
TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG AKAD DALAM PEMBIAYAAN 

MURABAHAH LOGAM UNTUK INVESTASI ABADI  

(Studi pada Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan Lampung) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

SKRIPSI 

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) 

Dalam Ilmu Syariah dan Hukum 

 

Oleh: 

ADE SAFITRI 

1321030100 

 

 

Program Studi : MUAMALAH 

 

 

FAKULTAS SYARIAH 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI   

RADEN INTAN  

LAMPUNG 

1438 H / 2017 M 

 



TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG AKAD DALAM PEMBIAYAAN 

MURABAHAH LOGAM UNTUK INVESTASI ABADI  

(Studi pada Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan Lampung) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKRIPSI 

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) 

Dalam Ilmu Syariah dan Hukum 

 

Oleh: 

ADE SAFITRI 

132103010 

 

Program Studi : MUAMALAH 

 

Pembimbing I  : Drs. H. Irwantoni, M.Hum 

Pembimbing II : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H 

 

 

FAKULTAS SYARIAH 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  

 RADEN INTAN  

LAMPUNG 

1438 H / 2017 M 



 
 
 

 

i 
 

   ABSTRAK 

 

Salah satu pembiayaan yang sedang digemari oleh masyarakat adalah 

Murabahah logam untuk investasi abadi (MULIA). Pembiayaan murabahah yang 

terdapat pada Pegadaian Syariah merupakan suatu transaksi yang memfasilitasi 

kepemilikan emas melalui penjualan logam mulia oleh pegadaian syariah kepada 

masyarakat secara tunai dan atau dengan pola angsuran dengan proses yang cepat 

dalam jangka waktu tertentu yang fleksibel. Pembiayaan MULIA ini 

menggunakan akad Murabahah dan Rahn. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme 
pembiayaan murabahah logam untuk investasi abadi (MULIA) di Pegadaian 

Syariah Cabang Radin Intan Lampung dan bagaimana tinjauan hukum Islam 

tentang akad dalam pembiayaan murabahah logam untuk investasi abadi.  

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme pembiayaan murabahah 

logam mulia untuk investasi abadi di Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan 

Lampung dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang akad dalam 

pembiayaan murabahah logam mulia untuk investasi abadi. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yang bersifat 

deskriptif analisis, diperkaya dengan data kepustakaan. Penelitian lapangan 

dilakukan untuk menghimpun data lapangan tentang akad dalm pembiayaan 

Murabahah Logam Untuk Investasi Abadi (MULIA). Sumber data yang 

digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui 

wawancara (interview) dan dokumentasi. Pengolahan data  dilakukan melalui 

editing dan sistematizing data. Analisa data mengunakan metode kualitatif dengan 

cara berfikir deduktif.  

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dianalisa bahwa, pelaksanaan 

pembiayaan Murabahah Logam Untuk Investasi Abadi (MULIA) di Pegadaian 

Syariah Cabang Radin Intan Lampung dalam menjalankan mekanisme 

perasionalnya menggunakan dua akad yaitu akad murabahah dan rahn. Dimana 

nasabah diharuskan membayar uang muka minimal 15 %, serta objek akad yaitu 

emas logam mulia dijadikan sebagai jaminan, jangka waktu pembayaran mulai 

dari 3 bulan dan sampai 36 bulan, dan penerapan denda keterlambatan mulai dari 

2% dan maksimal 4%. Ketentuan emas logam mulia yang dijadikan jaminan dapat 

merugikan pihak nasabah sebab nasabah tidak dapat memiliki barang yang telah 

dibeli. Biaya-biaya yang terdapat dalam pembiayan MULIA seperti biaya 

penyimpanan dan perawatan jaminan, biaya administrasi, biaya ekspedisi dan 

serta denda keterlambatan yang diterapkan akan dapat memberatkan nasabah. 

Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa akad dalam pembiayaan 

murabahah logam untuk investasi abadi (MULIA) di Pegadaian Syariah Cabang 

Radin Intan Lampung dipandang sah oleh  Hukum Islam.. Pembiayaan MULIA 

dengan akad murabahah dan akad rahn tidak termasuk dalam katagori dua akad 

dalam satu transaksi yang dilarang. Hal ini didasarkan dengan adanya kejelasan 

antara kedua akad, yaitu akad murabahah dan akad rahn yang dilakukan sesuai 

kesepakatan kedua belah pihak. Akad murabahah terlebih dahulu dilakukan dan 

merupakan akad pokoknya kemudian disusul dengan akad rahn sebagai asseccoir. 

Akan tetapi dalam praktiknya nasabah tetap dirugikan karena harus membayar 

dua kali lipat yaitu hutang murabahah dan biaya penyimpanan atas barang 

jaminan. 
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MOTTO 

                            

                                 

                    

 

 

“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.”(Qs. Al-Baqarah;283)
1
 

 

  

                                                             
1
 Departemen Pendidikan Agama, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Bandung: Penerbit 

Diponegoro, 2010), h. 49.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebelum menjelaskan secara rinci guna untuk lebih memahami dan 

memudahkan dalam membuat skripsi tentang pembiayaan Murabahah logam 

untuk investasi abadi, maka terlebih dahulu penulis akan memberikan penjelasan 

secara singkat beberapa kata yang berkaitan dengan maksud judul skripsi. 

Adapun judul skripsi  ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad 

Dalam Pembiayaan Murabahah Logam Untuk Investasi Abadi (Studi Pada 

Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan Lampung)”  istilah-istilah yang perlu 

dijelaskan itu antara lain : 

Tinjauan menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah hasil meninjau, 

pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari). Definisi tinjauan 

menurut Achmad Elqorni adalah peninjauan kembali (review) tentang masalah 

yang berkaitan tetapi tidak selalu harus tepat dan identik dengan bidang 

permasalahan.
1
 

Hukum Islam menurut Hasbi As-Shaddiqy adalah koreksi daya upaya para 

ahli hukum untuk menetapkan syari’at atas kebutuhan masyarakat.
2
 Selain itu juga 

ilmu yang menerangkan segala hukum Islam yang berhubungan dengan perbuatan 

                                                             
1
  Kamus Besar Indonesia, Edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 198. 

2
 Hasby Ash-Shieddeqy, Pengantar Ilmu Fiqh, (Jakarta: Mulia, 1993), h. 44. 
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mukallaf yang digali dari dalil-dalil terperinci.
3
 Hukum Islam di sini lebih spesifik 

pada hukum Islam yang mengatur tentang keberadaan antar manusia yakni Fikih 

Muamalah. 

Akad secara bahasa berarti ikatan (ar-ribthu), perikatan, perjanjian, dan 

permufakatan (al-ittifaq). Akad adalah kesepakatan tertulis antara lembaga 

keuangan syariah dan pihak lain yang memuat ijab (penawaran) dan qabul 

(penerimaan) antara bank dan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing 

masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.
4
 

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan 

itu berupa transaksi bagi hasil, transaksinsewa menyewa, transaksi jual beli dalam 

bentuk piutang murabahah, salam, dan isthisna, transaksi pinjam meminjam, 

transaksi sewa menyewa jasa dan lain sebagainya.
5
   

Murabahah adalah menjual suatu barang dengan menjelaskan harga belinya 

kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.
6
 

Salah satu pembiayaan yang menggunakan akad murabahah ialah Murabahah 

Logam Untuk Investasi Abadi (MULIA) merupakan layanan penjualan emas 

batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsur dengan jangka waktu 

tertentu yang fleksibel. Dalam pembiayaan MULIA ini mengunakan dua akad 

yaitu murabahah dan rahn.  Rahn adalah menjadikan suatu benda berharga dalam 

                                                             
3
 H.A Djajuli, Ilmu Fiqih, Cet-7,(Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), h. 50. 

4
 Ahmad Ifham Solihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka 

Utama, 2010), h. 18.  
5
 Ibid, h.590.   

6
 Wiroso, Jual Beli Murabahah, (Yogyakarta: UII Pers, 2005), h. 13-14.  
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pandangan syara’sebagai jaminan atas utang selama ada dua kemungkinan, untuk 

mengembalikan uang itu atau mengambil sebagian uang itu.
7
 

Berdasarkan yang telah diuraikan di atas, maka rangkaian kata pada judul 

dimaksud adalah untuk mengetahui akad dalam Tinjauan Hukum Islam tentang 

pembiayaan murabahah logam untuk investasi abadi. 

B. Alasan Memilih judul 

Beberapa alasan dipilihnya judul skripsi “ Tinjauan Hukum Islam tentang 

Akad dalam Pembiayaan Murabahah Logam untuk Investasi Abadi”, antara lain : 

1. Alasan Objektif 

Berbagai macam produk pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan 

bank dan lembaga keuangan non bank guna memenuhi kebutuhan nasabah. 

Salah satunya adalah pembiayaan MULIA pada Pegadaian Syariah yang 

menerapkan dua akad dalam pelaksananya yaitu akad murabahah dan akad 

rahn. Penerapan dua akad dalam pembiayaan MULIA banyak menimbulkan 

pertanyaan karena terbatasnya pengetahuan masyarakat mengenai pembiayaan 

MULIA. Sehingga perlu dikaji lebih lanjut mengenai akad dalam pembiayaan 

Murabahah Logam Untuk Investasi Abadi (MULIA).  

2. Alasan Subjektif 

a. Terdapat buku atau literature yang berkaitan dengan akad murabahah dan 

rahn; 

                                                             
7
 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Cet ke-8, (Jakarta: PT. Rajagrafibdo Persada, 2013), h. 

105.  
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b. Judul skripsi yang diambil sangat menarik karena belum ada yang pernah 

membahas dan menjadi tantangan tersendiri; 

c. Pembahasan skripsi sesuai dengan jurusan yang sedang diambil yaitu 

jurusan Mu’amalah Fakultas Syariah. 

 

C. Latar Belakang 

Islam adalah suatu pandangan atau cara hidup yang mengatur semua sisi 

kehidupan manusia, maka tidak ada satu aspek kehidupan manusia yang terlepas 

dari ajaran Islam, termasuk aspek ekonom Islam.
8
  

Sistem keuangan dan perbankan Islam adalah bagian dari konsep tentang 

ekonomi Islam, yang bertujuan memperkenalkan sistem nilai dan etika Islam ke 

dalam lingkungan ekonomi, seperti yang dianjurkan oleh para ulama. Kemampuan 

lembaga keuangan Islam menarik investor dengan sukses bukan hanya tergantung 

pada tingkat kemampuan lembaga itu menghasilkan keuntungan, tetapi juga pada 

persepsi bahwa lembaga tersebut secara sungguh-sungguh memperhatikan 

batasan-batasan aturan agama dalam Islam.
9
 

Dalam perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin meningkat 

muncullah jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan bank dan 

lembaga keuangan non bank.  Berbagai macam produk pembiayaan yang 

ditawarkan oleh lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank guna 

                                                             
8
 Adiwarman A Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Kelima, (Jakarta: 

Rajagrafindo Persada, 2013), h. xii. 
9
 Veithzal Rivai, dkk, Islamic Transaction Law In Business, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 

323. 
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memenuhi kebutuhan nasabah. Salah satu pembiayaan yang sedang digemari oleh 

masyarakat adalah Murabahah logam untuk investasi abadi (MULIA) merupakan 

pembiayaan murabahah yang terdapat di Pegadaian Syariah yang merupakan suatu 

transaksi yang memfasilitasi kepemilikan emas melalui penjualan logam mulia 

oleh pegadaian syariah kepada masyarakat secara tunai dan atau dengan pola 

angsuran dengan proses yang cepat dalam jangka waktu tertentu yang fleksibel. 

Pembiayaan MULIA ini menggunakan akad Murabahah dengan Rahn.  

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.
10

 Rukun murabahah adalah sama 

dengan rukun jual beli pada umumnya, yaitu adanya penjual dan pembeli, barang 

yang dibeli, harga dan Ijab Kabul. Dalam ijab dana kabul tidak ada kemestian 

menggunakan kata-kata khusus, karena ketentuan hukumnya ada pada alkad 

dengan tujuan dan makna, bukan dengan kata itu sendiri.
11

  Sedangkan Rahn ialah 

menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara’ sebagai tanggungan 

utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian 

utang dapat diterima.
12

 Rukun dan syarat rahn yaitu akad ijab dan Kabul, orang 

yang menggadaikan (rahin), orang yang menerima gadai (murtahin), utang 

(marhun bih), serta objek atau barang gadai (marhun/rahn) syarat barang gadai 

                                                             
10

 Ascarya,Akad dan Produk Bank Syariah Cetakan ke-3, (Jakarta: PT. Rajagrapindo Persada, 

2011), h. 81.  
11

 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunah, Jilid 3, (Jakarta: Al-I’tishom, 2008), h 345. 
12

  Ahmad Azhar Basyir, Riba, Utang-Piutang dan Gadai, (Bandung: Al-ma’arif, 1983) h. 50. 
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yaitu bernilai harta dan dapat diperjual belikan, jelas dan tertentu, milik sah orang 

yang berutang, tidak terkait dengan hak orang lain, merupak harta yang utuh serta 

boleh diserahkan baik materi maupun manfaatnya.
13

 

Praktek yang terjadi di Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan Lampung 

dalam pembiayaan Murabahah Logam Untuk Investasi Abadi yaitu menggunakan 

akad Murabahah dan Akad Rahn. Akad murabahah dalam pembiayaan MULIA 

didefinisikan sebagai jual beli logam mulia atau emas secara angsuran dengan 

keuntungan yang sudah diketahui oleh kedua belah pihak serta dalam jangka 

waktu yang fleksibel, berbagai pilihan berat logam mulia mulai dari 5 gram 

sampai 1 kilogram dan dengan cara pembiayaan secara umum, kolektif, maupun 

arisan. Sedangkan akad rahn dalam pembiayaan MULIA ini, dimaksud sebagai 

jaminan atas sisa angsuran hutang dalam pembiayaan yang sedang berjalan. 

Sehingga hal tersebut menyebabkan penangguhan penyerahan barang atau 

tertahannya objek jual beli. Nasabah dapat mengambil emas tersebut setelah 

selesai seluruh angsuran.   

Setiap pembiayaan dengan mengunakan akad jual beli pasti ada perpindahan 

hak kepemilikan terhadap suatu objek atau barang yang diperjualbelikan. 

Penyerahan barang atau benda yang diperjualbelikan dalam hukum islam 

merupakan kewajiban. Akad jual beli dinilai tidak memenuhi syarat (fasid)  dan 

dapat dibatalkan apabila benda yang menjadi objek akad tidak diserahkan. Akad 

                                                             
13

 Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga 

Keuangan Syariah Cetakan ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 234-236. 
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yang tidak dibarengi dengan penyerahan objek akad dinilai sebagai gharar.
14

 

Namun dalam pembiayaan MULIA tersebut mengharuskan barang yang menjadi 

objek jual beli dijadikan barang jaminan sehingga tidak dapat diserahkan sebelum 

pelunasan pembayaran emas tersebut. Akad pada pembiayaan MULIA tersebut 

dapat menimbulkan ketidakjelasan akad apa yang digunakan, karena nasabah tidak 

tahu secara pasti akad mana yang akan berlaku dan nasabah tidak diberikan pilihan 

untuk memberikan barang yang akan dijadikan jaminan utang.  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penyusun tertarik untuk 

mengangkat permasalahan ini sebagai objek penelitian dan melakukan penelitian 

lebih lanjut dengan judul “Tinjauan Hukum Islam tentang Akad dalam 

Pembiayaan Murabahah logam untuk Investasi Abadi”. Dengan lokasi penelitian 

di Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan Lampung. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

beberapa pokok permasalahan yang selanjutnya akan menjadi objek pembahasan. 

Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan MULIA di Pegadaian Syariah Cabang 

Radin Intan Lampung ? 

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang Akad dalam Pembiayaan 

murabahah logam untuk investasi abadi ? 

                                                             
14

 Ibid, h. 123. 
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E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan Murabahah logam untuk 

investasi abadi (MULIA) di Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan 

Lampung 

b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang Akad dalam Pembiayaan 

Murabahah logam untuk investasi abadi. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut : 

a. Secara Praktis: 

Dapat bermanfaat untuk memberikan pengetahuan baru dan dapat 

dijadikan pertimbangan bagi masyarakat guna menentukan kesiapan hidup 

yang Islami, khususnya yang menyangkut berbagai pola ragam muamalah. 

b. Secara Teoritis: 

1. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

pemahaman mengenai akad dalam pembiayaan Murabahah logam 

untuk investasi abadi(MULIA) di Pegadaian Syariah. 

2. Penelitian ini sebagai upaya untuk memberikan pengetahuan dan 

pemahaman sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran oleh 

kalangan umat muslim serta para sarjana hukum islam khususnya 

tentang bermua’malah. 
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F. Metode Penelitian  

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam memecahkan masalah 

penelitian ini yaitu : 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Menurut jenisnya, penelitian dalam skripsi ini termasuk dalam  

penelitian lapangan (field research). Penelitian Lapangan field research) 

yaitu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang 

sebenarnya.
15

  

b. Sifat Penelitian 

 Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang 

artinya melukiskan variabel demi variabel, satu demi satu. Metode ini 

digunakan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik 

populasi tertentu secara aktual dan cermat. Penelitian yang penulis gagas 

ditujukan untuk melukiskan, melaporkan, dan menjelaskan mengenai 

objek penelitian yang diteliti, selanjutnya menganalisis penelitian tersebut 

dengan menggunakan ketentuan hukum Islam yang terfokus pada akad 

dalam pembiayaan Murabahah logam untuk investasi abadi. 

 Sedangkan yang dimaksud dengan analitis sendiri yaitu suatu proses 

mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke suatu pola, kategori, dan 

                                                             
15

 Kartini Kartono, Pengantar Metodelogi Riset Sosial, Cetakan Ketujuh, (Bandung: Mandar 

Maju, 1996), h. 32. 
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satuan uraian dasar yang kemudian melakukan pemahaman, penafsiran, 

dan interpretasi data.
16

 

2. Sumber Data 

  Sumber data adalah tempat dari mana data itu diperoleh.  Sumber data 

yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain :  

a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau 

objek yang diteliti.
17

 Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti 

bersumber dari Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan Lampung. 

b. Data Sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan dengan 

sumbernya yang asli. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari 

membaca buku-buku, dan skripsi lain yang berkaitan dengan rekayasa 

akad dalam pembiayaan Murabahah logam untuk investasi abadi. 

3. Populasi dan Sample 

a. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang 

ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka 

penelitiannya merupakan penelitian populasi.
18

 Adapun yang menjadi 

populasi pada penelitian ini adalah orang yang melakukan pembiayaan 

                                                             
16

 Kaelan MS, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), 

h. 68. 

 
17

  Moh. Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h.54 
18

 Suharsimi Arikounto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010), h. 173. 
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MULIA yaitu nasabah Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan Lampung 

yang berjumlah 104 nasabah. 

b. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Yang 

menjadi sampel penelitian ini adalah nasabah yang menggunakan produk 

MULIA dan pegawai pegadaian syariah cabang Radin Intan Lampung. 

Sampel dalam penelitian ini  adalah sampel bertujuan atau Purposive 

Sample. Menurut pendapat Prof. Dr. Suharsimi Arikunto sampel 

bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas 

strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu.
19

 

Dalam menggunakan metode ini harus adanya criteria tertentu untuk 

dijadikan sampel dalam penelitian ini yaitu: 

1. Pegawai Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan Lampung yang 

terdiri dari Manajer (pimpinan cabang), penaksir, penyimpan, kasir, 

pengelola G24, serta satpam. 

2. Nasabah yang melakukan pembiayaan Murabahah logam untuk 

investasi abadi di Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan Lampung. 

Berdasarkan criteria tersebut dalam penelitian ini diambil sempel 

sejumlah 2 orang dari pegawai Pegadaian Syariah cabang Radin Intan 

Lampung yang terdiri dari 1 orang pimpinan cabang Pegadaian Syariah 

Cabang Radin Intan Lampung dan 1 orang staf administrasi, serta 5 

nasabah yang melakukan Pembiayaan MULIA. 

                                                             
19

 Ibid, h. 183.  
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4. Metode Pengumpulan Data 

 Dalam usaha menghimpun data untuk penelitian ini, digunakan 

beberapa metode, yaitu:  

a.  Metode Wawancara (Interview) 

 Wawancara (Interview) adalah teknik pengumpulan data dengan 

mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, 

dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.
20

 Pada praktiknya 

penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung 

kepada staf di Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan Lampung dan 

nasabah yang melakukan pembiayaan MULIA. 

b. Metode Dokumentasi 

 Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung 

ditujukan pada subyek peneliti, namun melalui dokumen.
21

 Dokumentasi 

bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari 

seseorang. Dokumentasi ini dimaksudkan untuk memperoleh bukti tertulis 

tentang susunan dan tugas Pegadaian Syariah. Dan memperoleh bukti 

mengenai praktik rekayasa akad dalam pembiayaan murabahah logam 

untuk investasi abadi. 

5. Pengolahan Data 

 Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data 

umunya dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut ini: 

                                                             
 

20
 Ibid, h.97 

 
21

 Ibid, h.106  
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a. Editing, adalah pengecekan atau pengkoreksian data yang telah 

dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (raw data) atau 

terkumpul itu tidak logis dan meragukan.
22

  

b. Sistematisasi data (Sistematizing) adalah menempatkan data menurut 

kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.  

6. Analisis Data 

 Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan 

dengan kajian penelitian, yaitu tinjauan hukum Islam tentang akad dalam 

pembiayaan murabahah logam untuk investasi abadi di Pegadaian Syariah 

Cabang Radin Intan Lampung yang akan dikaji dengan menggunakan metode 

kualitatif. Kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang dapat 

dimengerti. 

 Setelah analisa data selesai maka hasilnya akan disajikan secara 

deskriptif, yaitu suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, 

sistematis. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang 

merupakan jawaban atas permasalahan  yang diangkat dalam penelitian ini 

dengan menggunakan cara berfikir deduktif. Cara berfikir deduktif adalah 

metode analisa data dengan cara bermula dari data yang bersifat umum 

tersebut, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. 

 

                                                             
 

22
 Ibid, h.115 
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BAB II  

LANDASAN TEORI 

A. Konsep Murabahah 

1. Pengertian Murabahah 

Kata murabahah berasal dari kata (Arab) “rabaha, yurabihu, 

murabahatan” yang berarti untung atau menguntungkan, seperti ungkapan 

“tijaratun rabihah, wa baa‟u asy-syai murabahatan” artinya perdagangan 

yang menguntungkan, dan menjual sesuatu barang yang memberikan 

keuntungan.
1
 Kata murabahah juga berasal dari kata ribhun atau rubhun yang 

berarti keuntungan, lebih dikenal sebagai skim pembiayaan secara tidak tunai 

yang digunakan dalam transaksi keuangan syari’ah.
2
   

Menurut para ahli hukum Islam (fuqaha), pengertian murabahah adalah 

jual beli dengan harga pokok ditambah keuntungan yang diketahui. 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 harga pokok barang yanga akan 

dijual berikut keuntungannya kepada pembeli.
3
 

Menurut Dewan Syariah Nasional, murabahah, yaitu menjual suatu barang 

dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya 

dnegan harga yang lebih sebagai laba.
4
 Sedangkan menurut bank Indonesia, 

murabahah adalah akad jual beli anatar bank dengan nasabah. Bank membeli 

                                                             
1
  Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga 

Keuangan Syariah, Cetakan ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 108. 
2
 Adiwarman A Karim, Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan, Edisi Kelima, (Jakarta: 

PT. Rajagrafindo Persada, 2014), h. 113.  
3
 Fathurrahman Djamil, Op. Cit, h.109.  

4
  Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. 
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barang yang diperlukan nasabah dan menjual kepada nasabah yang 

bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang 

disepakati. 

Karena dalam defininya disebut adanya “keuntungan yang disepakati”, 

karakteristik murabahah adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang 

harga pembelian brang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambah 

pada biaya tersebut.
5
 Dalam praktiknya, murabahah dapat dilakukan langsung 

oleh penjual dan pembeli tanpa melalui pesanan. Akan tetapi murabahah dapat 

pula dilakukan dengan cara melakukan pemesanan terlebih dahulu. Transaksi 

murabahah melalui pesanan ini adalah sah dalam fiqih Islam, antara lain 

dikatakan oleh Imam Muhammad Ibnul Hasan Asy Syahibani, Imam Syafi’i, 

dan Imam Ja’far Ash-Shiddiq.
6
 Jual beli murabahah ini termasuk dalam 

klasifikasi jual beli dari sisi standarisasi harga yang merupakan jenis jual beli 

amanah yaitu jual beli dimana penjual memberitahukan harga modal 

jualannya.
7
 

Berdasarkan dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa murabahah 

merupakan suatu akad jual beli dimana penjual suatu barang tersebut 

berdasarkan atas harga pokok ditambah dengan keuntungan yang telah 

diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak. Akad Murabahah  biasa 

diterapkan dilembaga keunagan baik lembaga keunagan bank maupun non 

bank. Akad murabahah juga biasa disebut oleh masyarakat dengan jual beli 

sistem kredit. 

                                                             
5
 Adiwarman A. Karim, Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer, Cetakan ke-1, 

(Jakarta: Gema Insani Pers: 2001), h.86.  
6
  Ibid, h. 87.  

7
  Abu Umar Basyir, Fikih Ekonomi Keuangan Islam, (Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 88.  
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2. Landasan Hukum  

Karena murabahah ini merupakan salah satu bentuk jual beli, mayoritas 

ulama berpendapat bahwa dasar hukum murabahah sama seperti dalam dasar 

hukum jual beli pada umumnya. Diantara dasar hukum yang digunakan yang 

dimaksud jumhur ulama adalah sebagai tertuang dalam Al-Qur’an, hadis 

Rasulullah Saw dan Ijma’ para ulama.
8
 Diantara dalil yang memperbolehkan 

praktik jual beli murabahah adalah sebagai berikut: 

a. Al-Qur’an 

Dalam Qur’an surah Al-Baqarah ayat 275 merujuk kepada kehalalan 

jual beli dan keharaman riba, yang berbunyi : 

. . .              . . . 

 

Artinya: “… dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba…”
9
 

Ayat di atas secara umum tegas memberikn gambaran tentang kehalalan 

jual beli dan keharaman riba. Allah SWT tegas-tegas menghalalkan jual 

beli dan mengharamkan riba meskipun keduanya sama-sama mencari 

keuntungan ekonomi namun terdapat perbedaan yang mendasar terutama 

dari sudut pandang cara memperoleh keuntungan disamping tanggung 

jawab risiko kerugian yang kemungkinan timbul dari usaha ekonomi itu 

sendiri 

Sedangkan dalam Qur’an Surat An-Nisa ayat 29 yang melarang bentuk 

transaksi yang bathil adalah yang mengandung bunga (riba). Berbeda 

dengan murabahah, dalam akad ini tidak menggunakan unsur bunga 

                                                             
8
 Fathurrahman Djamil, Op. Cit, h. 111. 

9
  Departemen Pendidikan Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Bandung: Penerbit 

Diponegoro, 2010), h. 47. 
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namun hanya menggunakan margin. Dalam Q.S An-Nisa ayat 29 

disebutkan: 

                      

        . . . 

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), 

kecuali dengan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama 

suka diantara kamu …”
10

   

Isi kandungan ayat di atas  menekankan bahwa Allah SWT melarang 

hamba-hamba Nya yang beriman memakan harta sesame mereka secara 

batil, yakni melalui aneka jenis usaha yang tidak disyariatkan seperti riba 

dan judi. Serta beberapa jenis tipu muslihat yang sejalan dengan kedua 

cara itu, walaupun sudah jelas pelarangannya dalam hukum syara’. Namun 

harus melalui perdagangan yang disyariatkan dan berdasarkan kerelaan 

antara penjual dan pembeli. Kerjakanlah perdagangan yang demikian dan 

jadikanlah sebagai sarana untuk memperoleh harta kekayaan.
11

 

b. Hadis/As-Sunnah 

ٍْْب رَ  َِ هللاُ َعْنوُ اَنَّ النَّبِ َعـْه ُصيَ َسلََّم قَاِض ًَ ِْْو  ل : ثَََلٌث ََّ َصلََّ هللاُ َعلَ

َخـلْ  ًَ الُمقَاَرَضةُ,  ًَ ُْْع ااِلََ اََجٍل,  ِْْيهَّ ألبََرَكةُ,البَ ِْْت, لَ فِ ِْْرلِلْبَ ِع بِالشَّ ِْْع  طُ ْالبُرِّ لِلبَ

 )رًاه ابه ماجو (

                                                             
10

  Ibid, h. 83. 
11

 Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, (Jakarta: Gema Insani 

Press, 1999), h.693-694.  
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Artinya: Dari Shuhaib ra. Bahwasanya Rasulullah SAW, bersabda, “Tiga 

hal yang di dalamnya ada berkah adalah jual beli bertempo, 

meminjamkan modal untuk didagangkan dan memcampurkan 

gandum dengan jagung centel untuk makanan dirumah, tidak 

dijual.”(HR. Ibnu Majah)
12

 

Hadist diatas menjelaskan diperbolehkannya praktek jual beli yang 

dilakukan secara tempo, begitu juga dengan pembiayaan murabahah yang 

dilakukan secara tempo, dalam arti nasabah diberi tenggang waktu untuk 

melakukan pelunasan atas harga barang sesuai kesepakatan. 

c. Ijma’  

Mayoritas para ulama membolehkan jual beli dengan cara murabahah, 

karena manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa 

yang dihasilkan dan dimiliki orang lain.
13

 

Sedangkan Fatwa Dewan Syariah Nasional yang terkait dengan 

transaksi murabahah antara lain:
14

 

1. Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 1 April 2000 tentang 

murabahah. 

2. Nomor 13/DSN-MUI/IX/2000 Tanggal 16 September 2000 tentang 

Uang Muka dalam murabahah. 

3. Nomor 16/DSN-MUI/IX/2000 Tanggal 16 September 2000 tentang 

Diskon dalam murabahah. 

                                                             
12

 Ibnu Hajar Al-Asqalani, Penerjemah Achmad Sunarto, Bulughul Maram Min Adillatil 

Ahkam, (Jakarta: Pustaka Amani, 1996), h. 357. 
13

  Wiroso, Jual Beli Murabahah, (Yogyakarta: UII Pers, 2005), h. 47. 
14

  Ibid, h. 45-46. 
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4. Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 Tanggal 16 September 2000 tentang 

Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran. 

5. Nomor 23/DSN-MUI/III/2002 Tanggal 28 Maret 2002 tentang 

Potongan Pelunasan dalam murabahah. 

Dalam fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 1 April 2000 

tentang murabahah, dijadikan sebagai landasan syari’ah dalam transaksi 

murabahah. 

3. Rukun dan Syarat Murabahah 

Mengenai rukun murabahah pada dasarnya sama sama dengan jual beli 

biasa. Rukun jual beli, yaitu: 

a. Akad (Ijab Kabul) ialah kata anatara penjual dan pembeli. Jual beli belum 

dikatakan sah sebelum Ijab dan Kabul dilakukan sebab Ijab Kabul 

menunjukan kerelaaan (keridhoan). Pada dasarnya Ijab Kabul dilakukan 

dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, 

boleh ijab Kabul dengan surat-menyurat yang mengandung arti Ijab dan 

Kabul.
15

  

b. Orang orang yang berakad, seperti pihak-pihak yang terdiri dari penjual 

dan pembeli. 

c. Ma‟qud Alaih adalah objek akad atau benda-benda yang diakadkan, seperti 

benda-benda yang dijual dalam akad jual beli. 

d. Harga (al-tsaman), adalah nialai barang yang ditentukan atau dirupakan 

dengan uang. 

                                                             
15

  Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Cetakan ke-8, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 

2013), h. 70. 
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Syarat murabahah pada dasarnya sama dengan jual beli pada umumnya. 

Masing –masing rukun mempunyai syarat-syarat yang melekat pada rukun.  

Syarat sah jual beli yaitu : 

a. Syarat-syarat sah ijab Kabul ialah:
16

 

1. Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah 

penjual menyatakan ijab dan sebaliknya. 

2. Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul. 

3. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-

benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang 

beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam, sebab 

besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang 

beragama Islam, sedangkan Allah SWT melarang orang-orang 

mukmin member jalan kepada orang kafir untuk merendahkan 

mukmin. 

 

b. Syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad, yaitu: 

1. Baligh berakal agar tidak mudah ditipu orang. Batal akad anak kecil, 

orang gila, dan orang bodoh sebab mereka tidak pandai mengendalikan 

harta. 

2. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-

benda tertentu.
17

 

 

c. Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad ialah sebagai berikut: 

1. Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan 

benda-benda najis seperti anjing, babi, dan yang lainnya. 

2. Memberi manfaat menurut syara’, maka dilarang jual beli benda-benda 

yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut Syara’, seperti menjual 

babi, kala, cicak, dan yang lainnya. 

3. Jangan ditaklikan, yaitu dikaitan atau digantungkan kepada hal-hal 

lain, seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini kepadamu. 

4. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan jual motor ini kepada Tuan 

selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah sebab jual beli 

merupakan salah satu sebab sebab pemilikan secara penuh yang tidak 

dibatasi oleh apapun kecuali Syara’. 

5. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat tidaklah sah menjual 

binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi. 

6. Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak 

seizing pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi 

miliknya. 

7. Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui 

banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, 
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maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu 

pihak.
18

 

  

d. Syarat-syarat harga barang (al-tsaman) harus dinyatakan secara 

transparansi (harga pokok dan komponen keuntungan) dan cara 

pembayarannya di sebutkan secara jelas
19

 

Imam Malik berpendapat, sesuatu yang diangap sebagai bagian dari 

harga pokok adalah biaya yang dikeluarkan oleh penjual untuk keperluan 

barang dagangan. Dalam hal ini mengklasifikasikannya menjadi tiga 

bagian, yaitu:
20

 

a. Bagian yang terhitung dalam harga asal dan menjadikan bagian dari 

keuntungan. Termasuk ke dalam ini adalah biaya yang memberikan 

pengaruh pada barang dagangan, sepertian biaya penjahitan dan 

pewarnaan. 

b. Bagian yang terhitung dalam harga asal dan ia tidak menjadi bagian 

dari keuntungan. Termasuk ke dalam bagian ini adalah apa yang tidak 

memberikan pengaruh kepada barang dagangan dan tidak mungkin bagi 

penjual menanganinya sendiri, seperti biaya transportasi membawa 

barang dagangan ke luar kota serta sewa gudang. 

c. Bagian yang tidak terhitung sebagai harga dasar dan tidak pula menjadi 

bagian dari keuntungan. Termasuk ke dalam masalah ini adalah upat 

melipat, upah mengikat. 

 

Namun, untuk sahnya akad murabahah, para ulama sepakat ada syarat-

syarat tertentu yang harus dipenuhi, yaitu: 

a. Harga pokok yang diketahui oleh pembeli kedua jika harga pokok tidak 

diketahui maka jual beli murabahah menjadi fasid. 

b. Keuntungan diketahui karena keuntungan merupakan bagian dari harga. 

c. Modal merupakan mal misliyyat (benda yang ada perbandingannya di 

pasaran) seperti benda yang ditakar, benda yang ditimbang, dan benda 

yang dihitung atau sesuatu yang nilainya diketahui, seperti dinar, dirham, 

atau perhiasan. 

d. Murabahah tidak boleh dilakukan terhadap harta riba dan  memunculkan 

riba Karenna dinisbahkan pada harga pokok, seperti sesseorang membeli 

barang yang ditakar atau ditimbang dengan jenis yang sama maka tidak 

boleh baginya untuk menjual barang tersebut secara murabahah. Karena 

murabahah adalah jual beli dengan haraga pokok dan tambahan laba. 

Sementara itu, tambahan pada harta riba adalah riba fadhal, buakan laba. 
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e. akad jual beli yang pertama dilakukan adalah sah jika akad jual beli 

pertama fasid maka murabahah tidak boleh dilakukan.
21

 

 

Beberapa ulama kontemporer telah membolehkan penggunaan murabahah 

sebagai bentuk pembiayaan alternative dengan syarat-syarat tertentu. Dua hal 

utama yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:
22

 

1. harus selalu diingat bahwa pada mulanya murabahah bukan merupakan 

bentuk pembiayaan, melainkan hanya alat untuk menghindar ari bunga dan 

bukan merupakan instrument ideal untuk mengemban tujuan riil ekonomi 

Islam. Instrument ini hanya digunakan sebagai langkah transisi yang 

diambil dalam proses Islamisasi ekonomi, dan penggunaannya hanya 

terbatas pada kasus-kasus ketika murabahah dan musyarakah tidak/belum 

dapat diterapkan. 

2. Murabahah muncul bukan hanya untuk menggantikan bunga dangan 

keuntungan, melainkan sebagai bentuk pembiayaan yang diperbolehkan 

oleh ulama Syariah dengan syarat-syarat tertentu. Apabila syarat-syarat ini 

tidak dipenuhi, maka murabahah tidak boleh digunakan dan cacat menurut 

Syariah. 

4. Macam-Macam Murabahah 

Murabahah dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :
23

 

a. Murabahah Sederhana 

Murabahah sederhana adalah bentuk akad murabahah ketika penjual 

memasarkan barangnya kepada pembeli dengan harga sesuai harga 

perolehan ditambah marjin keuntungan yang di inginkan. 

b. Murabahah kepada pemesan  

Bentuk murabahah ini melibatkan tiga pihak, yaitu pemesan, pembeli 

dan penjual. Bentuk murabahah ini juga melibatkan pembeli sebagai 

perantara karena keahliannya atau karena kebutuhan pemesan akan 

pembiayaan. Bentuk murabahah inilah yang diterapkan perbankan 

syariah dalam pembiayaan. 

Dalam murabahah melalui pesanan ini, si penjual boleh meminta 

pembayaran hamish ghadiyah, yakni uang tanda jadi ketika ijab kabul. Hal 

ini sekadar untuk menunjukan bukti keseriusan si pembeli. Jika si pembeli 

membatalkan pesanannya, maka Hamish ghadiya ini dapat digunakan 

untuk menutupkerugian atas pembatalan pemasanan tersebut.
24
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Jika berdasarkan sumber dana yang digunakan maka pembiayaan 

murabahah secara garis besar dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, 

yaitu:
25

 

1. Pembiayaan murabahah yang didanai dengan URIA (Unrestricted 

Investment Account atau Investasi tidak terikat. 

2. Pembiayaan murabahah yang didanai dengan RIA (Restricted 

Investment Account atau Investasi Terikat). 

3. Pembiayaan murabahah yang didanai dengan modal Instansi (Bank 

atau Pegadaian). 

Sedangkan jika dilihat dari cara pembayarannya, maka murabahah 

dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu: 

1. Murabahah taqsit, ialah jual beli murabahah dimana pembayaran 

cicilan dilakukan secara angsuran rutin tiap bulan. 

2. Murabahah mu‟ajjal, ialah jual beli murabahah  dimana pembayaran 

cicilan dilakukan diawal bulan saja kemudian dilunasi sekaligus (lump 

sum) di akhir bulan sesuai kesepakatan 

3. Murabahah Naqdan, ialah jual beli murabahah dimana pembayaran 

dilakukan secara tunai di awal akad. 

5. Karakteristik Murabahah 

Karakteristik murabahah yang mana dalam pedoman akuntansi 

perbankan syari’ah di Indonesia dijelaskan karakteristik murabahah 

sebagai berikut :
26

 

1. Proses pengadaan barang murabahah harus dilakukan oleh pihak 

Bank. 

2. Murabahah dapat dilakukan melalui pesanan atau tanpa pesanan dalam 

murabahah pesanan bank melakukan pembelian barang setelah ada 

pemesanan dari nasabah. 

3. Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat dan tidak 

mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya. 

4. Pembiayaan murabahah dapat dilakukan secara tunai ataupun cicilan. 

5. Bank dapat memberi potongan, apabila nasabah dapat melunasi hutang 

tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang dicantumkan, dengan 

syarat tidak ada diperjanjikan dalam akad dan besarnya potongan 

diserahkan pada kebijakan bank. 

6. Bank dapat menerima nasabah menyediakan agunan atas piutang 

murabahah, antara lain dalam barang yang telah dibeli bank. 

7. Bank dapat meminta uang pembeli kepada nasabah setelah akad 

disepakati, tetapi apabila murabahah batal, pembeliaan dikembalikan 

kepada nasabah setelah dikurangi dengan kerugian sesuai dengan 

kesepakatan, antara lain : 

a. Potongan pembelian bank oleh pemasok 

b. Biaya administrasi 

c. Biaya yang dikeluarkan dalam proses pengadaan. 

8. Apabila terdapat uang muka dalam transaksi murabahah berdasarkan 

pesanan, maka keuntungan murabahah didasarkan pada posisi harga 

barang yang telah dibiayai oeh bank. 
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9. Bank berhak mengenakan denda kepada nasabah yang tidak dapat 

dengan indikasi antara lain : 

a. Adanya unsur kesengajaan yaitu nasabah mempunyai dana tetapi 

tidak melakukan pembayaran piutang murabahah 

b. Adanya unsur penyalahgunaan yaitu nasabah yang mempunyai 

dana tetapi digunakan terlebih dahulu untuk hal lain. 

10. Apabila setelah akad transaksi murabahah maka pemasok akan 

memberikan suatu potongan harga atas barang yang dibeli oleh bank 

dan telah dijual kepada nasabah, maka potongan harga tersebut dibagi 

berdasarkan perjanjian atau persetujuan yang dibuat dalam akad, 

pembagian potongan harga setelah akad harus diperjanjikan lagi mana 

porsi potongan harga yang menjadi milik bank dapat diakui sebagai 

pendapatan operasi lainnya. 

6. Berakhirnya Murabahah 

Akad murabahah akan berakhir  apabila terjadi hal-hal  berikut ini :
27

 

1. Pembatalan akad, jika terjadi pembatalan akad oleh pembeli, maka 

uang muka yang dibayar tidak dapat dikembalikan. 

2. Terjadinya aib pada objek barang yang akan dijual yang kejadiannya 

ditangan penjual. 

3. Objek hilang atau musnah, seperti emas yang akan dijual hilang dicuri 

orang. 

4. Tenggang waktu yang telah disepakati pada akad murabahah telah 

berakhir. Baik cara pembayarannya secara sekaligus ataupun secara 

angsuran. 

5. Menurut jumhur ulama akad murabahah tidak berakhir (batal) apabila 

salah seorang yang berakad meninggal dunia dan pembayaran belum 

lunas, maka hutangnya harus dibayar oleh ahli warisnya. 

7. Manfaat Murabahah 

Sesuai dengan sifat bisnis (tijarah), transaksi murabahah memiliki 

beberapa manfaat, yaitu : Bai‟ al murabahah memberi banyak manfaat 
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pada bank syari’ah salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul 

dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. 

Selain itu sistem bai‟ al murabahah juga sangat sederhana hal tersebut 

memudahkan penanganan administrasinya di bank syari’ah.
28

 

Selain manfaat diatas murabahah juga memiliki kemungkinan resiko 

yang harus diantisipasi antara lain :
29

 

1. Default atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran. 

2. Penolakan nasabah yaitu barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh 

nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam 

perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya, karena itu 

sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena 

nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan barang 

yang dipesan. Bila bank telah menandatangani kontrak pembelian 

dengan penjual, barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan 

demikian, bank mempunyai resiko untuk menjualnya pada pihak lain.          

 

Dalam pembiayaan murabahah, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak 

yang melakukan transaksi jual beli, yaitu lembaga keuangan syariah 

sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli barang.
30

 Secara umum, 

penerapan pembiayaan murabahah dapat digambarkan sebagai berikut. 

1. Negosiasi & Persyaratan 

 

 

 2.Akad Jual Beli 

 

 6.Bayar 

 5. Terima 

barang &Dokumen  

 3. Beli Barang 4. Kirim   

                                                             
28

 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Cetakan ke-1, 

(Jakarta: Gema Insani Pers, 2001) , h.107.  
29

 Ibid, h. 108. 
30

 Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 139.  

NASABAH 

SUPLIER 

PENJUAL 

BANK 



26 
 

Skema Murabahah 

Sumber: M. Syafi’I Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, (Jakarta: Gema 

Insani Pers, 2001) 

 

Keterangan:  

1. Nasabah mengajukan Permohonan Ke Bank. Kemudian antara nasabah 

dengan bank melakukan negosiasi 

2. Setelah terjadi kesepakatan, antara nasabah dengan bank melakukan 

akad jual beli. 

3. Bank membeli barang kepada Supplier 

4. Supplier mengirim barang kepada nasabah 

5. Nasabah melakukan pembayaran sesuai dengan harga yang disepakati 

ketika akad. 

 

B. Konsep Rahn 

1. Pengertian Rahn 

Perkembangan produk-produk berbasis Islam kian marak di Indonesia, 

tidak terkecuali pegadaian. Konsep operasi Pegadaian Islaam mengacu pada 

sistem administrasi modern yaitu asas rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas 

yang diselaraskan dengan nilai Islam. Pegadaian Islam biasa dikenal dengan 

istilah rahn.
31

 

Secara etimologi,  gadai atau rahn berarti al-tsubut dan al-habs yaitu 

penetapan dan penahanan. Ada pula yang menjelaskan bahwa rahn adalah 

terkurung atau terjerat.
32

  

 Adapun menurut terminologi Islam, rahn sebagaimana di definisikan oleh 

para ulama adalah menjadikan barang berharga menurut tinjauan syariat 

sebagai jaminan hutang, sekiranya pembayaran hutang atau sebagian bisa 

diambil dari benda yang digadaikan tersebut. Apabila seseorang berutang 

kepada orang lain, kemudian ia memberikan kepeda pemberi utang sebuah 

jaminan seperti bangunan atau binatang ternak, jaminan tersebut terus 
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tertahan di tangan dipemberi hutang hingga hutangnya selesai dibayar. Rahn 

seperti ini adalah rahn yang dibenarkan oleh syariat Islam.
33

   

  Rahn adalah salah satu akad tabarru (derma), karena apa yang diserahkan 

oleh pihak rahin (pihak yang menggadaikan)kepada pihak murtahin adalah 

tanpa imbalan atau ganti. Rahn termasuk salah satu akad al-„aini yaitu akad 

yang dianggap belum sempurna sehingga konsekuensi-konsekuensi 

hukumnya belum bisa dijalankan.
34

 Rahn bersifat al-„aini yaitu dikatakan 

sempurna sesudah menyerahkan banda yang dijadikan akad, seperti hibah, 

pinjam meminjam, titipan, dan qirad semua termasuk akad tabarru (derma).
35

 

Dari pengertian yang telah dijabarkan di atas dapat disimpulkan bahwa 

Rahn merupakan akad yang menjadikan suatu harta atau barang berharga  

sebagai jaminan atas hutang piutang sehingga dengan harta tersebut dapat 

dilunasi jika hutang nya tidak dapat dilunasi oleh pihak yang berhutang. 

2. Landasan Hukum Rahn 

Landasan hukum rahn adalah boleh sebagaimana kebolehan jual beli, 

berdasarkan ketentuan al-Qur’an, Hadis dan Ijma para ulama. Diantara dalil 

yang tmemperbolehkan rahn adalah sebagai berikut. 

a. Al-Qur’an 

Dalam Qur’an surat Al-Baqarah ayat 283: 

                           

                        . . .      
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Artinya : “ Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak 

mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang 

jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu 

mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang 

dipercayainya itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan 

hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhan-nya. . .”
36

 

Ayat tersebut memerintahkan siapa saja yang melakukan perjanjian secara 

tidak tunai hendaklah akad hutang itu dicatat, jika tidak ada penulis maka 

sebagai ganti penulis yaitu penyerahan barang jaminan. Namun apabila tidak 

dapat menyediakan jaminan, maka orang yang berhutang hendaknya 

menunaikan amanatnya untuk membayar hutangnya. 

 

b. Hadits 

َِ  نَّ ـا أَ يَ نْ عَ  هللاُ  َِ ضِ رَ  ةَ شَ ائِ عَ  هْ عَ  َرُ ِمْه ْشتَ إِ  مَ لَّ سَ ًَ  وِ ْْ لَ عَ  َ هللاُ لَّ صَ النَّب

ُِّ طََعاًما إلَ أَجٍل ًرىَنَوُ ِدرْ  ِد ٌْ ِّْذ ) رًاه البخارٍ(َّيُـ َعوُ ِمْه َحِذ
37

 

Artinya :”Dari Aisyah r.a berkata bahwa Rasulullah bersabda: 

Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang yahudi dan 

menjaminkan kepadanya baju besi”. (HR. Bukhari)
38

 

Hadits di atas secara jelas menggambarkan fakta sejarah bahwa pada 

zaman Rasulullah SAW gadai telah dipraktekkan secara luas. Hadits 

tersebut menegaskan Rasulullah SAW pernah melakukan hutang piutang 

dengan orang yahudi untuk sebuah makanan. Kemudian beliau 
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menggadaikan (menjaminkan) baju besinya sebagai penguat kepercayaan 

transaksi tersebut. 

c. Ijma’ 

Para ulama telah sepakat membolehkan akad rahn. Kebanyakan ulama 

berpendapat bahwa rahn juga disyariatkan bagi orang yang mukim, 

sebagaimana juga disyariatkan dalam perjalanan. Hal ini berdasarkan dalil 

bahwa Rasulullah SAW melakukannya ketika sedang mukim di Madinah. 

Adapun pembatasan dengan adanya perjalanan seperti dalam ayat, karena 

kebanyakan rahn terjadi ketika dalam perjalanan.
39

 Di Indonesia landasan 

ini diperkuat dengan dikeluarkannya Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 

25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa 

pinjaman dengan menggadaikan barang jaminan utang dalam bentuk rahn 

diperbolehkan dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

3. Rukun dan Syarat Rahn 

Gadai atau pinjaman dengan jaminan suatu benda memiliki beberapa 

rukun dan syarat, antara lain: 

a. Rahin (orang yang memberikan jaminan) dan murtahin (orang yang 

menerima). Syarat rahin dan murtahin yaitu berakal dna mumayyiz tetapi 

tidak disyaratkan harus baligh, dengan demikian, anak kecil yang sudah 

mumayyiz, dan orang yang bodoh berdasarkan izin dari walinya 

dibolehkan melakukan rahn.
40
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b. Mahrun atau jaminan. Syaratnya barang yang dapat diperjualbelikan, 

bermanfaat, jelas, milik rahin, bisa diserahkan, tidka bersatu dengan harta 

lain, harta yang tetap atau dapat dipindahkan.
41

 

c. Mahrun bih adalah pinjaman atau hutang. Syaratnya yaitu berupa hutang 

yang tetap dan dapat dimanfaatkan, hutang harus lazim pada waktu akad, 

hutang harus jelas dan diketahui oleh rahin dan murtahin.
42

 

d. Shighat atau Ijab dan Kabul. Akad ijab dan kabul, seperti seseorang 

berkata; “aku gadaikan mejaku ini dengan harga Rp. 10.000,00” dan yang 

satu lagi menjawab. “ Aku terima gadai mejamu seharga Rp. 10.000,00” 

atau dapat pula dilakukan selain dengan kata-kata, seperti dengan surat, 

isyarat, atau yang lainnya.
43

 

4. Pemeliharaan Barang Gadai 

Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa segala biaya yang dibutuhkan 

untuk pemeliharaan barang agunan tersebut menjadi tanggung jawab 

pemiliknya, yaitu rahin. Ulama fiqih juga sepakat bahwa barang yang 

dijadikan agunan itu tidak boleh dibiarkan begitu saja, tanpa menghasilkan 

sama sekali, karena tindakan tersebut termasuk tindakan menyia-nyiakan 

harta yang dilarang Rasulullah SAW.
44

 

Murtahin bertanggung jawab menyediakan atau membayarkan biaya upah 

menjaga dan tempat pemeliharaan, seperti sewa kandang, sewa tempat 

simpanan karena sewa pemeliharaan barang gadaian adalah tanggung 

jawabnya. Berdasarkan tanggung jawab tersebut, murtahin tidak 

mensyaratkan dalam akad rahn pembayaran upah harus kepadanya, karena 

pemeliharaan marhun adalah kewajibannya.
45

  

 

                                                             
41

  Ibid, h. 164. 
42

  Ibid, h. 163.  
43

  Hendi Suhendi, Op. Cit, h. 107. 
44

  Sutan Remy Sjahdeini,), Op. Cit, h. 82. 
45

  Rozalinda, Op. Cit, h. 261. 
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Lain halnya tanggung jawab bagi murtahin, yaitu biaya pemeliharaan 

seperti untuk menjaga atau tempat penyimpanan barang gadai, sewa kandang, 

hewan atau sewa gudang penyimpanan barang gadai, karena uang sewa 

adalah beban pemeliharaan sehingga menjadi tanggung jawab murtahin. 

Berdasarkan hal tersebut pemberian upah kepada murtahin untuk 

pemeliharaan barang gadai tidk boleh disyaratkan pada akad gadai karena hal 

itu sudah menjadi kewajibannya. Jadi, mayoritas ulama Syafi’iyah, 

Hanabilah, dan Malikiyah berpendapat bahwa semua biaya marhun baik 

biaya perawatan maupun biaya penjagaan menjadi tanggung jawab rahin, 

karena rahin yang menjadi pemilik barang tersebut dan yang menggung risiko 

ataupun menikmati hasilnya.
46

 

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, dapata disimpulkan bahwa gadai 

sebagai akad tabarru‟ (kebaikan) bertujuan untuk menolong pihak yang 

kekurangan dana dengan cara menggadaikan harta bendanya, dan harta benda 

yang digadaikan itu diserahkan penguasaannya ke tangan murtahin, maka 

tentu saja murtahin memerlukan biaya untuk menjaga agar nilai barang 

tersebut tidak kurang. Untuk itu sudah sewajarnya apabila biaya-biaya 

perawatan maupun penjagaan menjadi tanggung jawab rahin. Sebab, rahin 

yang menjadi pemilik marhun yang sebenarnya. Sedangkan murtahin hanya 

mempunyai hak penahanan atas marhun sebagai jaminan hutangnya. 

5. Resiko Barang Gadai 

Adapun risiko yang mungkin terdapat pada rahn apabila diterapkan 

sebagai prosuk adalah: 

a. Risiko tak terbayarnya utang nasabah (wanprestasi)
47

, ini terjadi apabila 

nasabah kesulitan dalam melunasi kembali barang yang telah dijaminkan 

karena beberapa alasan. Nasabah mungkin saja dapat terbebas dari 

kewajiban membayar cicilan dikarenakan dalam perjalanan waktu nasabah 

berniat untuk mengorbankan barang gadainya. 

                                                             
46

  Ibid.,  
47

  Heri Sudarsono, Bank  dan Lembaga Keuangan Syari‟ah, (Jakarta: Ekosiana, 2003), h. 

182. 
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b. Risiko penurunan nilai asset yang ditahan atau rusak.
48

 Walaupun telah 

ditaksir nilai barang yang digadaikan kemungkinan adanya penurunan 

nilai barang dari awal penaksiran akan terjadi yang disebabkan oleh 

berbagai masalah ekonomi.  

6. Manfaat Rahn 

Manfaat yang dapat diambil oleh bank dari prinsip rahn adalah sebagai 

berikut.
 49

   

a. Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan 

fasilitas pembiayaan yang diberikan bank. 

b. Memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito 

bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam 

ingkar janji karena ada suatu asset atau barang (marhun) yang dipegang 

oleh bank. 

c. Jika rahn diterapkan dalam mekanisme pegadaian, sudah barang tentu 

akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dana, terutama di 

daerah-daerah.  

Adapun manfaat yang langsung di dapat bank adalah biaya-biaya konkret 

yang harus dibayar oleh nasabah untuk pemeliharaan dan keamanan asset 

tersebut. Jika penahanan asset berdasarkan fidusia (penahanan barang 

bergerak sebagai jaminan pembayaran), nasabah juga harus membayar biaya 

asuransi yang besarnya sesuai dengan yang berlaku secara umum. 

7. Berakhirnya Akad Rahn 

Apabila pada waktu pembayaran atau jatuh tempo telah ditentukan maka 

rahin wajib melunasinya dan murtahin wajib menyerahkan marhun dengan 

segera kepada rahin. Rahn  dipandang habis dengan beberapa keadaan 

seperti. 

1. Barang diserahkan kepada pemiliknya 

Jumhur ulama selain Syafi’iyah memandang habis rahn jika murtahin 

menyerahkan barang kepada rahin sebab barang merupakan jaminan 

hutang. Jika barang diserahkan, tidak ada lagi jaminan. Selain itu, 

                                                             
48

  Muhammad Syafi’i  Antonio, Op. Cit, h. 131. 
49

  Ibid, h. 130. 
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dipandang habis pula rahn jika murtahin meminjamkan barang kepada 

rahin atau kepada orang lain atas seizing rahin. 

2. Dipaksa menjual barang 

Rahn habis jika hakim memaksa rahin untuk menjual barang, atau hakim 

menjualnya jika rahin menolak. 

3. Rahin melunasi semua hutang 

4. Pembebasan hutang 

Pembebasan hutang dalam bentuk apa saja, menandakan habisnya rahn 

meskipun hutang tersebut dipindahkan kepada orang lain. 

5. Pembatan rahn dari pihak murtahin 

Rahn dipandang habis jika murtahin membatalkan rahn meskipun tanpa 

seizin rahin. Sebaliknya, dipandang tidak batal jika rahin 

membatalkannya.  

Menurut ulama Hanafiyah, murtahin diharuskan untuk mengatakan 

pembatalan barang kepada rahin. Hal ini karena rahn tidak terjadi, kecuali 

dengan memegang. Begitu pula cara membatalkannya adalah dengan tidak 

memegang. 

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rahn dipandang batal jika murtahin 

membiarkan barang pada rahin sampai dijual. 

6. Rahin meninggal 

Menurut ulama malikiyah, rahn habis jika rahin meninggal dunia sebelum 

menyerahkan barang kepada murtahin. Juga dipandang batal jika murtahin 

meninggal sebelum mengembalikan barang kepada rahin. 

7. Barang rusak 

8. Tasharruf dan barang 

Rahn  dipandnag habis apabila barang di tasharrufkan seperti dijadikan 

hadiah, hibah, sedekah, dan lain-lain seizing pemiliknya.
50

 

 

Berdasarkan ketentuan pasal 1152 ayat (3) KUH Perdata gadai berakhir 

apabila : 

1. Hapusnya hutang yang ditanggung  

2. Dilepas secara sukarela 

3. Barang tangguhan hilang 

4. Barang tangguhan musnah (hapus) 

5. Jika seorang pemegang gadai lantaran suatu sebab menjadikan pemilik 

daro barang yang digadaikan. 

                                                             
50

  Rachmat Syafe’i, Op. Cit, h. 178-179. 
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Secara umum, penerapan rahn yang dikombinasikan dengan pembiayaan 

di lembaga keuangan syariah, dapat digambarkan sebagai berikut 

     

  

 

 

 

 

 

Skema Rahn 
Sumber : Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2011) 

 

Keterangan skema rahn : 

1. Nasabah menyerahkan jaminan (mahrun) kepada bank syariah 

(murtahin). Jaminan ini berupa barang gerak. 

2. Akad pembiayaan dilaksanakan antara rahin (nasabah) dan murtahin 

(bank syariah). 

3. Setelah kontrak pembiayaan ditandatangani, dan agunan diterima oleh 

bank syariah, maka bank syariah mencairkan pembiayaan. 

4. Rahin melakukan pembayaran kembali ditambah dengan fee yang telah 

disepakati. fee ini berasal dari sewa tempat dan biaya untuk pemilharan 

agunan. 

 

Secara sederhana mekanisme penerapan akad rahn pada lembaga 

keuangan memudahkan masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhannya 

dengan pinjaman dan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang. 

Lembaga keuangan syariah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap 

pembiayaan tersebut. 

MARHUN BIH 

PEMBIAYAAN 

MURTAHIN 

BANK 

 

RAHIN 

NASABAH 

MARHUN 

JAMINAN 
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BAB III 

LAPORAN PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan Lampung 

1. Sejarah Berdirinya Pegadaian syariah 

Keberadaan Pegadaian Syari’ah pada awalnya didorong oleh perkembangan 

dan keberhasilan lembaga-lembaga keuangan syari’ah. Di samping itu, juga 

dilandasi oleh kebutuhan masyarkat Indonesia terhadap hadirnya sebuah 

pegadaian yang menerapkan prinsip-prinsip syari’ah. Hadirnya Pegadian 

Syari’ah sebagai sebuah lembaga keuangan formal dari PT. Pegadaian 

(Persero) di Indonesia merupakan hal yang menggembirakan. Pegadaian 

Syari’ah bertugas menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pemberian uang 

pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum Islam 

mengenai Pegadaian Syari’ah.Sampai saat ini baru ada 5 lembaga keuangan 

yang tertarik untuk membuka Pegadaian Syari’ah. PT. Pegadaian (Persero) 

adalah salah satu lembaga yang tertarik untuk membuka produk berbasis 

Syari’ah ini bekerjasama dengan Bank Muamalat Indonesia, pada awal 

September 2003 diluncurkan gadai berbasis syari’ah bernama Pegadaian 

Syari’ah. Empat lainnya adalah perbankan syari’ah yang membuka kantor 

pegadaian sendiri, yaitu Unit Layanan Gadai Bank Syari’ah dan Bank Jabar 

Syari’ah. Bank Muamalat  Indonesia (BMI) bekerjasama dengan PT. 

Pegadaian (Persero) yang berbentuk aliansi (musyarakah). BMI sebagai 
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penyandang dana, sedangkan PT. Pegadaian (Persero) sebagai pelaksana 

operasionalnya.
1
 

Terbitnya PP Nomor 10 Tahun 1990  tanggal 10 April 1990 dapat dikatakan 

menjadi tonggak awal kebangkitan pegadaian, suatu hal perlu dicermati bahwa 

PP Nomor 10 1990 menegaskan misi yang harus diemban oleh pegadaian 

untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP 

Nomor 103 Tahun 2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha PT. 

Pegadaian (Persero) sampai sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa 

operasionalisasi pegadaian pra Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang 

bunga bank, telah sesuai dengan konsep syari’ah meskipun harus diakui 

belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu. 

Berkat rahmat Allah SWT. dan setelah melalui kajian panjang, akhirnya 

disusunlah suatu konsep pendirian unit layanan gadai syari’ah sebagai langkah 

awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syari’ah. 

Layanan gadaian syari’ah ini merupakan hasil kerja sama PT. Pegadaian 

(Persero) dengan Lembaga Keuangan Syari’ah untuk mengimplementasikan 

prinsip “rahn” yang bagi PT. Pegadaian (Persero) dapat dipandang sebagai 

pengembangan produk, sedang bagi Lembaga Keuangan Syari’ah dapat 

berfungsi sebagai kepanjangan tangan dalam pengelolaan produk rahn. Untuk 

mengelola kegiatan tersebut, pegadaian telah membentuk divisi usaha syari’ah 

yang semula di bawah binaan usaha lain. 

                                                             
1
 Lihat website PT. Pegadaian www.pegadaian.com  

http://www.pegadaian.com/
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Konsep operasi Pegadaian Syari’ah mengacu pada sistem administrasi 

modern, yaitu azas rasionalitas efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan 

dengan nilai Islam. Fungsi operasi Pegadaian Syari’ah itu sendiri dijalankan 

oleh kantor-kantor cabang Pegadaian Syari’ah/Unit Layanan Gadai Syari’ah 

(ULGS) sebagai satu unit organisasi dibawah binaan Difisi usaha lain PT. 

Pegadaian Syariah (Persero). ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang 

secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional.
2
 

Pegadaian Syari’ah pertama kali bediri di Jakarta dengan nama Unit 

Layanan Gadai Syari’ah (ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 

2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, 

Surakarta, Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih di 

tahun yang sama pula, 4 kantor Cabang Pegadaian di Acep di konversi menjadi 

Pegadaian Syari’ah. 

Pegadaian Syari’ah dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada 

prinsip syari’ah memiliki karakteristik, seperti tidak memungut bunga dalam 

berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai 

komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh 

imbalan atas jasa dan/atau bagi hasil. 

2. Legalitas dan Latar Belakang Pendirian Pegadaian Syariah Cabang 

Radin Intan Lampung 

Landasan dibukanya unit layanan gadai syariah pada Perum Pegadaian 

secara umum didasarkan pada PP No. 103 tahun 2000 Bagian Ketiga Pasal 7 

                                                             
2
 Ibid.,  
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butir b tentang maksud dan tujuan Perum pegadaian yang berbunyi: “maksud 

dan tujuan perusahaan adalah menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, 

praktik riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya” 

Sedangkan landasan Syar’i berdasarkan pada: 

a. Al-Qur’an dan Hadist 

Landasan syar’i yang diambil dari nash al-Qur’an dan hadist terdiri dari: 

1) Al-Qur’an Surat Al-Baqarah (2) : 283 

                          

                               

                        

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

sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada 

barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang berhutang”.
3
 

 

2) Hadist dari Aisyah r.a. Nabi saw bersabda: 

 

َأ َي َنَ عَ َللاهَََِ ضَ سَ َح َشَ ائ َعَ َنَ عَ  ََنَ ـا  ِ ت َإ ََمَ ل َسَ ًَ َوَ َْ ل َعَ َََللاهَل َصَ الن ث َش  ن  َُم  ش 

َ)َسًاهَالثخاسٍ( ّ ذ  ذ  َح  ن  م  وَه ع  س  د  ٍلًَسى ن وَه اًماَإلََأج  َط ع  ُِّ د   ٌ ّ يـه
4

 

 

Artinya: 

“Dari Aisyah r.a berkata bahwa Rasulullah bersabda: Rasulullah SAW 

membeli makanan dari seorang yahudi dan menjaminkan kepadanya 

baju besi”. (HR. Bukhari) 

 

3) Hadist dari Abu Hurairah r.a. Nabi saw bersabda: 

                                                             
3
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Bandung: Diponegoro, 2014), h. 

49.  
4
 Abi Abdillah Muhammad,Shahih Bukhori, Juz III (Beirut Libanon: Darul Al-Kutub Al- 

Ilmiyah, 1992), h.48. َََ  
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نَ  ََع  َللاه سهٌله َس  َق ال  , َق ال  جه ّ ش  َىهش  َأتَ  َإ ر  َت ن ف ق ت و  ك ةه َّهش  ى نه لمَالش  س   ً َ و  لْ  ع 

َا شبه َّهش  َالذ سِّ ل ث نه  ً ن اَ ىٌه ش  َم  ان  َاك  َإ ر  َت ن ف ق ت و  شبه َّهش  َالذ سِّ ل ث نه  ً ن اَ ىٌه ش  َم  ان  ك 

 ًَ َ ك ةه َال ز ٍَّ ش  لَ  ع   ً ن اَ ىٌه ش  َم  ان  َاك  َالن ف ق حه.ت ن ف ق ت و َإ ر  به ش  ّ ش 
5
ََ

“Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang 

menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya”. 

(HR. Asy-Syafii al-Darul Qurni dan Ibnu Majah) 

 

b. Fatwa Dewan Syariah Nasional 

Landasan hukum Syari dalam mengeluarkan produk pegadaian syariah 

juga berdasar pada Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002, tanggal 26 Juni 

2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan mengendalikan barang 

sebagai jaminan hutang dalam bentuk rahn dibolehkan dengan ketentuan 

sebagai berikut:   

1) Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun 

(barang) sampai semua hutang rahin 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 

pemganti biaya pemeliharaan 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. 

                                                             
5
  Abi Abdillah Muhammad, Shahih Bukhari I-IV, Jilid IV, Penerjemah: Zainuddin 

Hamidy, Facruddin, dkk, (Jakarta: Widjaya), h. 45. 
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4) Besar biaya administrasi dan penyimpanan marhun tidak boleh 

ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. 

5) Penjualan marhun. 

a) Apabila jatuh tempo, murtahin harus mengingatkan rahin untuk 

segera melunasi hutangnya. 

b) Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka marhhun 

dijual paksa (eksekusi). 

c) Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya 

pemeliharaan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. 

d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya 

menjadi kewajiban rahin. 

c. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN-MUI/III/2002, 

tangggal 28 Maret 2002 tentang rahn emas. 

Layanan Gadai Syariah Cabang Radin Intan Lampung mulai dibuka dan 

beroperasi sejak tahun 2008 yang beralamat di Jl. Wolter Monginsidi No. 6 

E Bandar Lampung. Berdirinya Layanan Gadai Syariah Cabang Radin Intan 

Lampung ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor eksternal yaitu: 

a. Mayoritas masyarakat Lampung yang muslim. 

b. Untuk mencegah praktik ijon, rentenir, dan pinjaman tidak wajar lainnya. 

c. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lainnya. 

d. Untuk mendukung program Pemerintah di bidang ekonomi dan 

pembangunan nasional. 
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e. Kebutuhan masyarakat akan aplikasi syariah.
6
 

Disamping faktor-faktor tersebut diatas juga terdapat faktor internal 

Perum Pegadaian yang ingin mengembangkan Pegadaian Syariah dengan 

bekerja sama dengan Bank Muamalah Indonesia sehingga terbentuknya 

layanan gadai syariah di Indonesia. 

3. Sistem Managerial Pegadaian Cabang Syariah Radin Intan Lampung 

Layanan gadai syariah dibentuk sebagai unit bisnis yang mandiri dengan 

maksud untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan adanya pelayanan 

pinjam meminjam yang bebas dari unsur ribawi yang secara jelas dilarang 

oleh Islam. Berdasarkan realitas ini, tidak ada pilihan lain bagi Pegadaian 

jika ingin tetap eksis ditengah-tengah masyarakat terutama penduduk 

muslim, maka dituntut untuk harus mampu menjawab tuntutan kebutuhan 

ini. 

Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) secara umum mengemban tugas 

pokok untuk melayani kegiatan pemberian kredit pada masyarakat atas 

dasar penerapan prinsip-prinsip gadai yang dibenarkan secara syar’i. 

a. Struktur Organisasi 

Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan Lampung yang terletak di Jl. 

Wr. Monginsidi No. 6E Bandar Lampung adalah sebuah lembaga non 

bank (Pegdaian Syari’ah) dibawah binaan Divisi Unit Usaha Syari’ah PT. 

Pegadaian, yang secara struktural terpisah pengelolaannya 

(operasionalnya) dari usaha gadai secara konvensional. Adapun struktur 

                                                             
6
 Wawancara, Sri Winarti, Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan, 

Pada tanggal 15 Juni 2017 
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organisasi Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan adalah sebagai 

berikut:
7
 

Struktur Organisasi Kantor 

 

 

 

 

 

 

Manajer Cabang, yaitu pejabat struktural dibawah Pimpinan Wilayah 

yang bertanggung jawab langsung kepada pimpinan wilayah atas 

kelancaran pengelolaan kantor cabang dan unit-unit pelayanan yang ada 

dibawahnya yaitu meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, 

pengawasan seluruh kegiatan operasional dan keamanan kantor cabang 

dan unit-unit pelayanan yang ada dibawahnya. 

Penaksir, yaitu petugas fungsional dibawah Manajer Cabang. Penaksir 

bertugas menaksir marhun untuk menentukan mutu dan nilai barang 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan 

penetapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra baik 

perusahaan.  

Penyimpan, yaitu petugas fungsional dibawah Manajer Cabang yang 

bertanggung jawab langsung kepada Manajer Cabang atas kelancaran 

                                                             
7
 Wawancara, Sri Winarti, Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan 

Lampung, Pada tanggal 15 Juni 2017. 

MANAJER (PIMPINAN 

CABANG) 

Penaksir Penyimpan Kasir Pengelola G24 



43 
 

dan kebenaran pengadministrasian, penyimpanan, keamanan dan 

kebersihan barang jaminan titipan nasabah (rahin) dan dokumen penting 

lain yang dititipkan kepadanya. 

Kasir, yaitu petugas fungsional dibawah Manajer Cabang. Kasir 

melakukan tugas penerimaan, dan pembayaran serta pembukuan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan 

operasional kantor cabang. 

Pengelola G24 (Pengelola Galeri 24) yaitu petugas fungsional 

dibawah Manajer Cabang. Pengelola G24 melakukan tugas jual beli emas 

batangan atau logam mulia (LM). 

Security (satpam) mempunyai tugas mengamankan harta perusahaan 

dan rahin dalam lingkungan kantor dan sekitarnya. Dalam tugasnya 

satpam selain menjaga kemananan juga membantu nasabah mengisi dan 

memberikan slip. Dengan jumlah satpam sebanyak 2 (dua) orang yang 

merangkap sebagai pesuruh, untuk menjaga keamanan kantor satpam 

dibagi menjadi dua sip siang dan malam. 

b. Budaya Organisasi 

Dalam menjalankan organisasi perusahaan dan pelayanan kepada 

masyarakat Perum Pegadaian menetapkan suatu Budaya organisasi yang 

wajib diaplikasikan bagi seluruh ULGS termasuk ULGS Cabang Radin 

Intan. 

Budaya tersebut tercermin pada simbol “STAF INTAN”. Staf intan 

merupakan kepanjangan dari: 
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Sidik   : Benar dan jujur, 

Tabligh  : Mengembangkan Lingkungan, 

Amanah  : Dapat dipercaya, 

Fathonah  : Komponen dan Profesional, 

Inovatif : Penuh gagasan, kreatif, aktif, dan menyukai 

tantangan 

Nilai moral tinggi : Taqwa, berbudi luhur, aktif dan menyukai 

tantangan 

Terampil  : Menguasai bidang pekerjaan, tanggap, akurat, 

Adi layanan  : Sopan, ramah, simpatik, dan berorientasi pada 

kepuasan pelanggan, 

Nuansa citra  : Selalu berusaha mengembangkan diri. 

Sepuluh perilaku utama insan pegadaian: 

1) Berinisiatif, kreatif, produktif, dan adaptif 

2) Berorientasi pada solusi bisnis  

3) Taat beribadah 

4) Jujur dan berpikir positif 

5) Kompeten di bidang tugasnya 

6) Selalu mengembangkan diri 

7) Peka dan cepat tanggap 
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8) Empatik, santun, dan ramah 

9) Bangga sebagai insan Pegadaian 

10) Bertanggung jawab atas aset dan reputasi perusahaan. 

Dari serangkaian makna tersebut diharapkan Pegadaian Syariah dapat 

memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat pengguna jasa 

Pegadaian Syariah. 

c. Visi dan Misi Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan Lampung 

1) Visi Pegadaian 

“Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu 

menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang 

terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.” 

2) Misi Pegadaian 

a) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu 

memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah 

kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. 

b) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang 

memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh pegadaian 

dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap 

menjadi pilihan utama masyarakat. 

c) Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha 

lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan. 
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4. Operasional Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan Lampung 

a. Jenis Produk dan jasa Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan 

Lampung  

Jasa layanan yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah kepada masyarakat 

berupa:
8
 

1. Jasa titipan yaitu layanan kepada masyarakat yang ingin menitipkan 

barang berharga seperti perhiasan emas, berlian, surat berharga maupun 

kendaraan bermotor. Layanan ini dikalangan perbankan dikenal dengan 

Safe Deposit Box (SDB). Persyaratan nasabah datang langsung dan 

membawa barang yang ingin dititipkan ke Pegadaian dengan mengisi 

formulir permohonan jasa titipan. Jangka waktu penitipan dua minggu 

sampai satu tahun dan dapat diperpanjang. 

2. Jasa taksiran yaitu layanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui 

karatase dan kualitas harta perhiasan emas, berlian dan batu permata, 

baik untuk keperluan investasi ataupun keperluan bisnis dengan biaya 

yang relatif terjangkau. Persyaratan nasabah datang langsung dengan 

membawa barang yang akan diujikan ke loket Pegadaian, kemudian 

mengisi formulir permohonan pengujian. Hasil uji terpercaya, karena 

diuji dan ditaksir oleh juru taksir berpengalaman, serta layanan sertifikasi 

atas barang berharga yang telah diuji.   

Produk yang dikeluarkan Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan 

Lampung untuk melayani masyarakat sampai dengan saat ini meliputi:
9
 

                                                             
8
 Lihat website PT. Pegadaian www.pegadaian.com  

http://www.pegadaian.com/
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1. Rahn (jasa gadai berprinsip syariah) 

Rahn adalah skema pinjaman untuk memenuhi kebutuhan dana bagi 

masyarakat dengan sistem gadai sesuai syariah. (QS. Al-Baqarah [2]: 

285). Dengan agunan berupa emas, berlian, peralatan elektronik atau 

kendaraan bermotor.
10

 

Rahn merupakan produk dengan menggunakan system penyaluran 

pinjaman secara gadai yang didasarkan pada penerapan system syariat 

Islam. Rahn tidak dikenakan bunga pinjaman atau sewa modal atas 

pinjaman yang diberikan. Rahn hanya dikenakan biaya administrasi dan 

jasa simpan yang dipungut dengan alasan marhun yang diserahkan rahin 

wajib disimpan, dirawat, dijaga dan diasuransikan. 

Barang yang dapat digadaikan pada Pegadaian Syariah Cabang Radin 

Intan Lampung meliputi tiga jenis barang yaitu perhiasan (emas dan 

berlian), barang elektronik (laptop, TV, HP) dan Kendaraan bermotor 

(mobil dan motor). Penetapan ketiga jenis barang ini dilakukan 

berdasarkan kebijaksanaan manajer cabang dengan mempertimbangkan 

banyak faktor yang diantaranya kondisi masyarakat Bandar Lampung 

yang sering berinvestasi dalam bentuk emas dan kapasitas daya tampung 

gudang Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan yang terbatas. 

Cara  memperoleh pinjaman rahin cukup mudah hanya membawa 

barang jaminan disertai fotocopy identitas ke loket penaksir dan barang 

jaminan (marhun) akan ditaksir oleh staf penaksir, selanjutnya rahin 

                                                                                                                                                                       
9
 Wawancara, Sri Winarti, Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan 

Lampung, Pada tanggal 15 Juni 2017  
10

 Brosur Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan Lampung. 
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akan memperoleh uang pinjaman (marhun bih) sebesar 92% dari nilai 

taksiran.
11

Atau dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: 

a) Rahin (penggadai) mengambil dan mengisi Formulir Permintaan 

Pinjaman (FPP) yang berisi No. KTP, nama, alamat, pekerjaan, dan 

guna peminjaman. 

b) Menyerahkan FPP yang telah diisi dan ditandatangani dengan 

melampirkan fotocopy KTP/identitas lain serta marhun (barang 

jaminan) yang akan dijaminkan. 

c) Penaksir menerima FPP dan memeriksa kelengkapan kebenaran 

pengisian FPP dan marhun yang dijaminkan. 

d) Rahin menerima kitir FPP sebagai bukti penyerahan marhun dari 

penaksir. 

e) Penaksir melakukan taksiran untuk menentukan nilai marhun sesuai 

dengan Buku Peraturan Penaksiran dan Surat Edaran, untuk taksiran 

golongan A dapat langsung diselesaikan oleh penaksir pertama, 

sedang untuk golongan B, C, D dan E harus diselesaikan oleh penaksir 

kedua atau Pimpinan Cabang selaku kuasa pemutus pinjaman.   

f) Penaksir menentukan besarnya uang pinjaman (marhun bih) yang 

dapat diberikan kepada rahin serta menentukan biaya administrasi dan 

menginformasikan besarnya tarif jasa simpan. 

g) Penaksir mengisi dan menandatangani SBR dan memberikan kitir/lip 

untuk nomor marhun. 

                                                             
11

 Wawancara, Sri Winarti, Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan 

Lampung, Pada tanggal 15 Juni 2017  
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h) Rahin menandatangani Surat Bukti Rahn (SBR). 

i) Penaksir menyerahkan marhun yang telah dilipat kepada bagian 

gudang. 

j) Rahin menerima sejumlah uang UP (marhun bih) dan SBR  asli (1 

lembar). 

k) Menyerahkan kitir FPP kepada kasir untuk dicairkan dana. 

l) Kasir menerima SBR asli dan badan SBR dilipat dari penaksir dan 

mencocokkan SBR dengan kitir FPP yang diserahkan oleh rahin serta 

menyiapkan dan melakukan pembayaran UP (marhun bih) sesuai 

jumlah yang tercantum dalam SBR. 

m) Untuk penetapan uang pinjaman yang dilakukan penaksir berdasarkan 

besarnya marhun (barang jaminan) dihitung dari nilai taksirannya 

yang ditetapkan dari harga pasar barang baik dengan harga pasar pusat 

(HPP) untuk emas dan permata (berlian) yang ditetapkan Kantor 

Pusat, maupun harga pasar setempat (HPS) untuk barang gudang yang 

ditetapkan Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan 

dengan melakukan survei di dealer dan pasar kendaraan bermotor 

setempat. Peninjauan HPS dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah 

cabang Radin Intan minimum tiga bulan sekali dan diusulkan ke 

kantor wilayah Lampung untuk mendapatkan penetapan. 

Sedangkan besarnya nilai pinjaman yang diberikan dihitung dari 

presentase nilai taksiran yang telah ditetapkan Perum Pegadaian  

berdasarkan Surat Edaran (SE). 
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Proses pelunasan pinjaman dapat dilakukan kapan saja sebelum 

jangka waktu maksimal 120 hari, baik dengan cara sekaligus maupun 

angsuran dan apabila sampai 120 hari marhun bih belum dapat dilunasi, 

rahin dapat memperpanjang masa pinjaman sampai dengan 120 hari 

berikutnya dengan membayar ijarah dan biaya administrasi sesuai tarif 

yang berlaku. 

Jika nasabah sudah tidak mampu melunasi utang atau hanya 

membayar jasa simpan, maka Pegadaian Syariah melakukan eksekusi 

barang jaminan dengan cara dijial, selisih antara nilai penjualan dengan 

pokok pinjaman, jasa simpan, dan pajak merupakan uang kelebihan yang 

menjadi hak nasabah. Nasabah diberi kesempatan selama satu tahun 

untuk mengambil uang kelebihan, dan jika dalam satu tahun ternyata 

nasabah tidak mengambil uang tersebut, Pegadaian Syariah akan 

menyerahkan uang kelebihan kepada Badan Amil Zakan sebagai ZIS. 

2. Mulia (Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi) 

Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat 

secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktuyang 

fleksibel sampai 3 tahun. Mulia dapat mejadi alternatif pilihan investasi 

yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan. Akad mulia 

menggunakan akad murabahah dan rahn. Murabahah dapat 

didefinisikan sebagai jual beli barang pada harga asal dengan tambahan 

keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.  
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a) Keuntungan berinvestasi melalui Logam Mulia 
12

 

1. Jembatan mewujudkan niat mulia nasabah untuk: 

a. Menabung logam mulia untuk menunaikan ibadah haji. 

b. Mempersiapkan biaya pendidikan anak di masa mendatang. 

c. Memiliki tempat tinggal dan kendaraan 

2. Alternatif investasi yang aman untuk menjaga fortofolio aset 

nasabah 

3. Merupakan aset yang sangat likuid dalam memenuhi kebutuhan 

modal kerja untuk mengembangkan usaha atau menyehatkan 

cashflow keuangan bisnis nasabah dan lain-lain. 

Produk pembiayaan MULIA ini memfasilitasi emas batangan melalui 

penjualan logam mulia oleh pegadaian secara tunai atau angsuran sampai 

3 tahun, tersedia pilihan logam mulia dengan berat 1 gram, 5 gram, 10 

gram, 25 gram, 50 gram, 100 gram, 250 gram dan 1 kilogram.
13

 

b) Persyaratan Mulia 

Syarat-syarat pembelian Mulia pada Pegadaian Syariah Cabang 

Radin Intan Bandar Lampung, sebagai berikut: 

1. Menyerahkan fotocopy KTP/identitas resmi lainnya. 

2. Mengisi formulir aplikasi Mulia. 

3. Menyerahkan uang muka. 

4. Manandatangani akad mulia. 

                                                             
12

  Lihat website PT. Pegadaian www.pegadaian.com 
13

 Brosur Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan lampung. 

http://www.pegadaian.com/
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Pembiayaan MULIA yang ada pada Pegadaian Syariah sangat 

membantu masyarakat yang ingin memiliki emas, karena dapat diangsur 

dan prosesnya mudah serta harga emas yang tetap setiap bulannya 

membuat masyarakat merasa tidak keberatan.
14

 

3. Arrum  

Arrum adalah skema pinjaman dengan sistem syariah bagi para 

pengusaha mikro kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan sistem 

pengembalian secara angsuran, menggunakan jaminan BPKB motor atau 

mobil atau emas.
15

 

Tujuan pembiayaan arrum disamping sebuah upaya diverivikasinya 

produk di Pegadaian Syariah juga dengan maksud meningkatkan 

pemberdayan para pengusaha mikro kecil yang membutuhkan 

pembiayaan modal kerja atau investasi secara syari’ah. 

Pembiayaan diberikan dalam jangka waktu tertentu dengan 

pengembalian pinjaman dilakukan secara angsuran. 

a) Syarat-syarat mengajukan pinjaman Arrum pada Pegadaian Syariah 

Cabang Radin Intan: 

1. Memiliki usaha memenuhi kriteria kelayakan serta telah berjalan 1 

(satu) tahun atau lebih. 

2. Fotocopy KTP dan kartu keluarga. 

3. Menyerahkan dokumen yang diperlukan 

a. Surat Keterangan Usaha 

                                                             
14

 Wawancara, Erma Kusnady, Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan 

Lampung, pada tanggal 19 Juni 2017. 
15

  Brosur Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan Lampung 
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b. BPKB asli 

c. Fotocopy STNK dan Faktur Pembelian 

b) Mekanisme pengajuan pinjaman 

Mekanisme pengajuan pinjaman Arrum pada Pegadaian Syariah 

Cabang Radin Intan sebagai berikut: 

1. Nasabah mengajukan pembiayaan usaha dengan mengisi formulir 

permintaan pinjaman (FPP). 

2. Tim Mikro melakukan verifikasi dokumen dan analisis usaha. 

3. Analis Kredit melakukan survey tempat dan kondisi usaha dan 

agunan (barang jaminan). 

4. Tim Mikro menyetujui besaran pinjaman. 

5. Nasabah menerima uang pinjaman.  

Pinjaman diangsur secara bulanan dengan pilihan tenor pinjaman 

12, 18, 24 dan 36 bulan. 

c) Keuntungan Arrum 

1. Meningkatkan daya guna barang bergerak naabah (rahin), 

mobil/motor kesayangan rahin pun tetap menjadi milik rahin dan 

rahin tidak akan mengalami kerugian selisih beli baru dan jual.  

2. Prosedur dan syarat mudah serta proses cepat dengan tariif 

kompetitif dan ijarah dihitung dari nilai taksiran. 

3. Barang jaminan (marhun) rahin akan ditaksir secara cermat dan 

akurat sehingga akan tetap memiliki nilai ekonomis yang wajar 

karena nilai taksiran yang optimal. 
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4. Jangka waktu fleksibel, bebas menentukan pilihan pembayaran 

masa angsuran. 

5. Aman dan terjaga serta dijamin asuransi.  

6. Sumber dana sesuai syariah dan operasional dibawah Pengawasan 

Dewan Syari’ah 

4. Arrum Haji 

Pembiayaan Arrum Haji pada Pegadaian Syariah adalah layanan yang 

memberikan Anda kemudahan pendaftaran dan pembiayaan haji. 

a) Persyaratan memperoleh tabungan haji, yaitu: 

1. Memenuhi syarat sebagai pendaftar haji. 

2. Fotocopy KTP. 

b) Keunggulan Arrum haji, yaitu sebagai berikut: 

1. Memperoleh tabungan haji yang langsung dapat digunakan untuk 

memperoleh nomor porsi haji. 

2. Emas dan dokumen haji aman tersimpan di Pegadaian. 

3. Biaya pemeliharaan barang jaminan terjangkau. 

4. Jaminan emas dapt dipergunakan untuk pelunasan biaya haji pada 

saat lunas. 

5. Amanah  

Amanah adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada karyawan tetap 

maupun pengusaha mikro, untuk memiliki kendaraan bermotor dengan 

cara angsuran. 
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Adapun persyaratan mengajukan pembiayaan amanah pada Pegadaian 

Syariah Cabang Radin Intan adalah sebagai berikut: 

a) Karyawan tetap masa kerja minimal 2 tahun 

b) Pengusaha mikro dengan usaha minimal 1 tahun 

c) Melampirkan kelengkapan 

1. Fotocopy KTP 

2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) 

3. Fotocopy name tag. (bagi pegawai tetap) 

4. Fotocopy SK (Surat Keputusan) pengangkatan pegawai tetap + 

legalisir. (bagi pegawai tetap) 

5. Copy NPWP (khusus UP di atas Rp. 50 juta). (bagi pegawai tetap)  

6. Asli slip gaji + legalisir 2 bulan terakhir. (bagi pegawai tetap) 

7. Fotocopy surat keterangan usaha. (bagi pengusaha mikro) 

8. Fotocopy rekening tagihan telepon/listrik/PBB terakhir. (bagi 

pengusaha mikro) 

Dengan uang muka minimum 20% untuk motor dan 25% untuk mobil, 

serta biaya proses pada saat akad, meliputi: 

1. Biaya administrasi dan kafalah 

2. Biaya notaris 

3. Asuransi kendaraan (minimum TLO) 

6. Tabungan Emas 
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Tabungan emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan 

fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan 

kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas. 

a) Cara Membuka Rekening Tabungan Emas pada Pegadaian Syariah 

Cabang Radin Intan, sebagai berikut: 

1. Membawa identitas diri (KTP/SIM/Paspor). 

2. Membayar biaya administrasi sebesar Rp. 5.000,- dan biaya 

pengelolaan rekening sebesar Rp. 30.000,- per tahun (dapat 

diperpanjang). 

3. Membeli emas batangan dengan berat mulai 0,01 gr atau senilai 

Rp. 5.000-an. 

b) Keunggulan  

1. Pegadaian Tabungan emas tersedia di Kantor Cabang di seluruh 

Indonesia. 

2. Pembelian emas dengan harga terjangkau (mulai dari berat 0,01 

gram). 

3. Layanan petugas yang profesional. 

4. Alternatif investasi yang aman untuk menjaga fortofolio aset. 

5. Mudah dan cepat dicairkan untuk memenuhi kebutuhan dana Anda. 

b. Penggolongan Marhun Bih dan Biaya Administrasi 

Perusahaan menjamin keutuhan dan keamanan marhun yang dijadikan 

jaminan di Unit Layanan Gadai Syariah. Disamping itu proses transaksi 

pinjam-meminjam pada sistem 
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gadai syariah membutuhkan perlengkapan kerja seperti alat tulis kantor, 

perlengkapan dan biaya tenaga kerja serta rahin dijaminkan pada 

perusahaan asuransi. Oleh karena itu rahin dibebankan biaya administrasi 

yang besarnya sesuai dengan nilai taksiran dan jumlah pinjaman nasabah 

yang oleh PT. Pegadaian telah ditentukan dengan kebijakan penentuan 

golongan marhun. Berikut adalah golongan marhun bih berdasarkan tingkat 

pinjaman/plafon dan besarnya biaya adminsistrasinya: 

Tabel 1 

Penggolongan pinjaman dan biaya Administrasi
16

 

 

 

     

 

 

Sumber: Brosur Pegadaian Syariah 

Dalam Pegadaian Syari’ah besarnya biaya administrasi didasarkan pada: 

1) Biaya Riil yang dikeluarkan, seperti perlengkapan dan biaya tenaga kerja 

serta rahin dijaminkan pada perusahaan asuransi. 

2) Besarnya biaya administrasi ditetapkan dalam Surat Edaran (SE) itu 

sendiri. 

3) Dipungut dimuka pada saat pinjaman dicairkan. 

Tarif biaya administrasi (qardhul hasan) murah dan tidak memberatkan 

atas transaksi marhun bih ditetapkan sebesar Rp. 50,- untuk setiap kelipatan 

                                                             
16

 Brosur Pegadaian Syari’ah 

Gol. Marhun 

Bih 
Nilai Marhun Biaya Administrasi 

A 20.000 – 150.000 1.000 

B 151.000 – 500.000 3.000 

C 501.000 – 1.000.000 5.000 

D 1.005.000 – 5.000.000 15.000 

E 5.010.000 – 10.000.000 25.000 

F 10.000.000 – 20.000.000 40.000 

G 20.100.000 – 50.000.000 50.000 

H 50.000.000 – 200.000.000 60.000 
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marhun bih Rp. 5.000,- untuk semua golongan marhun bih. Terhadap hasil 

hitungan biaya administrasi ini dilakukan pembulatan ke Rp. 100 terdekat 

Rp. 1 s/d Rp. 50,- dianggap sama dengan 0 (nol) diatas Rp. 50,- s/d Rp. 100 

dibulatkan ke Rp. 100. Biaya administrasi dikenakan hanya sekali pada saat 

akad. 

c. Pemeliharaan Marhun (Barang Jaminan)   

Perusahaan menjamin keutuhan dan keamanan marhun yang dijadikan 

jaminan di Unit Layanan Gadai Syariah. Di Pegadaian Syariah barang 

jaminan (marhun) dipelihara, disimpan, dijaga dengan sebaik-baiknya. Oleh 

karena itu, rahin berkewajiban untuk membayar pokok pinjaman sesuai 

dengan pinjaman yang tercantum dalam akad. Bersamaan dengan 

dilunasinya pinjaman, marhun diserahkan kepada rahin. Atas penyimpanan 

marhun, muajjir (yang menyewakan tenpat untuk Unit Layanan Gadai 

Syariah) memungut biaya sewa tempat yang disebut jasa simpan. Jasa 

simpan ini dipungut sebagai biaya sewa tempat, pengamanan dan 

pemeliharaan marhun selama digadaikan dan merupakan pedapatan bagi 

pegadaian syariah. Atas dasar ini dibenarkan bagi pegadaian syariah 

mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh 

kedua belah pihak. Tarif jasa simpan ditentukan berdasarkan nilai taksiran 

marhun dan lama barang gadai disimpan atau lama peminjaman yang 

disesuaikan dengan surat edaran tersendiri.
17

 

1) Tarif jasa simpan  

                                                             
17

 Wawancara, Sri Winarti, Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan, 

Pada tanggal 19 Juni 2017 
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Tarif jasa simpan dibedakan antara tarif jasa simpanan kantong dengan 

tarif jasa simpanan gudang. 

a) Marhun Kantong (emas/berlian) 

Marhun jenis perhiasan yang ditebus tarif jasa simpan sebesar Rp. 45-

79, per 10 hari masa penyimpanan untuk setiap kelipatan taksiran 

marhun emas sebesar Rp. 10.000,- satu hari masa penyimpanan 

dihitung sama dengan 10 hari. Terhadap hasil hitungan jasa simpanan 

ini dilakukan pembulatan Rp. 100,- terdekat 1 s/d Rp. 50, dianggap 

sama dengan 0 (nol) diatas Rp. 50 s/d Rp. 100 dibulatkan ke Rp. 100. 

b) Marhun Gudang 

Marhun jenis elektronik, alat rumah tangga lainnya yang ditebus 

dikenakan tarif jasa simpan sebesar 45-80 per 10 hari masa 

penyimpanan untuk setiap kelipatan taksiran marhun emas sebesar Rp. 

10.000,- sedangkan marhun jenis kendaraan bermotor (mobil dan 

motor) yang ditebus, dikenakan tarif jasa simpan sebesar Rp. 44-82 

per 10 hari masa penyimpanan untuk setiap kelipatan marhun emas 

sebesar Rp. 10.000,- satu hari masa penyimpanan dihitung sama 

dengan 10 hari. Terhadap hasil hitungan jasa simpanan ini dilakukan 

pembulatan Rp. 100 terdekat Rp. 1 s/d Rp. 50, dianggap sama dengan 

0 (nol), diatas Rp. 50 s/d Rp. 100, dibulatkan ke Rp. 100. 

Tabel 2 

Tarif Jasa Simpan dan Pemeliharaan Marhun 

Jenis Marhun Gudang Pembulatan  

Emas dan Berlian Taksiran/Rp. 10.000 x Rp. 45-79 x 
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jangka waktu/10 

Elektronik, mesin jahit, 

sepeda, dan alat rumah tangga 

lainnya 

Taksiran/Rp. 10.000 x Rp. 45-80 x 

jangka waktu/10 

Kendaraan bermotor (motor 

dan mobil) 

Taksiran/Rp. 10.000 x Rp. 45-82 x 

jangka waktu/10 

  Sumber: Hasil wawancara karyawan Pegadaian Syariah 

 

Keterangan :  

Taksiran = Harga/nilai suatu barang 

Tarif  = Rp. 45-79, Rp. 45-80, Rp. 45-82, adalah ketetapan 

tarif Pegadaian Syariah  

K = Konstanta ditetapkan Rp. 10.000 

Jangka Waktu = Waktu pinjaman barang yang digadaikan dihitung 

per sepuluh hari. 

Jika berupa : 

1.  Perhiasan. Jika marhun jenis perhiasan yang ditebus, maka dikenakan 

tarif sewa atau jasa simpanan (ijarah) sebesar Rp. 80 per 10 hari masa 

penyimpanan untuk setiap kali kelipatan taksiran marhun emas. 

2. Barang elektronik, alat rumah tangga dan lain semacamnya dikenakan 

tarif sewa tempat simpanan (ijarah) sebesar Rp. 85 per 10 hari masa 

penyimpanan. 

3. Kendaraan bermotor. Jenis simpanan berupa kendaraan bermotor 

dikenakan tarif jasa simpanan (ijarah) sebesar Rp. 90 per 10 hari masa 

penyimpanan. 
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Pegadaian Syariah akan memperoleh keuntungan hanya dari bea sewa 

tempat yang dipungut bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal 

yang diperhitungkan dari uang pinjaman. Sehingga disini dapat dikatakan 

proses pinjam meminjam uang hanya sebagai “lipstick” yang akan 

menarik minat konsumen untuk menyimpan barangnya di pegadaian.
18

 

d. Prosedur Pelunasan Marhun Bih dan Pengambilan Marhun 

Pelunasan pinjaman dilakukan dengan cara rahin membayar pokok 

pinjaman dan jasa simpan sesuai dengan tarif yang telah ditentukan sesuai 

dengan akad yang telah disepakati sebesar jumlah yang tertera dalam akad. 

Pada dasarnya nasabah dapat melunasi kewajiban setiap waktu tanpa 

menunggu jatuh tempo baik dengan cara mengangsur atau membayar 

sekaligus.
19

 Jangka waktu peminjaman dan penyimpanan maksimal 120 

(seratus dua puluh) hari. Apabila sampai waktu yang telah ditentukan, rahin 

belum juga melunasi utangnya, maka rahin dapat memperpanjang waktu 

peminjaman selama 4 bulan kedepan dengan membuat akad yang baru.
20

 

Tetapi bila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan rahin tidak megambil 

marhun, maka pegadaian syariah akan melakukan pelelangan dan menjual 

barang gadai (marhun). Apabila nasabah telat membayar maka dikenakan 

denda biaya pemeliharaan, penyimpanan sebesar 15% dari taksiran yang 

disebut dengan MDPL (Marhun Dalam Proses Lelang). 

                                                             
18

 Nurul Huda dan Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam (Tinjauan Teoretis dan 

Praktis), cet. ke-2, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 280 
19

 Wawancara, Sri Winarti, Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan 

Lampung, Pada tanggal 15 Juni 2017 
20

 Wawancara, Sri Winarti, Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan 

Lampung, Pada tanggal 15 Juni 2017. 
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Pelunasan uang pinjaman (marhun bih) dapat dilakukan dengan beberapa 

cara, antara lain:
21

 

1. Nasabah (rahin) membayar pokok pinjaman (marhun bih) di kantor 

Pegadaian Syariah; 

2. Bersamaan dengan pelunasan pokok pinjaman (marhun bih), barang 

jaminan (marhun) yang dikuasai oleh murtahin dikembalikan kepada 

nasabah sesuai dengan tarif yang telah ditentukan; 

3. Pelunasan pinjaman dapat juga dilakukan dengan cara menjual barang 

jaminan (marhun) jika nasabah tidak dapat melunasi dan membayar jasa 

penyimpanan serta biaya-biaya yang timbul atas penjualan (lelang) 

barang tersebut. 

4. Apabila harga jual barang jaminan (marhun) melebihi kewajiban nasabah 

(rahin) maka sisanya dikembalikan kepada nasabah. Sebaliknya, jika 

penjualan marhun tidak mencukupi pokok pinjaman dan membayar jasa 

penyimpanan, maka kekurangannya tetap menjadi kewajiban nasabah 

untuk melunasinya. 

B. Mekanisme Pembiayaan MULIA 

1. Persyaratan dan Pengajuan Pembiayaan MULIA 

Pengajuan pembiayaan MULIA dapat langsung datang ke pegadaian syariah 

manapun dengan membawa persyaratan sebagai berikut : 

a. Menyerahkan foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau tanda pengenal 

lainnya yang masih berlaku. 

                                                             
21

 Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 172 
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b. Mengisi formulir persetujuan pembiayaan MULIA dan menandatanganinya. 

c. Menyerahkan uang muka mulai dari 15% sampai dengan 90% jika 

pembelian logam mulia secara angsuran. 

Prosedur yang telah ditentukan oleh pegadaian syariah cabang Radin Intan 

Lampung yaitu sebagai berikut:
22

 

a. Nasabah dapat langsung datang ke pegadaian syariah manapun dengan 

maksud untuk melakukan jual beli emas dalam pembiayaan MULIA. 

b. Kemudian memberikan KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau tanda pengenal 

lainnya yang masih berlaku. 

c. Petugas memberikan formulir persetujuan pembiayaan MULIA kepada 

nasabah. 

d. Setelah itu petugas menanyakan kepada nasabah berapa uang muka yang 

akan dibayarkan dan membuatkan bukti pembayaran uang muka. 

e. Apabila pembelian emas dilakukan secara angsuran, maka kemudian 

petugas membuatkan form perjanjian MULIA yang didalamnya terdapat 

dua akad murabahah dan akad rahn. 

f. Kedua belah pihak menandatangani perjanjian dan emas logam mulia akan 

diterima oleh nasabahsetelah nasabah melunasi hutang pembeliannya. 

g. Namun jika pembelian secara tunai, nasabah cukup datang langsung ke 

Pegadaian Syariah dengan membayar nilai logam mulia yang akan dibeli. 

Pembiayaan MULIA ini merupakan pembiayaan yang sedang diminati oleh 

masyarakat. Saat ini jumlah nasabah yang melakukan Pembiayaan MULIA 

                                                             
22

 Wawancara, Angga Radianto, Staf Administrasi Pegadaian Syariah Cabang Radin 

Intan Lampung, Pada Tanggal  17 Juni 2017 
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berjumlah 104, namun dalam kurun waktu 2 bulan terakhir tidak ada nasabah 

yang melakukan pembiayaan MULIA.
23

 

2. Taksiran Harga Emas Logam Mulia 

Taksiran harga pada emas pada produk pembiayaan MULIA yang akan 

dibayar secara angsuran, hal ini ditentukan oleh PT. Aneka Tambang 

sebagai produsen/pemasok emas batangan, namun terhitung mulai Mei 2017 

Pegadaian Syariah mulai memasok logam mulia atau emas dari PT Untung 

Bersama Sejahtera . Besarnya harga emas yang harus diangsur setiap bulan 

tidak berfluktuatif seperti harga emas di pasaran, tapi berdasarkan harga 

emas sewaktu diawal akad akan dilaksanakan. 

Emas yang menjadi objek yang diperjualbelikan secara angsuran melalui 

produk pembiayaan MULIA adalah emas murni logam mulia dengan 24 

karat atau 99,9 % dan bersertifikat. Adapun harga emas pada produk 

pembiayaan MULIA dapat dilihat dari simulasi pembiayaan MULIA yang 

dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (persero) Syariah pada hari jum’at, tanggal 

07 juli 2017:
24

   Tabel 3 

Simulasi Pembiayaan MULIA Baru 

                                                             
23

  Wawancara, Sri Winarti, Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan 

Lampung, Pada tanggal 15 Juni 2017. 
24

  Sumber data didapat dari Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan Lampung, Simulasi 

Pembiayaan MULIA Baru, per tanggal 07 Juli 2017 

1 GRAM 

Tunai 

Hrg 

Antam Margin 

By 

Adm Hrg Jual 

587,000 14,675 0 601,675 

5 GRAM 

Tunai 
Hrg 

Antam Margin 

By 

Adm Hrg Jual 
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2,833,000 70,825 0 2,903,825 

Kredit 
Margin 

Uang 

Muka 

By 

Adm Angsrn/bln 

3 Bln 91,266 424,950 50,000 849,772 

6 Bln 161,221 424,950 50,000 436,545 

12 Bln 305,302 424,950 50,000 230,279 

18 Bln 454,478 424,950 50,000 161,807 

24 Bln 608,982 424,950 50,000 127,793 

36 Bln 933,278 424,950 50,000 94,204 

10 GRAM 

Tunai 

Hrg 

Antam Margin 

By 

Adm Hrg Jual 

5,623,000 140,575 0 5,763,575 

Kredit  
Margin  

Uang 

Muka 

By 

Adm Angsrn/bln 

3 Bln 179,207 843,450 50,000 1,669,586 

6 Bln 316,569 843,450 50,000 857,686 

12 Bln 599,479 843,450 50,000 452,419 

18 Bln 892,396 843,450 50,000 317,886 

24 Bln 1,195,774 843,450 50,000 251,055 

36 Bln 1,832,550 843,450 50,000 185,058 

25 GRAM  

Tunai 

Hrg 

Antam Margin 

By 

Adm Hrg Jual 

13,983,000 349,575 0 14,332,575 

Kredit 
Margin 

Uang 

Muka 

By 

Adm Angsrn/bln 

3 Bln 442,714 2,097,450 50,000 4,126,088 

6 Bln 782,053 2,097,450 50,000 2,119,601 

12 Bln 1,480,958 2,097,450 50,000 1,118,042 

18 Bln 2,204,582 2,097,450 50,000 785,563 

24 Bln 2,954,050 2,097,450 50,000 620,400 

36 Bln 4,527,146 2,097,450 50,000 457,297 

50 GRAM 

Tunai 

Hrg 

Antam Margin 

By 

Adm Hrg Jual 

27,930,000 698,250 0 28,628,250 

Kredit  
Margin  

Uang 

Muka 

By 

Adm Angsrn/bln 

3 Bln 882,324 4,189,500 50,000 8,224,275 

6 Bln 1,558,622 4,189,500 50,000 4,224,854 



66 
 

 

*Harga dapat berubah sewaktu-waktu. 

Sebagai contoh perhitungan pembelian emas sebagai berikut, Ibu Nuri 

Yanti yang beralamat Jalan Putri Balau Nomor 134 Kedamaian Bandar 

Lampung seberat 5 gram, beliau ingin melakukan Pembiayaan MULIA 

dalam jangka waktu 12 bulan. Saat 28 maret 2017 taksiran harga dasar dari 

PT Aneka Tambang  pada emas 1 gram yaitu Rp. 537.183,- dan 

perhitungannya sebagai berikut: 

Harga Beli (5 gram x Rp. 537.183)   : Rp. 2.685.915 

Keuntungan/Margin (12 % x Rp. 2.685.915)  : Rp.    322.309 

Adminstrasi      : Rp.      50.000+ 

Jumlah Pembiayaan     : Rp. 3.058.224 

Uang muka (15% x Rp. 3.058.224)   : Rp.    458.734- 

Hutang murabahah     : Rp. 2.599.510 

12 Bln 2,951,529 4,189,500 50,000 2,228,502 

18 Bln 4,393,703 4,189,500 50,000 1,565,789 

24 Bln 5,887,383 4,189,500 50,000 1,236,578 

36 Bln 9,022,543 4,189,500 50,000 911,473 

100 GRAM 

Tunai 

Hrg 

Antam Margin 

By 

Adm Hrg Jual 

55,800,000 1,395,000 0 57,195,000 

Kredit 
Margin 

Uang 

Muka 

By 

Adm Angsrn/bln 

3 Bln 1,760,786 8,370,000 50,000 16,413,595 

6 Bln 3,110,424 8,370,000 50,000 8,431,737 

12 Bln 5,890,142 8,370,000 50,000 4,447,512 

18 Bln 8,768,178 8,370,000 50,000 3,124,899 

24 Bln 11,749,001 8,370,000 50,000 2,467,875 

36 Bln 18,005,601 8,370,000 50,000 1,819,044 
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Sehingga Ibu Nuri Yanti harus membayar setiap bulan pada tanggal 

sebelum jatuh tempo sebesar Rp. 216.626,- selama jangka waktu 12 bulan. 

3. Akad dalam Pembiayaan MULIA 

Pada produk pembiayaan MULIA dalam jual beli secara angsuran di 

pegadaian syariah menggunakan dua akad yaitu akad murabahah dan akad 

rahn. Akad Murabahah adalah adalah jual beli barang pada harga asal 

dengan tambahan keuntungan yang disepakati.
25

 Dalam akad murabahah  

pada produk pembiayaan MULIA ini bahwa pegadaian syariah cabang 

Radin Intan Lampung yang merupakan pihak pertama memberikan fasilitas 

pembiayaan murabahah kepada pihak nasabah sebagai pihak kedua dengan 

syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. 

Atas akad murabahah pada pembiayaan MULIA pihak nasabah (rahin) 

sepakat untuk menyerahkan barang miliknya sebagai jaminan hutang. Akad 

Rahn sebagaimana di definisikan oleh para ulama adalah menjadikan barang 

berharga menurut tinjauan syariat sebagai jaminan hutang, sekiranya 

pembayaran hutang atau sebagian bisa diambil dari benda yang digadaikan 

tersebut.
26

 Jaminan pelunasan hutang atas akad murabahah pada 

pembiayaan MULIA tersebut yaitu berupa objek atau emas yang dibeli 

secara angsuran. 

Aplikasi pembiayaan MULIA minimal melibatkan tiga pihak yaitu 

Pegadaian Syariah selaku pembeli atau pembeli yang membiayai barang, 

nasabah sebagai pemesan barang, dan supplier atau pihak yang diberi kuasa 

                                                             
25

  Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Cetakan ke-1, 

(Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), h. 101. 
26

  Sayyid Sabiq, Fiqih Sunah, Jilid 3, (Jakarta: Al-I’tishom, 2008), h. 348. 
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oleh pegadaian sebagai pemasok barang dalam hal ini PT. Aneka Tambang 

namun terhitung mulai mei 2017 Pegadaian Syariah mulai memasok logam 

mulia atau emas dari PT Untung Bersama Sejahtera.
27

 

Dalam prakteknya pegadaian syariah membelikan barang yang 

diperlukan nasabah atas nama Pegadaian. Pada saat yang bersamaan 

Pegadaian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan arga pokok 

ditambah dengan sejumlah keuntungan untuk dibayar oleh nasabah pada 

jangaka waktu tertentu, kemudian barang yang dibeli yaitu berupa emas 

dijadikan jaminan (marhun) untuk pelaksanaan sisa hutang nasabah kepada 

pihak Pegadaian Syariah. 

Jangka waktu pelunasan dalam pembiayaan MULIA ini minimal 3 bulan 

dan maksimal 36 bulan dengan tanggal jatuh tempo terhitung dimulainya 

dari awal akad perjanjian. Sebelum jangka waktu pembiayaan berakhir, 

nasabah dapat melunasi angsurannya dengan melakukan pembayaran 

sekaligus. Nasabah dapat memilih sendiri jangka waktu pelunasan hutang 

sesuai dengan kemampuan keuangannya.
28

 Nasabah Pegadaian Syariah 

Cabang Radin Intan Lampung banyak memilih melunaskan sisa hutangnya 

dalam jangka waktu 12 bulan.
29

 

Biaya-biaya dalam pembiayaan MULIA ini selain margin, ada pula biaya 

administrasi sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah), sedangkan 

                                                             
27

 Wawancara, Sri Winarti, Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan 

Lampung, Pada tanggal 22 Juni 2017. 
28

 Wawancara, Partini, Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan Lampung, Pada 

Tanggal 15 Juni 2017.  
29

 Wawancara, Sri Winarti, Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan 

Lampung, Pada tanggal 15 Juni 2017.  
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untuk besaran margin cicilan, makin lama jangka waktu pelunasan akan 

makin tinggi. Apabila nasabah tidak melakukan kewajiban membayar 

angsuran pada tanggal yang telah ditetapkan, jika keterlambatan 

pembayaran angsuran sampai dengan 7 hari maka di kenakan denda sebesar 

2% dan denda besaran maksimalnya 4 %. Jika nasabah belum juga 

membayar angsuran selama 2 bulan maka emas yang dijadikan jaminan 

hutang tetap  berada dibawah kekuasaan Pegadaian Syariah untuk disimpan 

dan dijual jika sewaktu-waktu ada nasabah lain yang ingin memesan dan 

atau dilelang.
30

 Dana hasil dari denda nasabah  sepenuhnya akan digunakan 

untuk dana sosial. 

Perbedaan cara pembayaran pembiayaan MULIA secara umum, kolektif 

dan arisan yaitu jika umum merupakan perorangan secara pribadi emas 

dapat diambil jika seluruh pembayaran sudah lunas, kolektif beranggotakan 

minimal 6 orang pengambilan emas setelah lunas masing-masing anggota, 

dan arisan beranggotakan minimal 6 orang pengambilan emas dapat diambil 

diangsuran pertama, namun terdapat kelemahan jika 1 orang anggota 

kreditnya macet berdampak pada semua anggota arisan.
31

 Pada Pegadaian 

Syariah Cabang Radin Intan Lampung ini lebih banyak nsabah yang 

menggunakan produk pembiayaan MULIA dengan pembayaran secara 

umum atau pribadi.
32

 

 

                                                             
30

  Wawancara, Angga Radianto, Staf Administrasi Pegadaian Syariah Cabang Radin 

Intan Lampung, Pada tanggal 17 Juni 2017. 
31

 Wawancara, Donofan Seprianto, Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan 

Lampung, Pada Tanggal 17 Juli 2017. 
32

 Wawancara, Angga Radianto, Op. Cit. 
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4. Keuntungan Dalam Pembiayaan MULIA 

Adapun keuntungan dalam pembiayaan MULIA bagi nasabah adalah:
33

 

a. Jembatan mewujudkan niat mulia untuk: 

- Menabung logam mulia untukmenunaikan Ibadah Haji 

- Mempersiapkan biaya pendidikan anak dimasa mendatang 

- Memiliki tenmapat tinggal dan kendaraan 

b. Alternatif investasiyang aman untuk menjaga asset 

c. Merupakan asset yang sangat likuiddalam memenuhi kebutuhan dana 

yang mendesak, memenuhi kebutuhan modal kerjauntuk pengembangan 

usaha, atau menyehatkan cashflow keuangan bisnis. 

Salah satu dari nasabah yang menggunakan pembiayaan MULIA adalah 

Bapak Marwan memilih menggunakan pembiayaan ini yaitu karena 

mengikuti syariat Islam, prinsipnya bebas bunga, mudah persyaratannya dan 

margin keuntungannya yang harus diberikan lebih rendah serta alternatif 

investasi yang aman.
34

 

                                                             
33

  Brosur Pegadaian Syariah 
34

  Wawancara, Marwan Wahyuni, Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan 

Lampung, Pada Tanggal  17 juni 2017 
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

A. Mekanisme Pembiayaan MULIA di Pegadaian Syariah Cabang Radin 

Intan Lampung 

Pembiayaan Murabahah Logam Untuk Intestasi Abadi (MULIA) adalah 

pembiayaan yang menawarkan emas logam mulia kepada masyarakat dengan 

pola pembayaran angsuran (kredit), dengan prosedur atau mekanisme 

pembiayaan sebagaimana dijelaskan dalam bab tiga. Mekanisme pembiayaan 

MULIA, yaitu pihak Pegadaian Syariah selaku pihak pertama membiayai 

pembelian barang berupa emas logam mulia yang diperlukan oleh nasabah atau 

pembeli selaku pihak kedua atau supplier (pemasok emas) selaku pihak ketiga. 

Dalam prakteknya, pihak Pegadaian membelikan barang (memesan emas) 

yang diperlukan nasabah atas nama Pegadaian Syariah, pembelian emas logam 

mulia (dengan sistem pesanan) kepada supplier dan kedua belah pihak ini tidak 

pernah melakukan transaksi jual beli secara langsung atau face to face. Pada 

saat bersamaan pihak Pegadaian menjual barang tersebut dengan harga pokok 

ditambah sejumlah keuntungan untuk dibayar oleh nasabah pada jangka waktu 

yang telah disepakati antara Pegadaian Syariah dan Nasabah. Adapun 

keuntungan yang ditentukan oleh pihak Pegadaian Syariah berdasarkan 

besarnya harga perolehan emas atau harga dari supplier (pemasok emas). 

Semakin besar gram emas yang dibeli, semakin mahal harga perolehannya, 

maka akan semakin tinggi pula keuntungan yang ditetapkan. 
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Pihak Pegadaian Syariah melakukan akad jual beli murabahah dengan 

memberitahukan margin (keuntungan), jangka waktu yang berlaku serta biaya-

biaya lainnya kepada pihak kedua (nasabah/pembeli). Nasabah diwajibkan 

membayar uang muka minimal sebesar 15% dari harga beli emas sebagai tanda 

kesungguhan nasabah akan emas logam mulia yang telah dipesannya. 

Persyaratan dan prosedur pembiayaan MULIA yang ditentukan oleh Pegadaian 

Syariah sederhana, mudah, dan akadnya secara tertulis 

Dalam mekanisme yang sebagaiman dijelaskan diatas, maka pihak 

Pegadaian Syariah menetapkan beberapa ketentuan-ketentuan tambahan dalam 

melakukan pembiayaan murabahah dengan sistem kredit ini. Diantaranya, 

Pihak Pegadaian Syariah mensyaratkan adanya jaminan. Jaminan atau rahn 

yang dikenal dalam Hukum Islam adalah menjadikan barang yang mempunyai 

nilai harta sebagai jaminan hutang ataubisa mengambil sebagian (manfaat) 

barangnya itu. Adanya ketentuan tersebut secara otomastis barang komoditi 

(emas logam mulia) dijadikan jaminan (marhun) untuk pelunasan sisa hutang 

nasabah kepada pihak Pegadaian Syariah. Setelah semua hutang nasabah lunas, 

maka emas logam mulia beserta dokumen-dokumennya diserahkan kepada 

nasabah. 

Ketentuan-ketentuan yang ada dalam pembiayaan MULIA sudah disediakan 

oleh pihak Pegadaian Syariah, maka dalam membuat kesepakatan akad 

nasabah lebih bersifat pasif tidak bisa mengajukan syarat-syarat perjanjian 

kecuali yang sudah ditentukan oleh Pegadaian Syariah. Seperti halnya 

ketentuan emas logam mulia yang merupakan objek jual beli dijadikan 
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jaminan. Tentu saja ketentuan tersebut dapat merugikan pihak nasabah, sebab 

emas logam mulia yang dibeli tidak langsung diserahkan kepada nasabah. 

Sehingga emas logam mulia tidak dapat langsung dimiliki oleh nasabah 

sebelum lunasnya hutang atas barang tersebut. Padahal yang dapat menjadi 

barang gadai (marhun) adalah setiap barang harta yang dapat dijualbelikan bisa 

berupa barang perhiasan, barang elektronik, kendaraan dan barang-barang  lain 

yang dianggap bernilai dan dibutuhkan. Penyerahan benda yang 

diperjualbelikan dalam hukum Islam merupakan kewajiban. Akad yang tidak 

dibarengi dengan penyerahan objek akad dinilai sebagai gharar.  

Melalui akad rahn nasabah menjaminkan emas logam mulia dan kemudian 

Pegadaian Syariah menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah 

disediakan. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya 

biaya-biaya yang meliputi biaya penyimpanan, biaya perawatan dan 

keseluruhan proses kegiatan. Selain itu adanya biaya administrasi dan biaya 

ekspedisi di samping keuntungan yang dikenakan Pegadaian Syariah, sangat 

memberatkan nasabah. Demikian juga dengan adanya pembayaran denda 

keterlambatan yang sangat memberatkan bagi nasabah, karena nasabah tidak 

hanya membayar cicilan hutang murabahah akan tetapi harus membayar denda 

yang berlipat setiap melebihi tanggal yang ditetapkan. Hal ini tidak ubahnya 

seperti bunga yang dikenakan oleh Pegadaian konvensional. Meskipun uang 

hasil pembayaran denda nasabah akan diperuntukan sepenuhnya untuk 

kepentingan sosial.  
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B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Dalam Pembiayaan Murabahah 

Logam Untuk Investasi Abadi 

Pegadaian Syariah merupakan lembaga keuangan non bank yang bertugas 

menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pemberian pinjaman kepada 

masyarakat berlandaskan hukum gadai syariah. Namun kini banyak produk 

pembiayaan yang ditawarkan Pegadaian Syariah. Salah satunya yaitu 

pembiayaan MULIA yang merupakan fasilitas jual beli emas secara angsuran 

proses yang mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Dalam jual beli emas 

secara angsuran ini mensyaratkan penyerahan barang jaminan (mahrun) oleh 

nasabah ke Pegadaian Syariah. 

Sehingga dalam transaksi Pembiayaan MULIA Pegadaian Syariah Cabang 

Radin Intan Lampung menerapkan dua akad perjanjian, yaitu akad murabahah 

dan akad rahn. Akad murabahah yaitu akad jual beli barang dengan 

menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh 

penjual dan pembeli. Sehingga akad murabahah dipergunakan dengan tujuan 

untuk mencari keuntungan atau laba ketika bertransaksi. Akad murabahah di 

dalam pembiayaan MULIA ini merupakan akad pokok atau akad utama. 

Akad rahn yaitu menahan harta milik nasabah sebagai jaminan atas hutang 

yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil 

kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini Pegadaian Syariah 

menahan barang yang menjadi objek transaksi yaitu emas logam mulia. Akad 

rahn ini merupakan akad tabarru’ yaitu akad yang dipergunakan utuk tujuan 

saling menolong tanpa mengharap imbalan kecuali dari Allah SWT. Akad rahn 
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pada pembiayaan MULIA ini sebagai accessoir atau akad tambahan yang 

keberlakuannya bergantung pada perjanjian utama. 

Akad dalam pembiayaan Murabahah Logam Untuk Investasi Abadi yaitu 

akad murabahah dan akad rahn telah sesuai dengan syarat dan rukun menurut 

hukum Islam baik yang menyangkut para pihak, objek perjanjian, maupun 

sighat (ijab dan kabul). Persyaratan dan prosedur pembiayaan MULIA yang 

telah ditentukan oleh Pegadaian Syariah dengan kaidah-kaidah Hukum Islam 

yaitu persyaratan sederhana, prosedurnya mudah, akad secara tertulis, 

pembiayaan atau hutang dengan jaminan barang yang sudah dibeli, tidak 

dipungut bunga, keuntungan margin dan isi perjanjian disepakati oleh kedua 

belah pihak serta pembiayaan tidak mengandung gharar. Pembiayaan MULIA 

dengan akad murabahah dan akad rahn tidak termasuk dalam katagori dua 

akad dalam satu transaksi yang dilarang. Hal ini didasarkan dengan adanya 

kejelasan antara kedua akad, yaitu akad murabahah dan akad rahn yang 

dilakukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Akad murabahah terlebih 

dahulu dilakukan dan merupakan akad pokoknya kemudian disusul dengan 

akad rahn. Bahwasanya yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW adalah 

dengan jual beli dengan dua harga yang tidak pasti. Pembiayaan MULIA 

diperbolehkan karena tidak mengandung riba maupun gharar serta barang 

jaminan sudah menjadi milik nasabah ketika terjadinya akad murabahah.   

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas, akad dalam 

pembiayaan MULIA (Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi abadi) yaitu 

akad murabahah dan akad rahn merupakan prosedur yang telah ditentukan 
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sesuai batas kewajaran, dimana merupakan wujud kehati-hati pihak Pegadaian 

Syariah dalam menghadapi resiko tidak terbayar oleh nasabah, sebagaimana 

dalam penetapan uang muka, penetapan keuntungan (margin), penetapan 

jaminan (marhun), penetapan denda dan ketentuan lainnya, maka hal itu 

diperbolehkan.  Akan tetapi dalam praktiknya nasabah tetap dirugikan karena 

harus membayar dua kali lipat yaitu hutang murabahah dan biaya 

penyimpanan atas barang jaminan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

1. Secara umum mekanisme pembiayaan MULIA di Pegadaian Syariah 

Cabang Radin Intan Lampung menggunakan dua akad yaitu akad 

murabahah dan rahn. Dimana nasabah diharuskan membayar uang muka 

minimal 15 %, serta objek akad yaitu emas logam mulia dijadikan sebagai 

jaminan, jangka waktu pembayaran mulai dari 3 bulan dan sampai 36 

bulan, dan penerapan denda keterlambatan mulai dari 2% dan maksimal 

4%. Ketentuan emas logam mulia yang dijadikan jaminan dapat merugikan 

pihak nasabah sebab nasabah tidak dapat memiliki barang yang telah dibeli. 

Biaya-biaya yang terdapat dalam pembiayan MULIA seperti biaya 

penyimpanan dan perawatan jaminan, biaya administrasi, biaya ekspedisi 

dan serta denda keterlambatan yang diterapkan akan dapat memberatkan 

nasabah. 

2. Tinjauan Hukum Islam tentang Akad dalam Pembiayaan Murabahah 

Logam Untuk Investasi Abadi di Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan 

Lampung dipandang sah oleh  Hukum Islam, kegiatan muamalah tidak 

bertentangan dengan syara’. Pembiayaan MULIA dengan akad murabahah 

dan akad rahn tidak termasuk dalam katagori dua akad dalam satu transaksi 

yang dilarang. Hal ini didasarkan dengan adanya kejelasan antara kedua 

akad, yaitu akad murabahah dan akad rahn yang dilakukan sesuai 

kesepakatan kedua belah pihak. Akad murabahah terlebih dahulu 
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dilakukan dan merupakan akad pokoknya kemudian disusul dengan akad 

rahn sebagai asseccoir. Persyaratan dan prosedur pembiayaan MULIA 

yang telah ditentukan oleh Pegadaian Syariah dengan kaidah-kaidah 

Hukum Islam yaitu persyaratan sederhana, prosedurnya mudah, akad secara 

tertulis, pembiayaan atau hutang dengan jaminan barang yang sudah dibeli, 

tidak dipungut bunga, keuntungan margin dan isi perjanjian disepakati oleh 

kedua belah pihak serta pembiayaan tidak mengandung gharar. Akan tetapi 

dalam praktiknya nasabah tetap dirugikan karena harus membayar dua kali 

lipat yaitu hutang murabahah dan biaya penyimpanan atas barang jaminan.  

B. Saran 

1. Pegadaian Syariah diharapkan dapat melakukan sosialisasi dengan cara 

promosi langsung kemasyarakat atau melalui media cetak seperti koran 

untuk lebih memperkenalkan kepada masyarakat tentang keunggulan dan 

keuntungan dalam pembiayaan MULIA 

2. Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan Lampung diharapkan mampu 

memberikan keterangan yang jelas atas akad yang sedang dibuat agar akad 

tersebut tidak cacat hukum karena ada factor yang tersembnyi atau tidak 

terang pengertiannya. 

3. Pegadaian Syariah baiknya untuk dapat mengkaji kembali akad dalam 

pembiayaan MULIA yaitu akad murabahah dan akad rahn, agar dalam 

akad tidak ada yang merasa haknya terabaikan maupun merasa dirugikan.  

4. Kepada para pecinta ilmu semoga tulisan ini memberi informasi yang 

positif dan kontributif dalam rangka lebih memahami hukum bisnis Islam. 
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PANDUAN WAWANCARA 

Responden : Karyawan Pegadaian Syariah  

 

1. IDENTITAS RESPONDEN 

a. Nama/umur  : 

b. Pendidikan Terakhir : 

c. Status    : 

d. Alamat   : 

 

 

 

2. DAFTAR PERTANYAAN 

1. Apa yang menjadi latar belakang berdirinya Pegadaian Syariah Radin 

Intan? 

2. Bagaimana status badan hukum Pegadaian Syariah Radin Intan? 

3. Apa visi misi berdirinya Pegadaian Syariah Radin Intan? 

4. Bagaimana struktur organisasi Pegadaian Syariah Radin Intan? 

5. Apa saja produk Pegadaian Syariah Radin Intan? 

6. Apa saja persyaratan dan pengajuan pembiayaan MULIA ? 

7. Apakah akad yang digunakan dalam pembiayaan MULIA ? 

8. Berapa lama jangka waktu dalam pembiayaan MULIA ? 

9. Apakah jaminan dalam pembiayaan MULIA ? 

10. Berapakah taksiran harga emas logam mulia ? 

11. Apa saja biaya-biaya dalam pembiayaan MULIA ? 

12. Jika terjadi keterlambatan pembayaran, apakah ada denda keterlambatan 

dalam pembiayaan MULIA ? 

13. Apakah keuntungan dalam pembiayaan MULIA ? 

 

Pewawancara 

 

 

 



PANDUAN WAWANCARA 

Responden : Nasabah Pegadaian Syariah 

 

1. IDENTITAS RESPONDEN 

a. Nama /Umur  :  

b. Pendidikan Terakhir : 

c. Pekerjaan   : 

d. Alamat    : 

 

 

2. DAFTAR PERTANYAAN 

1. Sudah berapa lama anda mengetahui keberadaan Pegadaian CPS Radin 

Intan? 

2. Bagaimana tanggapan anda terhadap layanan Pegadaian CPS Radin Intan? 

3. Bagaimana menurut anda tentang pembiayaan MULIA di Pegadaian 

Syariah ? 

4. Sejak kapan anda melakukan Pembiayaan MULIA ? 

5. Apa motivasi anda melakukan pembiayaan MULIA di Pegadaian Syariah? 

6. Bagaimana prosedur dalam mengajukan pembiayaan MULIA ? 

7. Bagaiaman ketentuan taksiran harga emas logam mulia ? 

8. Apakah keunggulan dalam melakukan pembiayaan MULIA ? 

 

 

pewawancara  



PANDUAN WAWANCARA 

Responden : Karyawan Pegadaian Syariah Radin Intan 

 

1. IDENTITAS RESPONDEN 

a. Nama/Umur  : Angga Radianto/30 Tahun 

b. Pendidikan Terakhir : SMA 

c. Status   : Staf Administrasi Pegadaian Syariah Radin Intan 

d. Alamat   : Jalan Pattimura Gang Singgalang Nomor. 19  

Kupang Kota Bandar Lampung 

 

 

2. JAWABAN PERTANYAAN 

MULIA adalah penjualan emas kepada masyarakat secara tunai maupun 

angsuran dengan proses yang mudah dan jangka waktu yang fleksibel. 

Dikatakan  Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi karena 

pembiayaan ini merupakan penjualan emas secara kredit sekaligus berinvestasi 

emas dan dikatakan abadi karena emas sifatnya yang stabil, dan alat tukar yang 

abadi dan diakui harganya dari masa ke masa, tidak berubah dan merupakan 

logam mulia yang paling kuat serta alat investasi yang menghasilkan dan tahan 

lama. 

Persyaratan dan pengajuan pembiayaan MULIA dapat langsung datang ke 

Pegadaian Syariah manapun dengan membawa identitas diri yaitu Fotocopy 

KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau tanda pengenal lain yang masih berlaku, 

mengisi Formulir pengajuan pembiayaan MULIA dan menandatanginya serta 

membayar uang muka minimal 15 % dari harga emas yang diperjualbelikan. 

Akad yang digunakan dalam pembiayaan MULIA yaitu akad Murabahah 

dan akad Rahn. Akad Murabahah dalam pembiayaan MULIA diartikan sebagai 

jual beli emas secara angsuran dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

MULIA merupakan pembiayaan emas atau logam mulianya dibelikan terlebih 

dahulu oleh pegadaian syariah secara tunai pada PT Aneka Tambang dan 

kemudian Nasabah membayarnya secara berangsur kepada Pegadaian Syariah. 



Akad Rahn dalam pembiayaan MULIA ini diartikan sebagai jaminan 

pelunasan hutang atas pembiayan kepemilikan emas secara kredit. 

 Jangka waktu pelunasan dalam pembiayaan MULIA ini minimal 3 bulan 

dan maksimal 36 bulan dengan tanggal jatuh tempo terhitung dimulainya dari 

akad perjanjian. Sebelum jangka waktu pembiayaan berakhir, nasabah dapat 

melunasi angsurannya dengan melakukan pembayaran sekaligus. 

Objek jual beli yaitu emasnya tetap berada di Pegadaian Syariah dan 

dijadikan jaminan pelunasan pembayaran sampai dengan lunasnya seluruh 

kewajiban nasabah. 

Mengenai taksiran harga emas logam mulia pada pembiayaan MULIA ini 

yang akan dikreditkan, hal ini ditentukan oleh PT. Aneka Tambang sebgai 

produsen emas batangan. Besarnya nilai kredit emas yang akan dicicil oleh 

nasabah setiap bulannya sama atau tetap tidak naik turun seperti harga emas 

dipasaran, tapi berdasarkan pada harga emas sewaktu akad kredit diawal. 

Perbedaan cara pembayaran pembiayaan MULIA secara umum, kolektif 

dan arisan yaitu jika umum merupakan perorangan secara pribadi emas dapat 

diambil jika seluruh pembayaran sudah lunas, kolektif beranggotakan minimal 

6 orang pengambilan emas setelah lunas masing- masing anggota, dan arisan 

beranggotakan minimal 6 orang pengambilan emas dapat diambil diangsuran 

pertama namun terdapat kelemahan jika 1 orang anggota kreditnya macet 

berdampak pada semua anggota arisan. 

Biaya-biaya dalam pembiayaan MULIA ini selain margin, ada pula biaya 

administrasi sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah ). Sedangkan untuk 

besaran margin cicilan, makin lama jangka waktu pelunasan akan makin tinggi. 

Apabila nasabah tidak melakukan kewajiban membayar angsuran pada 

tanggal yang telah ditetapkan, maka dikenakan denda yang besarnya maksimal 

4 % dan jika nasabah belum juga membayar angsuran selama 2 bulan maka 

emas yang dijadikan jaminan pun akan dilelang. Kebijakan pembayaran denda 

bagi nasabah yang lalai terhadap kewajibannya membayar angsuran bertujuan 

untuk memberikan edukasi kepada nasabah sehingga menjadi jera dan tidak 

mengulangi keterlambatannya membayar hutang dikemudian hari. Sedangkan 



dana hasil pembayaran denda nasabah tersebut akan diperuntukan sepenuhnya 

sebagai dana social atau dana kebajikan. 

Keuntungan dalam melakukan pembiayaan MULIA yaitu sebagai 

alternative investasi yang aman untuk menabung emas guna melakukan 

kegiatan seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan 

anak dimasa mendatang.  

 

 

 

 

 

 

 

Bandar Lampung, 20 Juni 2017 

Narasumber 

 

 

 

              Angga Randianto 

           (Staf Administrasi Pegadaian CPS Radin Intan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PANDUAN WAWANCARA 

Responden: Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan Lampung 

 

1. IDENTITAS RESPONDEN 

a. Nama/Umur  : Donofan Seprianto/35 Tahun 

b. Pendidikan Terakhir : SMA 

c. Status    : Nasabah Pegadaian Syariah Radin Intan Lampung 

d. Alamat   : Jln. K.H. Ahmad Dahlan No.20 Teluk Betung 

Bandar Lampung 

2. JAWABAN PERTANYAAN 

Bapak Donofan Seprianto telah mengetahui keberadaan Pegadaian Syariah 

Cabang Radin Intan Lampung sejak tahun 2008. Menurut Beliau pelayanan di 

Pegadaian syariah Cabang Radin Intan Lampung sudah baik. 

Menurut bapak Donafan Seprianto pembiayaan MULIA atau Murabahah 

Logam Mulia Untuk Investasi Abadi ini merupakan pembiayaan yang sangat 

membantu masyarakat, sebab dengan pembiayaan MULIA masyarakat dapat 

lebih mudah untuk memiliki emas. Masyarakat menengah kebawah dapat lebih 

mudah untuk memiliki emas karena dapat diangsur dan dapat memilih jangka 

waktu pembayaran sesuai dengan kemampuan keuangannya. 

Bapak Donofan Melakukan pembiayaan MULIA tahun 2015 sampai 

sekarang. Pada Bulan April 2017 Beliau melakukan pembiayaan MULIA 

dengan cara pembayaran arisan. Pembiayaan MULIA yang dilakukan dengan 

cara pembayaran arisan diikut oleh rekan-rekan kerja yang berjumlah 6 orang. 

Menurut beliau dengan cara pembayaran arisan dapat lebih mudah untuk 

memiliki emas minimal 1 gram dan bersertifikat, namun kendalanya jika 1 

orang anggota arisan tidak membayar kewajibannya secara tepat waktu maka 

itu akan berdampak pada anggota lainnya. Dan memperlambat anggota lainya 

untuk memperoleh emasnya. Karena dalam pembiayaan MULIA dengan cara 



pembayaran arisan emas sudah dapat diambil pada angsuran pertama dan 

seterusnya. 

Dengan menggunakan pembiayaan MULIA tersebut masyarakat sekaligus 

dapat berinvestasi. Menurut beliau emas dapat digunakan untuk berinvestasi 

jangka panjang sekaligus menabung untuk masa depan serta mudah untuk 

digunakan untuk kebutuhan yang tak terduga-duga. 

Menurut Bapak Donofan ketentuan Taksiran harga emas logam mulia harga 

dasar ditentukan oleh supplier yang pada saat itu PT Aneka Tambang. 

Kemudian Pegadaian Syariah menerapkan harga jual yang didasarkan atas 

harga dari PT Aneka Tambang ditambah dengan keuntungan (margin). 

Prosedur dalam pengajuan pembiayaan MULIA sangat mudah masyarakat 

bisa langsung datang ke Pegadaian Syariah manapun dengan membawa KTP 

(kartu Tanda Penduduk) atau identitas diri lainnya yang masih aktif serta 

membawa uang muka minimal 15 % dan membayar uang administrasi sebesar 

Rp. 50.000,-. Dan selanjutnya mengikuti arahan yang berikan oleh petugas. 

Menurut Bapak donofan keunggulan dalam melakukan pembiayaan MULIA 

dapat diangsur sesuai dengan kemampuan keuangan masyarakat serta uang 

muka dan biaya administrasi yang relatif kecil dan mudah dijangkau lapisan 

masyarakat. 

 

 

Bandar Lampung, 17 Juli 2017 

Narasumber   

 

Donofan Seprianto  

(Nasabah Pegadaian Syariah) 

  



PANDUAN WAWANCARA 

Responden: Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan Lampung 

 

1. IDENTITAS RESPONDEN 

a. Nama/Umur  : Erma Kusnady/30 Tahun 

b. Pendidikan Terakhir : SMA 

c. Status   : Nasabah Pegadaian Syariah Radin Intan Lmapung 

d. Alamat   : Jln. Dr. Harun II No. 32 Kota Baru, Tanjung 

Karang Timur Bandar Lampung 

2. JAWABAN PERTANYAAN 

Ibu Erma Kusnady telah mengetahui keberadaan Pegadaian Syariah Cabang 

Radin Intan Lampung sejak tahun 2012. Menurut Beliau pelayanan di 

Pegadaian syariah Cabang Radin Intan Lampung sudah baik. 

Menurut Ibu Erma pembiayaan MULIA atau Murabahah Logam Mulia 

Untuk Investasi Abadi ini merupakan pembiayaan jual beli emas yang 

dilakukan dengan cara tunai dan dapat diangsur dengan jangka waktu mulai 

dari 3 bullan sampai 36 bulan dengan jaminan emas itu sendiri.  

Ibu Erma Melakukan pembiayaan MULIA tahun 2016. Pada Bulan 

november 2016 Beliau melakukan pembiayaan MULIA dengan cara 

pembayaran secara umum atau pribadi dengan jangka waktu 1 tahun angsuran. 

Ketentuan taksiran harga emas pada saat itu ditentukan oleh PT Aneka 

Tambang selaku supplier. Dengan menggunakan pembiayaan MULIA tersebut 

Ibu Erma dapat berinvestasi. Menurut beliau emas dapat digunakan untuk 

berinvestasi jangka panjang sekaligus menabung untuk masa depan serta 

mudah untuk digunakan untuk kebutuhan yang mendesak. 

Prosedur dalam pengajuan pembiayaan MULIA sangat mudah masyarakat 

bisa langsung datang ke Pegadaian Syariah manapun dengan membawa KTP 

(kartu Tanda Penduduk) atau identitas diri lainnya yang masih aktif serta 



membawa uang muka minimal 15 % dan membayar uang administrasi sebesar 

Rp. 50.000,-. Dan selanjutnya mengikuti arahan yang berikan oleh petugas. 

Ibu Erma menuturkan keunggulan dalam melakukan pembiayaan MULIA  

karena prosesnya yang mudah serta uang muka yang minim sehingga Ibu 

Rumah Tangga seperti beliau dapat mengikuti pembiayaan MULIA. Dan 

angsuran perbulan tidak memberatkan karena harga yang tidak naik turun 

seperti harga emas dipasaran sambil menunggu emas lunas juga sekaligus 

dapat berinvestasi. 

 

 

 

Bandar Lampung, 19 Juni 2017 

Narasumber   

 

 

Erma Kusnady   

(Nasabah Pegadaian Syariah) 

 

 

 

  



PANDUAN WAWANCARA 

Responden: Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan Lampung 

 

1. IDENTITAS RESPONDEN 

a. Nama/Umur  : Nuri Yanti/32 Tahun 

b. Pendidikan Terakhir : SMA 

c. Status   : Nasabah Pegadaian Syariah Radin Intan Lmapung 

d. Alamat   : Jln. Putri Balau No. 134 Kedamaian B. Lampung 

2. JAWABAN PERTANYAAN 

Ibu Nuri Yanti sudah mengetahui keberadaan Pegadaian Syariah Cabang 

Radin Intan Lampunng sejak tahun 2010. Menurut beliau pelayanan yang 

diberikan Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan Lampung Cukup Baik. 

Ibu Nuri Yanti merupakan salah satu nasabah yang melakukan pembiayaan 

MULIA sejak tahun 2016. Sekitar bulan maret 2017 beliau melakukan 

pembiayaan MULIA dengan cara pembayaran secara umum atau pribadi 

dengan jangka waktu 12 bulan dengan emas 5 gram. Taksiran ditentukan oleh 

PT Aneka Tambang. Prosedur pengajuan sangat mudah denagn membawa KTP 

dengan membawa uang adminstrasi 15% dan membayar administrasi.  

Menurut Ibu Nuri Yanti motivasinya untuk melakukan pembiayaan MULIA 

untuk investasi dan menabung dimasa depan. Keunggulan mudah diikut oleh 

ibu rumah tangga seperti beliau. 

Bandar Lampung, 21 Juni 2017 

Narasumber   

 

Nuri Yanti/Nasabah  



PANDUAN WAWANCARA 

Responden: Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan Lampung 

 

1. IDENTITAS RESPONDEN 

a. Nama/Umur  : Marwan Wahyuni/29 Tahun 

b. Pendidikan Terakhir : SMA 

c. Status   : Nasabah Pegadaian Syariah Radin Intan Lampung 

d. Alamat   : Jl. Ahmad Dahlan Gg. Harum 1 LK 2 Bandar 

Lampung 

3. JAWABAN PERTANYAAN 

Bapak Marwan Wahyuni telah mengetahui keberadaan Pegadaian Syariah 

Cabang Radin Intan Lampung sejak tahun 2010. Menurut Beliau pelayanan di 

Pegadaian syariah Cabang Radin Intan Lampung sudah baik. 

Menurut Bapak Marwan pembiayaan MULIA atau Murabahah Logam 

Mulia Untuk Investasi Abadi adalah pembiayaan yang memfasilitasi 

kepemilikan emas secara tunai maupun kredit dengan jangka waktu yang 

fleksibel dan proses yang mudah.  

Bapak Marwan Melakukan pembiayaan MULIA tahun 2013 sampai 

sekarang. Pembiayaan MULIA dilakukan dengan cara pembayaran secara 

umum atau pribadi dengan jangka waktu 18 bulan dengan emas 5 gram. 

Ketentuan taksiran harga emas pada saat itu ditentukan oleh PT Aneka 

Tambang selaku supplier.  

Dengan menggunakan pembiayaan MULIA tersebut Bapak Marwan dapat 

berinvestasi untuk kebutuhan di masa yang akan datang. Prosedur dalam 

pengajuan pembiayaan MULIA sangat mudah masyarakat bisa langsung 

datang ke Pegadaian Syariah manapun dengan membawa KTP (kartu Tanda 

Penduduk) atau identitas diri lainnya yang masih aktif serta membawa uang 

muka minimal 15 % dan membayar uang administrasi sebesar Rp. 50.000,-. 

Dan selanjutnya mengikuti arahan yang berikan oleh petugas. 



Bapak Marwan menuturkan keunggulan dalam melakukan pembiayaan 

MULIA  karena prosesnya yang mudah serta uang muka yang minim sehingga 

dari kalangan manapun dapat memiliki emas melalui pembiayaan MULIA, 

karena jangka waktu yang dapat dipilih sendiri sesuai dengan kemampuan 

keuangan, dan sebagai alternatif investasi yang aman. Pembiayaan MULIA 

juga syariat Islam, bebas dari bunga sehingga masyarakat tidak ragu. 

 

Bandar Lampung, 17 Juni 2017 

Narasumber   

 

 

Marwan Wahyuni  

(Nasabah Pegadaian Syariah) 

  



PANDUAN WAWANCARA 

Responden: Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan Lampung 

 

1. IDENTITAS RESPONDEN 

a. Nama/Umur  : Partini/37 Tahun 

b. Pendidikan Terakhir : SMA 

c. Status   : Nasabah Pegadaian Syariah Radin Intan Lampung 

d. Alamat   : Jln P. Antasari, Bandar Lampung 

1. JAWABAN PERTANYAAN 

Ibu Partini telah mengetahui keberadaan Pegadaian Syariah Cabang Radin 

Intan Lampung sejak tahun 2012. Menurut Beliau pelayanan di Pegadaian 

syariah Cabang Radin Intan Lampung sudah baik. 

Menurut Ibu Partini pembiayaan MULIA atau Murabahah Logam Mulia 

Untuk Investasi Abadi merupakan pembiayaan yang memudahkan masyarakat 

untuk memiliki emas karena dapat diangsur dan jangka waktu yang fleksibel.  

Ibu Partini Melakukan pembiayaan MULIA Maret tahun 2017. Pembiayaan 

MULIA dilakukan dengan cara pembayaran secara umum atau pribadi dengan 

jangka waktu 24 bulan dengan emas 10 gram. Ketentuan taksiran harga emas 

pada saat itu ditentukan oleh PT Aneka Tambang selaku supplier.  

Dengan menggunakan pembiayaan MULIA tersebut Ibu Partini dapat 

berinvestasi untuk kebutuhan di masa yang akan datang. Prosedur dalam 

pengajuan pembiayaan MULIA sangat mudah masyarakat bisa langsung 

datang ke Pegadaian Syariah manapun dengan membawa KTP (kartu Tanda 

Penduduk) atau identitas diri lainnya yang masih aktif serta membawa uang 

muka minimal 15 % dan membayar uang administrasi sebesar Rp. 50.000,-. 

Dan selanjutnya mengikuti arahan yang berikan oleh petugas. 

Menurut Ibu Partini keunggulan dalam melakukan pembiayaan MULIA  

karena prosesnya yang mudah serta uang muka yang minim sehingga dari 

kalangan manapun dapat memiliki emas melalui pembiayaan MULIA serta 

jangka waktu yang dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan, mengikuti 



pembiayaan MULIA merupakan alternatif investasi untuk jangka panjang, 

untuk membiayai pendidikan anak dimasa depan, untuk membiayai keinginan 

ibadah haji, dan untuk membiayai kebutuhan yang tak terduga-duga. 

 

Bandar Lampung, 15 Juni 2017 

Narasumber   

 

 

Partini    

(Nasabah Pegadaian Syariah) 

 

 



PANDUAN WAWANCARA 

Responden : Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Radin Intan 

 

 

1. IDENTITAS RESPONDEN 

a. Nama/Umur  : Sri Winarti, S.E. 

b. Pendidikan Terakhir : S-1 Ekonomi 

c. Status   : Manajer Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan 

d. Alamat    : Jl. Wolter Monginsidi No. 6 E Bandar Lampung 

 

2. JAWABAN PERTANYAAN 

Layanan Gadai Syariah Cabang Radin Intan Lampung mulai dibuka dan 

beroperasi sejak tahun 2008 yang beralamat di Jl. Wolter Monginsidi No. 6 E 

Bandar Lampung. Berdirinya Layanan Gadai Syariah Cabang Radin Intan 

Lampung ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor eksternal yaitu salah 

satunya untuk mencegah praktik ijon, rentenir, dan pinjaman tidak wajar 

lainnya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan adanya 

kebutuhan masyarakat akan aplikasi syariah. Selain itu juga terdapat faktor 

internal Perum Pegadaian yang ingin mengembangkan Pegadaian Syariah. 

Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan Lampung adalah sebuah lembaga 

non bank (Pegdaian Syari’ah) dibawah binaan Divisi Unit Usaha Syari’ah PT. 

Pegadaian, yang secara struktural terpisah pengelolaannya (operasionalnya) 

dari usaha gadai secara konvensional. Adapun struktur organisasi Pegadaian 

Syariah Cabang Radin Intan antara lain terdiri Manager Cabang, Penaksir, 

Penyimpan, Kasir, Pengelola G24,  dan Sekurity (Satpam). 

Adapun visi dan misi Pegadaian Syariah Cabang  Radin Intan dapat 

diakses melalui website Pegadaian www.Pegadaian.co.id, yang mana dalam 

website tersebut berisi informasi lengkap tentang Pegadaian secara umum, baik 

dari sejarah maupun tata kelola perusahaan.  

Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan memiliki macam-macam produk 

yang ditawarkan kepada nasabah, yaitu rahn atau gadai emas biasa dengan 

menggunakan akad rahn, ar-rum (ar-rum emas dan bpkb) dengan akad tahjily, 

http://www.pegadaian.co.id/


amanah (pembiayaan kendaraan bermotor), mulia (pembiayaan untuk 

kepemilikan logam mulia) dengan akad murabahah, dan ar-rum haji 

(pembiayaan pemberangkatan haji). 

Adapun prosedur untuk memperoleh kredit pada pegadaian syariah sangat 

mudah yaitu dengan syarat menyerahkan barang jaminan berupa emas dg kadar 

50% ke atas (perhiasan, LM, berlian), kendaraan bermotor (motor min. 5th, 

mobil min. 10th), elektronik (hp, laptop, tv dan notebook) syaratnya minimal 

produk-produk baru, kemudian FotoCopy KTP, STNK pajak hidup, BPKB, 

elektronik (bebas pajak). Kemudian barang jaminan tersebut akan dinilai 

dengan petugas penaksir dengan menggunakan Standar Taksiran Logam (STL) 

yang ditentukan oleh pusat untuk emas, jika diluar emas menggunakan harga 

pasaran setempat. Dengan jangka waktu pinjaman 4 bulan khusus rahn, dengan 

ujrah dari nilai taksiran barang bukan berdasarkan uang pinjaman dihitung per 

10 hari. Sistem pembayaran bisa sekaligus atau diangsur. Arrum masa 

pinjaman 12 bulan sampai 3 tahun dengan sistem angsuran flat setiap bulan. 

Arrum bpkb (khusus pembiayaan usaha kecil dan menengah serta mikro atau 

disebut kredit kelayakan usaha). Penentuan besaran imbalan jasa simpan 

marhun (sewa tempat) ditentukan berdasarkan nilai taksiran barang bukan dari 

jumlah pinjaman dengan kesepakatan kedua belah pihak.  

Apabila terjadi kerusakan atau kehilangan pada barang jaminan baik 

karena sengaja atau tidak sengaja seperti bencana alam ataupun perampokan, 

Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan Lampung tetap memberi ganti rugi 

kepada nasabah, karena barang jaminan di Pegadaian Syariah Radin Intan 

Lampung telah diasuransikan, jadi tinggal dilihat besaran kerugiannya berapa, 

presentase penggantian kerugiannya berapa. Tapi, jika barang tersebut telah 

jatuh tempo tidak ditebus, dan tidak ada konfirmasi oleh pemilik, sementara 

pihak pegadaian telah memberikan informasi melalui SMS, Telepon, dan surat, 

tapi tetap tidak ada konfirmasi maka pihak pegadaian berhak melelang barang 

jaminannya. Dan apabila harga lelang barang tersebut lebih rendah dari harga 

beli, nasabah tidak berhak untuk menuntut ganti rugi. Tetapi, jika barang 

tersebut hilang atau rusak pihak pegadaian tetap memberikan ganti kerugian 



dengan bentuk penggantiannya tergantung kesepakatan bersama, bisa diganti 

sejumlah nominal atau diganti barang, sesuai permintaan nasabah sehingga 

tercipta kata sepakat dan tidak ada lagi permasalahan diantara Pegadaian 

dengan nasabah sehingga dapat terselesaikan secara kekeluargaan. 

Aturannya dengan pihak asuransi, karena kerugian ditanggung oleh 

asuransi, jadi asuransi juga menilai sebab-sebab kerusakan, misalnya 

dikarenakan kebakaran, apakah kebakaran tersebut disengaja maupun tidak 

disengaja pihak asuransi yang menilai presentasenya berapa ke nasabah, 

pegadaian hanya membayar preminya saja. 

Pengawasan oleh Ojk yang penting pegadaian tidak menyalahi aturan yang 

telah ditetapkan oleh Pemerintah, misalnya jangan sampai ada nasabah yang 

menggadai dengan tujuan money laundry atau lainnya, karena setiap ada 

nasabah yang mencurigakan pihak pegadaian diharapkan untuk melapor. 

Pengawasan oleh OJK hanya berupa kebijakan-kebijakan yang harus 

dijalankan dan dilaporkan apabila ada hal-hal yang mencurigakan. Sedangkan 

pegadaian sendiri memiliki pengawasan intern yang disebut satuan pengawasan 

intern, mulai mengawasi barang jaminan, taksiran, dsb yang bersifat intern. 

Salah satu produk yang sedang diminati oleh masyarakat banyak yaitu 

Pembiayaan MULIA (Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi) 

merupakan pembiayaan yang memfasilitasi kepemilikan emas batangan 

melalui penjualan logam mulia oleh Pegadaian secara tunai maupun angsuran 

maksimal sampai 36 bulan. Tersedia pilihan logam mulia dengan berat 1 gram, 

5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, 100 gram, 250 gram, dan 1 kilogram. Saat 

ini jumlah nasabah Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan Lampung yang 

melakukan Pembiayaan MULIA berjumlah 104 nasabah, namun dalam kurun 

waktu 2 bulan terakhir tidak ada nasabah yang melakukan pembiayaan 

MULIA. 

Aplikasi pembiayaan MULIA minimal melibatkan tiga pihak yaitu 

Pegadaian Syariah selaku pembeli atau pembeli yang membiayai barang, 

nasabah sebagai pemesan barang, dan supplier atau pihak yang diberi kuasa 

oleh pegadaian sebagai pemasok barang dalam hal ini PT. Aneka Tambang 



namun terhitung mulai mei 2017 Pegadaian Syariah mulai memasok logam 

mulia atau emas dari PT Untung Bersama Sejahtera.  

Dalam prakteknya pegadaian syariah membelikan barang yang diperlukan 

nasabah atas nama Pegadaian. Pada saat yang bersamaan Pegadaian menjual 

barang tersebut kepada nasabah dengan arga pokok ditambah dengan sejumlah 

keuntungan untuk dibayar oleh nasabah pada jangaka waktu tertentu, kemudian 

barang yang dibeli yaitu berupa emas dijadikan jaminan (marhun) untuk 

pelaksanaan sisa hutang nasabah kepada pihak Pegadaian Syariah. 

 

Bandar Lampung, 22 Maret 2017 

Narasumber  

 

Sri Winarti, S.E. 

(Manajer Pegadaian Syariah Radin 

Intan Lampung 



Erma Kusnady 

Pembiayaan MULIA yang ada pada Pegadaian Syariah sangat membantu masyarakat 

yang ingin memiliki emas, karena dapat diangsur dan prosesnya mudah serta harga 

emas yang tetap setiap bulannya membuat masyarakat merasa tidak keberatan.
1
 

 

                                                             
1
 Wawancara, Erma Kusnady, Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan Lampung, pada tanggal 19 

Juni 2017. 
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