
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang   

Tabungan emas adalah layanan pembelian maupun penjualan emas dengan fasilitas jual, 

beli, dan titipan (mudhabah-wadiah) dengan harga yang terjangkau. Layanan ini diberikan 

untuk mempermudah masyarakat dalam berinvestasi emas. Tabungan emas ini merupakan 

investasi merupakan sarana investasi emas yang mudah dan murah yang bisa dilakukan oleh 

masyarakat dari berbagai kalangan tak terkecuali pelajar dan mahasiswa. Syarat 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 uang disimpan paa Bank konvensional  

Selain dalam rangka mengembangkan usaha diluar gadaia sesuai dengan PJOK tahun 

2016 tentang pegadaian, produk tabungan emas ini hadir untuk menunjukkan kepada 

masyarakat bahwa pegadaian syariah ini one stop service yang berarti seluruh transaksi yang 

dibutukan masyarakat bisa dilakukan di pegadaian syariah. Bisa menggadaikan (rahn) 

pembiayaan, menabung dan bahkan membayar tagihan listrik dan lain-lain. Selain itu dengan 

adanya produk tabungan emas juga akan menambah nilai finding pegadaian syariah sehingga 

memperkuat modal Pegadaian Syariah, karena uang yang masuk akan diputar oleh Pegadaian 

Syariah sehingga dapat memberikan keuntungan bagi pegadaian Syariah.  

 Keunggulan dari produk  tabungan emas ini adalah pertama pembelian emas dengan 

harga terjangkau (mulai dari berat 0, 0100 gram). Kedua,layanan petugas yang professional. 

Ketiga, alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio asset. Keempat, mudah dan 

cepat dicairkan untuk memenuhi kebutuhan dana nasabah. Kelima, top up  saldo tabungan 

emas dapat dilakukan secara onlinevmelalui beberapa channel perbankan, top up  tidak hanya 

dapat di lakukan di Pegadaiaan Syariah Wua-Wua Kendari saja, akan tetapi juga dapat 

dilakukan Dipegadaian Syariah seuruh Indonesia dapat menunjukkan nomor OTP epada 

petugas pegadaian, ha ini tentu sangat memudahan nasabah dalam bertransaksi di Pegadaian 

Syariah selruh Indonesia, nasabah uga dapat bertransaisi (menabung) menggunakan ATM 

dan internet banking melalui bank-bank baik konvensional maupun syariah yang telah 

bekerja sama dengan Pegadaian Syariah. Bank-bank tersebut  adalah BNI dan BNI Syariah, 

BRI dan BRI Syariah, serta bank Mandiri dan bank Syariah Mandiri. Masih teribatnya bank 

konvensional karena nasabah pegadaian syariah terdiri dari berbagai macam kalangan yang 

masih banyak menggunakan bank konvensional sehingga dianggap untuk memudahkan 

transaksi nasabah. Meskipun saat ini pegadaian bekerja sama dengan bank konvensioal 

tersebut  uang akan langsung ditarik oleh pihak pegadaian syariah dan uang yang nasabah 

tabungan emas akan mengendap di bank konvensional tersebut, uang akan langsung ditarik 



oleh pihak pegadaian Syariah dan uang akan diputar untuk memperkuat modal, apabila 

terdapat sisa maka uang yang terkumpul akan disimpan  Di BNI syariah dan Bank Syariah 

Mandiri   

 Konsep dari tabungan emas adalah saat nasabah menabung dalam bentuk uang maka 

uang tersebut akan dikonversikan ke harga emas pada hari itu juga. Jadi yang dituliskan 

dalam buku rekening tabungan emas 

Selain dapat melakukan transaksi   

Prinsip syariah yang ada diPegadaian Syariah Cabang Wua Wua kendari mengenai 

tabungan emas adalah dengan menjalankan akad atau perjanjian secara dua belah pihak dan 

menjalankan dengan ketentuan islam   

Maraknya masyarakat menggadaiakan emas di Pegadaian Syariah Wua-Wua dan BNI 

Syariah  Kendari mendorong peneliti untuk melakukan penelitian secara komparatif  dengan 

judul Implementasi Prinsip Syariah Produk 

Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah dan Tabungan Ib di BNI Syariah dengan harga 

yang terjangkau. Layanana ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk 

berinvestasi emas.      

Emas menjadi benda yang  menarik  karena sampai dengan saat ini emas dijadikan 

simbol kekuasaan dan kekayaan, emas juga dapat menaklukkan inflasi serta fluktuasi nilai 

tukar. Investasi emas dianggap lebih menguntungkan dibandingkan dengan investasi uang. 

Emas masih menjadi primadona dalam berinvestasi, hal ini dikarenakan investasi emas 

memiliki banyak kelebihan, seperti liquid (mudah diuangkan) dan utamanya adalah 

kemampuan emas dalam menaklukkan inflasi. Berapapun tingkat inflasi, harga emas akan 

mengikutinya. Di saat terjadi kenaikan inflasi, nilai uang itu sendiri menjadi rendah. Hal ini 

berbanding terbalik dengan emas yang justru naik lebih tinggi harganya sehingga membuat 

emas akan semakin berharga.  

Prinsip syariah yang ada diPegadaian Syariah Cabang Wua Wua kendari mengenai 

tabungan emas adalah dengan menjalankan akad atau perjanjian secara dua belah pihak dan 

menjalankan dengan ketentuan islam   

Maraknya masyarakat menggadaiakan emas di Pegadaian Syariah Wua-Wua Kendari 

mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul Implementasi Prinsip Syariah 

Produk Tabungan Emas   



1.2 Fokus Penelitian   

Dalam penulisan skripsi ini penulis memfokuskan penelitian pada produk 

tabungan emas di pegadaian Wua- Wua Kendari Dan BNI Syariah  tentang implementasi 

prinsip-prinsip syariahnya.   

1.3  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah  penelitian ini adalah  bagaimana implementasi prinsip syariah 

pada   produk tabungan emas dalam pegadaian syariah cabang wua-wua dan BNI Syariah  

Kendari  

1.4 Tujuan Penelitian  

Untuk Mengetahui Implementasi Prinsip Syariah Produk Tabungan Emas (Studi Pada 

Kantor Pegadaian Syariah cabang Wua Wua dan BNI Syariah kendari  

1.5 Manfaat Penelitian 

 Melalui penelitian yang dilakukan diharapkan memperoleh beberapa manfaat sebagai 

berikut : 

Secara teoritis 

      Sebagai referensi bagi para pembaca dan mengaktualisasikan konsep yang  ada dan 

sebagai bahan perbandingan bagi peneliti yang lain dalam mengembangkan materi dari 

pembahasan penelitian ini kearah yang lebih sempurna 

 Secara praktis 

a.Sebagai upaya pembelajaran pribadi bagi penulis selaku intelektual muda muslim dalam 

menuangkan kemampuan dan pengetahuan dalam bentuk karya ilmiah dalam rangka 

memperkaya khasanah IAIN Kendari. 

b.Sebagai bahan masukan bagi pemerintah, lembaga perbankan  dan masyarakat khususnya 

tentang pentingnya sebuah lembaga perbankan Syariah. 

1.   Bagi penulis, hasil penelitian bermanfaat untuk menambah wawasan dan ilmu 

pengetahuan melalui penerapan teori yang telah didapat di kuliah pada dunia nyata. 

2. Bagi bank syariah, hasil penelitian ini berguna sebagai bahan masukan dalam 

membuat keputusan mengenai promosi terhadap lembaga perbankan Syariah, baik 

dalam ruang lingkup sosial ekonomi maupun untuk perbankan Syariah itu sendiri. 



3. Bagi kalangan akademis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna 

sebagai penambah wawasan dan pengetahuan atas ilmu yang diperoleh di bangku 

kuliah. 

1.6 Definsi Operasional 

a. Implementasi 

Arti dari  impelemtasi menurut Kamus Besar bahasa Indonesia yaitu pelaksanaan atau 

juga  penerapan. Kedua kata ini bertujuan untuk mencari bentuk tentang hal yang disepakati.    

b. Prinsip Syariah  

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara pegadaian 

syariah dengan yang lainnya.  

c. .Produk Tabungan Emas   

 Barang atau jasa yang diperjual belikan lalu di berikan kepada nasabah sesuai yang ia 

tabung selama ini. Tabungan Emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan 

fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada 

masyarakat untuk berinvestasi emas.  

d. Pegadaian Syariah  

Adalah lembaga keuangan yang menyediakan transaksi  pembiayaan dan jasa gadai 

berdasarkan prinsip syariah Islam. Dalam perkembangannya, pegadaian syariah tidak hanya 

menyediakan produk berbasis gadai, namun pembiayaan  jenis lainnya yang juga dijalankan 

berdasarkan prinsip syariah.   

 


