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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang benar di sisi Allah SWT. Universal ajaran

islam juga dapat diterapkan dalam setiap waktu, masa dan tempat. Islam

mencakup seluruh aspek kehidupan dan tidak hanya mengatur masalah

ritual atau ibadah saja, tetapi juga mengatur masalah yang berkaitan dengan

hubungan hidup antar manusia yang dikenal dengan istilah muamalah.1

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan

dalam kerangka dual-banking system atau sistem perbankan ganda dalam

kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan

alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat. Sistem

perbankan syariah dan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi

dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan

pembiayaan bagi sektor perekonomian nasional.2

Karakteristik sistem perbankan syariah adalah beroperasi berdasarkan

prinsip bagi hasil yang mampu memberikan alternatif sistem perbankan

yang saling menguntungkan antara masyarakat dan bank, serta

mengedepankan aspek keadilan dalam transaksi, investasi yang beretika,

mengedepankan nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi,

1Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, Investasi Pada Pasar Modal Syariah,
(Jakarta : Kencana Prenada Media Group,2008), h. 17.

2Bank Indonesia,Sekilas Perbankan Syariah di Indonesia, http://www.bi.go.id/
web/id/perbankan+syariah/ di akses pada tanggal 6 Oktober 2011.
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dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan

menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam

dengan skema keuangan yang lebih bervariatif.3

Secara umum di dalam ekonomi syariah ada dua jenis akad, yaitu

Tabarru dan Tijarah. Tabarru adalah akad-akad yang digunakan untuk

transaksi nonkomersial, bertujuan untuk kebaikan atau tolong menolong,

dan tidak diperkenankan mengambil keuntungan atas transaksi yang terjadi.

Sedangkan Akad Tijarah adalah akad-akad yang digunakan untuk transaksi

komersial atau bisnis. Karenanya di dalam akad Tijarah para pihak yang

bertransaksi dapat menyepakati adanya pengambilan keuntungan, seperti

murabahah, Salam, mudharabah, dan lain sebagainya.4

Selain menjalankan fungsinya sebagai intermediaries (penghubung)

antara pihak yang membutuhkan dana (deficit unit) dengan pihak yang

kelebihan dana (surplus unit), bank syariah dapat melakukan berbagai

pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dan mendapatkan fee dari jasa

yang diberikan kepada Nasabah.5

Gadai Syariah adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi

milik nasabah (arrahin) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya,

dan barang tersebut bersifat ekonomis, sehingga bank (al-murtahin)

memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian

3 Ibid
4 Yusak Laksmana, Account Officer Bank Syariah, (Jakarta : PT.Elex Media

Komputindo, 2009), h. 9.
5 Adiwarman A.Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Ed.4. Cet-7

(Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 112.
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hutangnya dari barang gadai yang diserahkan, apabila pihak yang

menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah

ditentukan.6 Praktik gadai seperti ini telah ada sejak zaman Rasulullah SAW

dan beliau sendiri pernah melakukannya. Gadai mempunyai nilai sosial

yang sangat tinggi dan di lakukan sukarela atas dasar tolong-menolong.7

Namun sampai saat ini masih ada kesan dalam masyarakat, kalau

seseorang pergi ke pegadaian untuk meminjam sejumlah uang dengan cara

menggadaikan barang, adalah aib dan seolah-olah kehidupan orang tersebut

sudah menderita. Lain halnya jika kita pergi ke sebuah bank, disana akan

lebih terlihat prestisius.8 Oleh karena itu, hal ini menjadi peluang bagi bank

syariah untuk menyediakan produk pembiayaan berupa gadai emas.

Secara teknik, gadai emas dapat dilakukan oleh suatu lembaga

tersendiri seperti Pegadaian Syariah, baik sebagai lembaga gadai swasta

maupun pemerintah. Dalam perbankan syariah kontrak gadai dapat

digunakan dalam dua hal: pertama sebagai produk pelengkap, yakni sebagai

akad tambahan produk lain, misalnya pembiayaan murabahah; dan kedua

sebagai produk tersendiri.9

Pada Prinsipnya, ketika kita melakukan transaksi gadai, kita

menyerahkan barang yang kita miliki untuk mendapatkan pinjaman dana.

Atas pinjaman dana tersebut, kita dibebankan beberapa macam biaya hingga

6 Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, (Jakarta : Sinar Grafika,2008), Cet.1, h. 3.
7 Ibid, h. 15.
8 Abdul Ghofur Anshori, Gadai Syariah di Indonesia : Konsep, Implementasi, dan

Institusionalisasi , (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), Cet. ke-2, h. 1.
9M.Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek, (Jakarta : Gema Insani

Press,2001), h. 130.
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waktu kita dapat melunasi pinjaman tersebut. Dalam Surat Al-Baqarah Ayat

283 Allah SWT berfirman :
















Artinya : jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara

tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka
hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang
berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai
sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu
menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa
kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi)
Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang
menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang
berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu
kerjakan.10

Semakin besarnya minat masyarakat akan pembiayaan gadai syariah,

maka perbankan syariah yang merupakan salah satu lembaga yang

menyediakan produk tersebut harus tetap dikawal agar tidak ada banker

yang melakukan penyimpangan terhadap sistem yang telah ada karena dapat

merusak citra perbankan syariah dimata masyarakat. Oleh karena itu,

diperlukan pengawasan terhadap penerapan dan pelaksanaan produk

pembiayaan ini agar masyarakat yang telah menggunakan produk

tersebut semakin yakin dengan prinsip syariah yang telah dijelaskan

10 Q.S Al-Baqarah : 283
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dan untuk masyarakat yang belum memanfaatkan produk pembiayaan

menjadi yakin dan tertarik dengan produk tersebut.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

No.26/DSN-MUI/III/2002 merupakan panduan dalam bagi Perbankan

Syariah dalam melakukan Operasional kegiatannya dari aspek menghimpin

dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat dan jasa

keuangan lainnya. Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis

Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002 untuk pembiayaan dengan

gadai syariah akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian target

pertumbuhan   perbankan syariah karena peraturan tersebut merupakan

formulasi yang dibuat oleh para pakar ekonomi syariah.11

Namun pada kenyataan praktik di lapangan, produk gadai syariah yang

diterapkan oleh dunia perbankan syariah masih menuai berbagai masalah

serta kritik dari berbagai pihak dan menyebabkan nasabah merasa dirugikan

oleh pihak Bank, seperti kasus butet kertaradjasa yang masuk ke Persidangan

Negeri dan menggugat Bank BRI Syariah sejumlah 1 M, dan nasabah

wanprestasi yang harus menambahkan sejumlah dana untuk memenuhi

kewajibannya kepada Bank BRI Syariah setelah pelelangan barang jaminan

(marhun).

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, penulis tertarik

untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana implementasi pembiayaan gadai

emas syariah pada Bank BRI Syariah serta dampak yang ditimbulkan dari

11 Rifqi Muhammad, Akuntansi Keuangan Syariah, (Yogyakarta, P3EI Press, 2010),
h. 395.
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implementasi tersebut dan bagaimana tinjauan Fatwa DSN terhadap

implementasi produk pembiayaan emas syariah pada Bank BRI Syariah

cabang Pekanbaru.

Maka penulis akan mengadakan karya ilmiah dalam sebuah penelitian

dengan judul “Analisis Implementasi Pembiayaan Gadai Emas Syariah

Pada Bank BRI Syariah Cabang Pekanbaru Menurut Perspektif

Fatwa DSN No.25 Dan 26/DSN-MUI/III/2002”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat mencapai sasaran yang diinginkan dengan

benar dan tepat maka penulis membatasi permasalahan ini tentang

bagaimana implementasi pembiayaan gadai emas syariah dengan barang

jaminan berupa emas perhiasan atau logam mulia.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas

yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana implementasi gadai emas syariah pada Bank BRI Syariah

Cabang Pekanbaru ?

2. Bagaimana manfaat implementasi gadai emas syariah pada Bank  BRI

Syariah Cabang Pekanbaru?

3. Bagaimana implementasi gadai emas syariah pada Bank  BRI Syariah

Cabang Pekanbaru menurut perspektif Fatwa DSN-MUI No.25 dan

26/DSN-MUI/III/2002?
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi gadai emas syariah

pada Bank  BRI Syariah Cabang Pekanbaru.

b. Untuk mengetahui bagaimana dampak implementasi gadai emas

syariah pada Bank  BRI Syariah Cabang Pekanbaru.

c. Untuk mengetahui bagaimana implementasi gadai emas syariah

pada Bank  BRI Syariah Cabang Pekanbaru menurut perspektif

Fatwa DSN-MUI No.25 Dan 26/DSN-MUI/III/2002.

2. Manfaat penelitian

a. Bagi penulis, sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana

Ekonomi Syariah (SE.Sy) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

b. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan  dapat menjadi

bahan pertimbangan sebagai Input atau kontribusi bagi manajemen

Bank BRI Syariah Cabang Pekanbaru.

c. Bagi akademisi, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat

memperkaya khazanah , sumbangan pemikiran dan infromasi.

d. Bagi masyarakat dapat menambah pengetahuan mengenai

perbankan syariah sehingga dapat menggunakan jasa dan produk-

produk bank syariah dan juga dapat dijadikan referensi untuk

penelitian berikutnya.
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E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Bank BRI Syariah cabang

Pekanbaru. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian ini karena Bank

BRI Syariah merupakan Bank Syariah yang mengalami masalah dalam

produk pembiayaan gadai emas syariah dan dianggap telah merugikan

nasabah.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah karyawan Bank BRI Syariah

Cabang Pekanbaru. Sedangkan objek dalam penelitian ini yaitu

implementasi pembiayaan gadai emas syariah pada Bank  BRI Syariah

Cabang Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek

yang mempunyai kuantitas (jumlah) dan karakteristik (ciri) tertentu

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

kesimpulannya.12 Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan

Bank BRI Syariah cabang Pekanbaru berjumlah 32 orang dan

nasabah produk pembiayaan gadai emas syariah Bank BRI Syariah

Cabang Pekanbaru berjumlah 54 orang.

12 Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif,
(Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada,2008), h. 163.
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b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang di ambil melalui

cara-cara tertentu yang juga mewakili karakteristik tertentu, jelas

dan lengkap serta di anggap dapat mewakili populasi.13 Sampel

dalam penelitian ini adalah karyawan yang mempunyai peran

dalam Pemberian Pembiayaan Gadai Emas Syariah di yaitu Mega

Pendra selaku Penaksir Madya. Sedangkan karena nasabah produk

pembiayaan gadai emas syariah ini banyak, maka penulis

mengambil sample 17 orang (30% dari populasi) yang dipilih

dengan menggunakan Random Sampling.

4. Sumber Data

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis mengklarifikasikan

sumber data dalam 2 jenis, yaitu :

a. Data Primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari

observasi dan wawancara dengan karyawan dan nasabah produk

gadai emas syariah PT. Bank BRI Syariah cabang Pekanbaru yang

berkaitan dengan penelitian ini.

b. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari literatur

kepustakaan seperti buku serta sumber lainnya yang berkaitan

dengan judul penelitian.

13 Ibid
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5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui

cara dan tahapan berikut :

a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data dengan cara

pengamatan langsung di lapangan untuk mendapatkan gambaran

secara nyata tentang kegiatan yang diteliti.

b. Wawancara, yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan

tanya jawab, yang dikerjakan secara sistematis, berdasarkan tujuan

penelitian. Umumnya dua orang atau lebih hadir secara fisik. Pada

penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara yang

disusun secara terperinci yang langsung diajukan kepada Penaksir

Madya gadai emas syariah yaitu Bpk.Mega Pendra dan nasabah

produk gadai emas syariah pada Bank BRI Syariah.

c. Studi Dokumentasi merupakan salah satu faktor terpenting dalam

melakukan penelitian, yaitu mencari data mengenai hal atau

variabel yang berupa buku, literatur-literatur atau dokumen yang

berkaitan dengan penelitian ini.

6. Analisis Data

Setelah data diperoleh, maka data tersebut selanjutnya diolah

kemudian dilakukan analisis. Analisis data ini penting artinya karena

dari analisis ini, data yang diperoleh dapat memberi arti dan makna

yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.
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Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis

deskriptif komparatif dengan cara mendeskripsikan keadaan obyek

penelitian yang sesungguhnya untuk mengetahui dan menganalisis

tentang permasalahan yang dihadapi oleh obyek penelitian kemudian

dibandingkan dengan standar yang ada pada saat itu untuk selanjutnya

dideskripsikan.

Maka dalam penelitian ini penulis akan menganalisa bagaimana

implementasi pembiayaan gadai emas syariah pada Bank BRI Syariah

Cabang Pekanbaru dan kemudian hasil implementasi tersebut

dibandingkan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) DSN-

MUI No 25 dan 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan Rahn Emas.

7. Metode Penulisan

Adapun metode penulisan yang di gunakan dalam penulisan

penelitian ini adalah dengan menggunakan metode, yaitu :

a. Induktif, penulis menggunakan fakta yang bersifat khusus dan

diambil kesimpulan yang bersifat umum

b. Deduktif, penulis menggunakan kaedah atau pendapat bersifat

umum dan diambil kesimpulan secara khusus

c. Deskriptif, penulis menggunakan metode dengan data yang

diperlukan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan pengertian dalam penulisan,

maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut :
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BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dikemukakan tentang latar belakang, batasan

penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian

serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini berisikan Gambaran Umum Perusahaan yang

meliputi :

1. Sejarah berdiri Perusahaan

2. Visi dan Misi Perusahaan

3. Produk Perusahaan

4. Struktur Organisasi Perusahaan

BAB III STUDI PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan pengertian dan teori yang mendasari

dan berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini, yang

digunakan sebagai pedoman dalam menganalisis masalah, antara

lain :

1. Pengertian Gadai Syariah (Ar-Rahn)

2. Landasan Hukum Gadai Syariah (Ar-Rahn)

3. Rukun dan Syarat Sah Gadai Syariah (Ar-Rahn)

4. Hak dan kewajiban pihak yang berakad

5. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Gadai Syariah (Ar-

Rahn)

a. Resiko Gadai Syariah (Ar-Rahn)
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b. Penyitaan dan Kegiatan Pelelangan (Auction Ar-Rahn)

c. Berakhirnya Akad Gadai Syariah (Ar-Rahn)

6. Ketentuan Gadai Syariah (Ar-Rahn) berdasarkan Fatwa DSN

No 25 dan 26/DSN-MUI/III/2002

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian dan observasi

yang mengenai :

1. Implementasi pembiayaan gadai emas syariah pada Bank BRI

Syariah Cabang Pekanbaru

2. Manfaat implementasi pembiayaan gadai emas syariah pada

Bank BRI Syariah Cabang Pekanbaru

3. Analisis implementasi gadai emas syariah pada Bank BRI

Syariah Cabang Pekanbaru Menurut Perspektif Fatwa DSN-

MUI tentang Ar-Rahn dan Rahn Emas

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran


