
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1Kajian Relevan   

Penulis telah banyak melakukan pengamatan terhadap penelitian yang    relevan dengan 

penelitian ini, diantaranya :  

a. Hamdan Supriyono “ Analisis Strategi Pemasaran Produk Tabungan Emas PT. 

Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Terhadap Peningatan Jumlah Nasabah” 

kesimpulan dari peneitian ini adalah  strategi pemasaran yang dilakukan oleh Pegadaian 

Syariah dalam meningatkan jumlah nasabah adalah dengan menggunakan konsep bauran 

pemasaran yaitu strategi produk, strategi harga, strategi tempat, strategi promosi. 

(Hamdan Supriyono “ Analisis Strategi Pemasaran Produk Tabungan Emas PT. 

Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Terhadap Peningatan Jumlah Nasabah”) 

b. Khairin Mahmuda” Analisis Strategi Pemasaran Tabungan Emas Pada PT. Pegadaian 

(Persero) Cabang Setia Budi Syariah Medan hasil dari  penelitian ini analisis strategi 

pemasaran produk tabungan emas pada  CPS Setia Budi, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa stretegi yang diterapkan produk yaitu segala sesuatu yang ditawarkan kepasar 

untuk mendapat perhatian, dibeli, dipergunakan dan yang dapat memuaskan kebutuhan 

atau keinginan konsumen 

 
 

2.2 Landasan Teori  

a)  Pengertian Tabungan Emas  

   Tabungan Emas adalah layanan pembelian dan penjualan dengan fasilitas titipandengan 

harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk 

berinvestasi emas.  

 Tabungan emas merupakan sarana investasi emas yang mudah dan murah yang bisa 

dilakukan oleh masyarakat dari berbagai kalangan tak terkecuali pelajar dan mahasiswa yang 

mudah serta biaya yang murah menjadi keunggulan produk ini. Produk tabungan emas ini 

juga terdapat pada pegadaian konvensional dengan prosedur dan ketentuan-ketentuan yang 

sama, hanya saja pada sistem penyimpanan uangnya saja yang berbeda karena pada 

pegadaian konvensional disimpan pada bank konvensional. Sedangkan pada pegadaian 

syariah penyimpanan uangnya seperti di bank BNI syariah dan Bank Mandiri Syariah   

b)  Prinsip- Prinsip Dalam Tabungan   

  Prinsip simpanan Murni (Al-wadiah) 



  prinsip simpan murni merupakan fasilitas yang diberkan oleh bank syariah untuk 

memberikan kesempatan kepada pihak yang berlebihan dana untuk menyimpan dananya 

dalam bentuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan sepertinya halnya giro dan 

tabungan istilah al-wadiah dalam dunia perbankan konvensional lebih dikenal dengan giro. 

(Karim, 2010: 345) Hamdan Supriono, 

 Prinsip Bagi hasil (syirkah) 

  Prinsip Syirkah ini adalah suatu konsep yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha 

antara penyedia dan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank 

dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah 

mudharabah dan musyarakah.  

 Prinsip Jual Beli (At-Tijarah) 

  Prinsip At-Tijarah merupakan suatu konsep yang menerapkan tata jual beli, dimana bank 

akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai 

agen bank dalam melakukan pembelian barag atas nama bank. Bank menjual barang tersebut 

kepada nasabah dengan sejumlah harga beli ditambah keuntungan (margin) 

c)  Sistem Dalam Tabungan  

  Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang tertentu 

yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet girodan atau alat lainnya yang di 

persamakan dengan itu 

d) Akad Tabungan Emas  

 murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan tsaman (harga perolehan) dan 

ribh (keuntungan/margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli    

wadiah adalah titipan murni dari suatu pihak ke pihak, baik  individu maupun badan hukum 

yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja diminta oleh penitipIstisnha adalah akad 

pembiayaan barang antara pemesan atau pembeli dan penjual atau pembuat dalam bentuk 

pemesanan dan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang 

disepakati kedua belah pihak. 



Kemunculan produk tabungan emas ini penulis uraikan, berdasarkan perkembangan 

harga emas yang setiap harinya fluktuatif bahkan cenderung tinggi dibanding harga emas 

pada zaman dahulu, namun siapa yang tidak ingin memiliki benda berharga yang di lihat dari 

segi keindahannya dirasa cukup elit bagi siapa saja yang memakainya. Karena emas telah 

diakui oleh dunia memiliki nilai harga yang tinggi selain berlian dan perak. Namun tidak 

sedikit juga orang yang merasa belum mampu membeli emas dengan alasan karena harga 

emas yang lumayan cukup tinggi. Untuk itu Pegadaian Syariah memberikan solusi, siapapun 

boleh memiliki emas dengan harga yang relatif murah dan bisa terjangkau dengan 

mengeluarkan produk tabungan emas ini. Otoritas Jasa Keuangan, "POJK No. 31/POJK.05/2016 Tentang 

Usaha Pergadaian, pasal 13 ayat (1) dan (2)”, (internet/online resources), diakses tanggal 12 Maret 2018 

 

Target nasabah pada produk ini bukan hanya orang dewasa yang sudah 

berpenghasilan tetapi diutamakan juga para anak muda karena dengan adanya tabungan emas 

ini bisa mendidik para anak muda untuk mencoba menabung sekaligus juga berinvestasi 

dengan emas. Hal ini dirasa sangat menarik bagi penulis karena bisa memberikan peluang 

sekaligus solusi bagi anak muda untuk bisa lebih bijak dalam memaksimalkan sedikit uang 

untuk prospek masa depan yang menjanjikan. Namun, penulis menemukan keunikan dari 

norma pelaksanaan yang diterapkan oleh pegadaian syariah pada produk tabungan emas ini 

dengan prinsip hukum syariah. Research ini diawali ketika PKL (Praktik Kerja Lapangan) di 

Lembaga Keuangan Syariah non Bank, yakni di Pegadaian Syariah cabang Majalaya bulan 

Januari 2017. Saat itu sambil mengamati proses manajemen yang dilakukan di Pegadaian 

Syariah penulis mengetahui juga beberapa produk yang disediakan. 

Pegadaian tersebut menawarkan produk tabungan emas kepada penulis karena dirasa 

cocok juga untuk anak muda yang ingin mencoba transaksi di Pegadaian. Pada saat itu 

penulis mencoba untuk menjadi nasabah tabungan emas karena tertarik. Selang beberapa 

waktu setelah itu banyak pertanyaan yang dirasa ingin diketahui oleh penulis, dan karyawan 

yang ada di lembaga tersebut menjelaskan beberapa pertanyaan mengenai Pegadaian Syariah, 

termasuk tabungan emas. Ada yang menarik dari penjelasan yang utarakan oleh salah satu 

karyawan yang bekerja di Pegadaian Syariah, yaitu bahwa tabungan emas tersebut bisa di 

ambil uang kembali tanpa harus berupa emas fisik, melainkan menggunakan sistem buyback 

yaitu tabungan bisa diambil berupa uang apabila kita menginginkannya, karena sistem ini 

seperti kita menjual emas kembali kepada pihak Pegadaian. Dari pemaparan tersebut penulis 

amati terdapat kesenjangan di mana apabila sistem buyback itu dilakukan maka akan terjadi 



transaksi jual beli, tetapi barang yang perjual belikan belum pernah dilihat terlebih dahulu 

oleh si penjual (nasabah) terhadap emas tersebut.  

Sedangkan yang penulis ketahui dari segi rukun jual beli yang terdapat dalam 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II tentang Akad, Pasal 22 tentang rukun akad ada 

empat diantaranya: 

a. Pihak-pihak yang berakad, yaitu penjual dan pembeli; 

b. Obyek akad, atau barang yang akan diperjual belikan. Di mana objek tersebut harus 

ada penyerahan terlebih dahulu dari kedua belah pihak yang bertransaksi; 

c. Tujuan-pokok akad, di mana para pihak mempunyai tujuan tertentu dengan 

dialakukannya jual beli tersebut dengan itikad baik; 

d. Kesepakatan. Kesepakatan dilakukan dengan mengikrarkannya dengan ijab dan 

qabul dari penjual dan pembeli.  

Segi kontrak yang terdapat dalam lembar pernyataan syarat dan ketentuan, setelah 

penulis amati tidak disebutkan secara jelas akad apa saja dan fatwa apa saja yang digunakan 

di dalam produk tabungan emas tersebut, hanya saja disebutkan istilah ‘pembelian dan 

penjualan emas serta titipan’ saja. Namun, dilihat dari mekanismenya produk ini memakai 

beberapa akad yang dipakai dalam produk tersebut, untuk itu penulis melakukan pendekatan 

akad yaitu dengan akad murabahah, dan akad wadiah Karena ketika pertama kali menabung 

sudah dilakukan pemesanan emas yang sudah diketahui harganya, dan bentuknya yang akan 

diambil fisiknya dikemudian hari, apabila telah mencapai berat gram yang ditentukan serta 

pembayarannya dilakukan, seperti dalam Fatwa MUI DSN No: 111/DSN-MUI/IX/2017 

tentang Akad Jual beli Murabahah. 

Aspek titipan dari tabungan ini adalah benda (emas) sehingga ketika menabung secara 

langsung nasabah telah membeli emas di pegadaian syariah cabang Majalaya, emas tersebut 

tersebut keberadaanya tidak berada di tangan penabung secara langsung melainkan tabunagan 

tersebut menjadi pembelian aset emas yang dititipkan selama nasabah belum ingin 

mengambil emas.  

Produk  pada lembaga  salah satunya  adalah tabungan akan tetapi, tabungan pada 

pegadaian bukan berbentuk uang tetapi berbentuk tabungan emas.  Menabung memang sama-

sama menyimpan daya beli untuk masa yang akan datang tetapi dinegara seperti, Indonesia, 



ini membutuhkan kehati-hatian ekstra. Kalau pilihan investasi kita ternyata tidak sanggup 

mengalahkan laju inflasi secara konsisten, maka daya beli yang kita simpan itu akan menguap 

tanpa kita menikmatinya. Orang dari generasi dahulu mengingatkan anak-anaknya untuk 

menabung. Hemat pangkal kaya, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit.  

Menabung adalah tindakan yang dianjurkan dalam islam. Karena dengan menabung 

berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan dimasa yang 

akan datang sekaligus untuk mengamankan kekayaan serta untuk menghadapi hal-hal yang 

tidak terduga yang akan sewaktu-waktu Otoritas Jasa Keuangan, "POJK No. 31/POJK.05/2016 Tentang 

Usaha Pergadaian, pasal 13 ayat (1) dan (2)”, (internet/online resources), diakses tanggal 12 Maret 2018 

 

. Dalam Al Qur’an terdapat ayat yang secara tidak langsung memerintahkan kaum 

muslimin untuk mempersiapkan hari esok secara lebih baik.  

Berikut ini Allah SWT yang berkaitan dengan anjuran menabung telah dijelaskan dalam (QS. 

An-Nisa: ayat 9)  

◆◆    ❑⬧  ❑⧫⬧   

  ➔  ➔  ❑➔⬧ 

◼⧫  ❑→◆⬧   

❑❑→◆◆ ❑⬧       

Artinya : dan hendaklah takut (allah) kepada orang-orang yang sekiranya merasa 

meninggalkan keturunan yang lemah dibelakang mereka yang mereka khawatir terhadap 

kesejahteraan –nya.oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada allah, dan hendaklah 

mereka berbicara dengan tutur kata yang benar 

1 (Alqur’an dan terjemah Indonesia)  

Pada bulan agustus 2015 pegadaian syariah telah mengeluarkan produk baru yang 

diberi nama tabungan emas, produk tabungan emas ini merupakan inovasi dari produk 

investasi emas yang diluncurkan oleh pegadaian syariah sebelumnya, yakni investasi produk 

MULIA, produk tabungan emas ini juga merupakan investasi emas yang pertama kali ada di 

Indonesia karena produk ini memiliki perbedaan dari produk-produk investasi emas yang 

dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah yang lain, yakni pada produk tabungan emas ini 

menggunakan sistem pembelian emas dengan cara menabung.  



Sebagai salah satu baru dari pegadaian maka tabungan emas dari pegadaian 

memerlukan startegi pemasaran yang tepat guna memperkenalkan produk tabungan emas 

pada masyarakat luas.  

2.3Akad-akad tabungan emas  

a) Murabahah  

Murabahah adalah istilah dalam fikih islam yang berarti suatu bentuk jual beli dimana 

penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang 

dikeluarkan untuk memeperoleh barang tersebut. Secara umum murabahah diartikan sebagai 

akad jual beki barang dengan menyatakan tssaman  (harga perolehan) dan ribh  (keuntungan / 

margin) yang disepakati oleh penual dan pembeli.  

Murabahah merupakan produk financial yang berbasis ba’I atau jual beli : murabahah 

merupakan produk pembiayaan yang paling banyak di gunakan oleh perbankan syariah dalam 

kegiatan usaha 

b) Wadiah  

Pengertian Wadiah dalam fiqih islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan 

prinsip wadiah, sedangkan wadiah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik 

individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja saat oleh 

sipenitip. Departemen agama RI Op.Cit.h 69 

 

c)    Istishna  

Merupakan jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk jual beli. Istishna berarti 

minta dibuatkan/dipesan. Akad yang mengandung tuntutan agar tukang ahli shani 

membuatkan suatu pesanan dengan ciri ciri khusus.  Dengan demikian istishna adalah jual 

beli antara pemesan dan penerima pesanan, dimana  spesifikasi dan harga barang yang 

disepakati diawal sedangkan pemabayaran dilakukan secara bertahap sesuai dengan 

kesepakatan.  

Transaksi ba’I istishna merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat 

barang. Dalam kontrak ini, si pembuat barang ini menerima pesanan dari pembeli.pembuat 

barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut 

spesifisikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir.   

Beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan akad Istishna yaitu: 



1. Jenis barang yang baru dipesan harus jelas  

2. Macam harus jelas  

3. Kadar dan ukurannya harus jelas  

4. Sifatnya harus jelas 

2.4  kerangka Pikir  

Pegadaian merupakan BUMN  dengan status Perseroan Terbatas  secara spesifik, unit 

usaha PT pegadaian  terbagi menjadi beragam jenis, tetapi focus utamanya adalah simpan 

pinjam dengan jaminan atau agunan barang yang beragam, mulai dari elektronik, BPKB 

Ranmor, hingga property saat ini, sebagai bagian dari ekspanssi pengembangan usahanya, PT 

Pegadaian kembali merilis produk, tetapi tidak dalam bentuk simpan pinjam, melainkan 

investasi logam mulia berbasis emas. Secara garis besar, program investasi ini terbagi 

menjadi tiga  

a) Produk Penjualan Fisik Emas Batangan Bernama Mulia  

Produk ini secara langsung dimaksudkan sebagai bentuk layanan kepada investor 

untuk memiliki fisik emas batangan secara langsung. Berat yang tesedia ada dikisaran 5 gram 

hingga 1 kg. produk ini memang dimaksudkan agar investor dapat memiliki secara langsung 

fisik emas batangan yang ada  

layanan ini tersedia dalam bentuk tunai maupun kredit, serta bisa melayani dalam 

bentuk pembelian kolektif. Pembelian kolektif bisa dilakukan dengan cara sharring modal 

antara beberapa orang, dan yang lebih lagi bisa dalam bentuk arisan. Pilihan cara pembayaran 

juga beragam dibarengi dengan kualitas layanan yang terjamin dikantor resmi PT. prgadaian 

jadi sepenuhnya fisik emas batangan yang dimiliki adalah  emas yang legal dan sah dengan 

surat atas nama pembeli langsung bisa memilih jalan kredit, pembayaran awal yang harus 

dibayarkan 15 % dari harga jual yang dipatok pihak PT pegadaian. Dengan membayar 

angsuran dalam jangka waktu 3 hingga 36 bulan investor bisa membawa pulang fisik emas 

batangan secara langsung. Tetapi bisa membayar dengan jalan kredit, fisik emas hanya bisa 

diambil setelah pelunasan terjadi, berbeda dengan cara tunai yang fisik emas kangsung bisa 

dibawa saat itu juga, sama seperti membeli ditoko perhiasan emas pada umumnya.     

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Menabung Mulai Rp. 5.000 Dengan Tabungan Emas Pegadaian  

Produk yang kedua ini adalah sama dengan produk tabungan pada umumnya. Hanya 

saja uang yang ditabung akan di konversi dalam besaran gram . nilai terendah adalah 0,01 

gram atau setara dengan 5000 rupiah. Tabungan emas pegadaian ini sangat menguntungkan 

bagi siapa saja yang ingin memiliki emas batangan sekaligus membutuhkan fasikitas 

penitipan emas yang aman dan terjamin  

Konversi ini bisa dijual kembali ke PT Pegadaian atau istilahnya buyback. Uang yang 

diterima adalah besaran yang menyesuaikan dengan harga emas pada hari saat disaat 

dilakukannya transaksi buyback. Fasilitas ini sangat mudah, dan memperingan masyarakat 

untuk bisa mendapatkan emas sekaligus pada saat yang  

sama berinvestasi pada instrument yang arti inflasi  

c ) Jasa titip –jual dalam konsinyasi emas dalam  

Layanan penualan emas ini sangat pas bagi siapa saja menginginkan perputaran 

modal setelah pembelian emas batangan fisikkarena produk konsinyasi emas PT. pegadaian 

ini melayani jasa titip-jual maksudnya, bila ada seseorang yang memiliki emas batangan 

dalam jumlah tertentu dan titipkan pada PT. Pegadaian      

 



 

 

 

 

 

 


