
1  BAB I  
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah Kata Islam yang berarti tunduk atau damai. Islam adalah sistem dari kepercayaan dan seluruh gaya hidup. Orang yang percaya dan secara yakin ikut Islam disebut seorang muslim. Islam sebagai agama Allah yang telah disempurnakan, memberi pedoman bagi kehidupan manusia baik spiritual materialisme, individu-sosial, jasmani-rohani, duniawi-ukhrawi muaranya hidup dalam keseimbangan dan kesembandingan.1 Ekonomi dunia saat ini berpijak dari sistem yang salah, yakni dalam sistem ribawi.2 Ekonomi Islam memberikan pedoman atau aturan hukum yang pada umumnya dalam bentuk garis besar. Hal itu dimaksudkan untuk memberi peluang bagi perkembangan kegiatan perekonomian dikemudian hari3 Ekonomi Islam merupakan suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.4 Ekonomi Islam sesungguhnya satu realitas baru dunia ilmiah modern saat ini, dalam kurun waktu 50 tahun terakhir, ia terus tumbuh menyempurnakan diri ditengah-tengah beragamnya sistem sosial dan ekonomi konvensional yang berbasiskan pada sistem sekuler. Dikatakan “baru”dalam tanda petik, karena sesungguhnya ilmu ekonomi                                                            1Lihat Surahwardi Farid, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika,2012), h. 4. 2LihatAli Yafie, Ekonomi Syariah Dalam Sorotan, (Jakarta: Yayasan Amanah, 2003), h. 69. 3LihatSuhrawardi Farid, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 4. 4LihatMustafa Edwin Nasution dkk, Pengenalam Eksklusif Ekonomi Islam, (Jakarta: Prenada MediaGroup, 2007), h. 15. 



2    Islam sudah pernah dipraktikkan secara sempurna di masa Rasulullah hingga masa keemasan Daulah Islamiyah beberapa abad lalu5 Indonesia merupakan negara yang sebagian besar berpenduduk muslim. Mayoritas penduduknya beragama Islam dengan jumlah penduduk Islam sebanyak 87,62%, kristen 6,99%, katolik, 2,92%, hindu 1,70%, budha 0,72% dan konghuchu 0,05%6. Menjadikan indonesia sebagai pasar yang berpotensi dalam pengembangan keuangan syariah. Salah satu yang saat ini sudah mulai berkembang dengan pesat yaitu adanya pegadaian syariah yang kegitanya operasionalnya menggunakan prinsip syariah. Institusi pegadaian syariah saat ini mulai merata dan menamppaknya jadi dirinya ditengah-tengah banyaknya pegadaian konvensional yang ada. Mengenai pandangan nasabah pada kondisi saat ini dalam menentukan pegadaian yang menjadi pilihannya dalam setiap pelayanan, akan membantu pegadaian dalam memilih strategi terbaik dalam merebut dan mempertahankan nasabah. Sistem informasi tentang pegadaian syariah masih dilakukan dalam memperkenalkan pegadaian syariah, dengan tujuan agar masyarakat dapat mengenal pegadaian syariah tidak hanya pada kalangan muslim saja tetapi juga pada kalangan non muslim. Faktor utama sebagai dasar pertimbangan bagi nasabah dalam memilih layanan pegadaian adalah kepercayaan atas kinerja profesional pegadaian, seperti jaminan keamanan dana nasabah, efektifitas dan efisiensi layanan jasa perbankan. Faktor bunga tidaklah menjadi alasan utama nasabah dalam memilih jasa pegadaian. Sebagian                                                            5Ibid, hal vi 6 Diakses pada http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321 pada  pada 11 september 2019  



3    masyarakat tidak terlalu memperhatikan masalah atas bunga tersebut dan lebih mengutamakan efektivitas, efisien dan keamanan atas dana yang disimpan oleh lembaga pegadaian.7 Perkembangan ekonomi Islam dan praktek ekonomi Islam secara internasional maupun nasional tidak bisa dibendung lagi, pengaruh ini biasa terlihat dari hadirnya berbagai lembaga keuangan Islam, termasuk pegadaian bernuansa syariah Islam, atau yang lebih dikenal dengan nama “Pegadaian Syariah”.  Pegadaian syariah adalah pegadaian yang berdiri atas dasar al-qur’an dan hadist, pegadaian syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya harus berdasarkan prinsip syariah, diperlukan suatu dewan yang bertugas mengawasi jalannya praktek perpegadaian syariah agar benar-benar sesuai dengan koridor syariah. Dewan tersebut dinamakan dewan pengawas syariah dibawah naungan dewan syariah nasional mui dan hal inilah yang membedakan pegadaian syariah dari pegadaian syariah konvensional. Pegadaian syariah menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, didalam mengoperasionalkan pegadaian syariah, dasar hukum pertama al-qur’an dan hadist. Adapun salah satu ayat didalam al-qur’an sebagai dasar operasional pegadaian                                                                 7 Lihat  Nurliana, analisis faktor yang mempengaruhi nasabah untuk menggunakan jasa 
pegadaian syariah, skripsi UIN Syarif hidyatullah 2007.  h. 3 



4    syariah yaitu QS. al- Baqarah/2: 278-279. 
$yγ•ƒr'̄≈tƒ šÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u (#θà)®?$# ©!$# (#ρâ‘sŒuρ $tΒ u’Å+t/ zÏΒ (##θt/Ìh�9$# βÎ) ΟçFΖä. tÏΖÏΒ÷σ•Β ∩⊄∠∇∪   βÎ*sù öΝ©9 
(#θè=yèø�s? (#θçΡsŒù'sù 5>ö�ysÎ/ zÏiΒ «!$# Ï&Î!θß™u‘uρ ( βÎ)uρ óΟçFö6è? öΝà6n=sù â¨ρââ‘ öΝà6Ï9≡uθøΒr& Ÿω 

šχθßϑÎ=ôàs? Ÿωuρ šχθßϑn=ôàè? ∩⊄∠∪    Terjemahnya:  
“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa 
riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu 
tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan 
Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), 
maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”8  Pendirian Pegadaian Syariah di Indonesia diprakasai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui lokakarya “Bunga Pegadaian Syariah dan Pegadaian Syariah” di Cisarua,Bogor, 18-20 Agustus 1990. Hasil ini dibahas dalam Munas IV MUI yang kemudian dibentuklah tim kerja untuk mendirikan Pegadaian Syariah di Indonesia sehingga berdirilah PT Pegadaian Syariah  pada tahun 1991 dan beroperasi tahun 1992.9 Sejak tahun 1992, perkembangan pegadaian syariah cukup pesat sampai saat ini. Hal ini dipicu oleh UU No. 10 tahun 1998 yang memungkinkan pegadaian Syariah                                                            8Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya,  (Surabaya: CV: Fajar Mulya, 2009), h. 47 9LihatAmir Machmud dan Rukmana, Pegadaian Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris 

di Indonesia,(Jakarta: Salemba Empat, 2010), h. 20  



5    menjalankan dual Pegadaian Syariahing system, Pegadaian Syariah-Pegadaian konvensional yang menguasai pasar mulai melirik dan membuka unit usaha syariah10 Pegadaian syariah sebuah prinsip pegadaian syariah yang dilandaskan pada nilai-nilai Islami, sehingga tidak hanya menghendaki keuntungan materil, namun juga keuntungan spiritual. Identitas pegadaian syariah Islam yang mengharapkan keuntungan ganda adalah sebuah ciri khas yang melekat dalam Pegadaian Syariah itu sendiri.11 Berdasarkan undang-undang pegadaian syariah indonesia no. 21tahun 2008, disebutkan bahwa pegadaian syariah terdiri dari 2 jenis, yaitu pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. Pegadaian konvensional adalah pegadaian yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional yang terdiri atas pegadaian umum konvensional dan pegadaian perkreditan rakyat. Adapun pegadaian syariah adalah pegadaian yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas pegadaian syariah umum dan pegadaian syariah pembiayaan rakyat.12 Berbeda dengan pegadaian konvensional, pegadaian syariah menerapkan sistem bagi hasil yang berprinsip keadilan dan kesederajatan.selain itu, dalam pegadaian syariah diterapkan pula adanya sistem kerjasama (musyarakah), artinya keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak (akad).                                                            10LihatImam Hilman, Perbankan Syariah Masa Depan, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003). 11LihatSumar’in, Konsep Kelembagaan Pegadaian Syariah, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 58 12LihatRizal Yahya dkk, Akuntansi Perbankan Syariah, (Jakarta: Salemba Empat 2009), h. 22 



6    Secara teoritis orang muslim akan menyukai produk-produk yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan-ketentuan Islam. Begitu juga dengan orang non muslim, pada prinsipnya lebih senang untuk menggunakan produk-produk yang dikeluarkan berdasarkan kepercayaan yang mereka anut. Salah satu produk atau jasa yang disediakan oleh Pegadaian Syariah cabang Kendari yaitu gadai. Gadai adalah menahan salah satu harta milik orang yang meminjam sebagai pinjaman atas pinjaman yang diterimanya, tanpa kehilangan barang-barang berharga, maka masyarakat dapat menjaminkan barang-barangnya kelembaga tertentu. Kegiatan menjaminkan barang-barang berharga untuk memperoleh sejumlah uang dan dapat ditebus kembali setelah jangka waktu tertentu. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa gadai adalah semacam jaminan utang13 Menurut pendapat syafi’i Antonio gadai adalah menahan salah satu harta si peminjam sebagai pinjaman yang diterimanya14 Masyarakat yang sumber hukumnya bukan al-Qur’an dan Hadist yang disebut dengan non muslim telah menjadi nasabah Pegadaian Syariah yang salah satunya yaitu pada Pegadaian Syariah cabang Kendari. Non muslim adalah orang yang beragama selain muslim, tidak mengacu pada satu agama saja, tetapi pada sejumlah agama dengan segala kepercayaan dan ritualnya.                                                            13LihatVeitzal Rifa’i, Andria Permata Veitzal dan Ferry N. Indroes, Bank dan Financial 
Institution 

Management, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), h. 1322-1323. 14Lihatdrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah, (Bandung : alfabeta), 2011, h. 15 



7    Transaksi gadai kini sangat marak. Bukan saja lembaga pegadaian yang menyelenggarakan gadai, namun lembaga pegadaian syariah pun sudah bersaing berebut pasar gadai tersebut. Layanan gadaipun ada dua pilihan, konvensional dan syariah. Pada gadai dengan prinsip syari'ah, orang yang menggadaikan barangnya hanya diberikan kewajiban untuk memelihara barang yang dijadikan jaminan. Pemeliharaan barang jaminan, tentu merupakan kewajiban pemilik barang. Akan tetapi, untuk memudahkan maka pemeliharaan diserahkan kepada pihak gadai dengan konsekuensi ada biaya pemeliharaan sebagai pengganti kewajiban pemilik barang dalam pemeliharaan. Besar kecilnya biaya, tidak tergantung besar kecilnya dana yang dipinjam. Akan tetapi, dilihat dari nilai taksiran barang yang digadaikan. Berbeda halnya dengan gadai konvensional, dimana bunga ditarik dari besar kecilnya dana yang dipinjam.  Menerapkan konsep transaksi akad, yaitu gadai sebagai prinsip dan akad sebagai tambahan terhadap produk lain, yaitu Pegadaian Syariah dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi dari akad yang dilakukannya, gadai sebagai produk yaitu Pegadaian Syariah dapat menerima dan menahan barang jaminan untuk pinjaman yang diberikan dalam jangka waktu pendek15 Gadai tidak hanya terdapat pada  cabang Kendari. Di kota Kendari tidak susah ditemukan lembaga gadai, mulai dari yang bersifat konvensional maupun bersifat                                                            15LihatM. Nur Rianto Al Arif, Dasar-Dasar Pemasaran Pegadaian Syariah, (Bandung: CV. Alfabeta, 2010),h. 189. 



8    syariah. Meninjau perkembangan yang terjadi pada masyarakat non muslim terhadap penggunaan sistem gadai di Pegadaian Syariah  Cabang Kendari yang semakin pesat, membuat penulis  tertarik untuk mengkaji dan meneliti. Berdasarkan alasan tersebut maka penulis mengambil judul:” Motif Masyarakat Non Muslim Menjadi Nasabah 

Pegadaian Syariah Cabang Kendari  Menurut Perspektif Ekonomi Islam.” 

B. Fokus Penelitian Untuk mempermudah penulis dalam menganalisis suatu penelitian, maka penelitian ini di fokuskan pada Motif Masyarakat Non Muslim Menjadi Nasabah Pada Pegadaian Syariah  Cabang Kendari Menurut Perspektif Ekonomi Islam. 
C. Rumusan Masalah Berdasarkan penjelasan tersebut, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 1. Apa yang menjadi motif masyarakat non muslim menjadi nasabah  pegadaian syariah  kantor cabang kendari? 2. Bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap  masyarakat non muslim yang menjadi nasabah pada pegadaian syariah cabang kendari? 
D. Tujuan Penelitian a. Untuk mengetahui apa yang menjadi motif masyarakat non muslim menjadi nasabah pegadaian syariah  kantor cabang kendari? b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap motif masyarakat non muslim menjadi nasabah pada pegadaian syariah  cabang kendari.  



9    E. Manfaat Penelitian a. Sebagai bahan kajian, rujukan, dan perbandingan sekaligus menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang produk atau jasa pegadaian syariah b. Diharapkan dengan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya baik bagi peneliti maupun bagi pembaca sekalian.  
F. Difinisi operasional 1. Motif  Motif merupakan dorongan dalam diri manusia yang timbul dikarenakan adanya kebutuhan-kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh manusia tersebut. Motif berasal dari bahasa latin movere yang berarti bergerak atau to move.16 Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana motif masyarakat non muslim kota kendari yang mau menjadi nasabah pegadaian syariah yang ada dikota kendari. Peneliti menggunakan teknik wawancara 2. Pegadaian Syariah  Pegadaian syariah adalah lembaga keuangan yang menyediakan transaksi pembiayaan jasa gadai berdasarkan prinsip syariah Islam. Dalam perkembangannya, pegadaian syariah tidak hanya menyediakan produk berbasis gadai, namun pembiayaan jenis lainnya yang juga dijalankan berdsarkan prinsip syariah.17                                                             16 https://id.wikipedia.org/wiki/Motif_(psikologi diakses 5 agustus 2019  17 https://pegadaiansyariah.co.id/  diakses 5 agustus 2019 



10    3. Ekonomi Islam  Penelitian ini, peneliti ingin mengetahui seperti apa pandangan dalam ekonomi Islam tentang bagaimana nasabah non muslim yang menjadi nasabah pegadaian syariah kota kendari. 
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