasti ada kekurangan. Berikut ini kerugian dari menyimpan

emas dibandingkan dengan jenis-jenis investasi yang lain yaitu sebagai

berikut:

a. Tidak memberikan deviden atau penghasilan rutin

b. Ketika perekonomian stabil, kenaikan harga emas cenderung lambat

c. Tidak fleksibel. Jika kita memiliki emas seberat 100 gram, kita tidak

bisa menjual sebagiannya.


