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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang Masalah 

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150, gadai 

adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu 

barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang 

yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh seorang 

lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berutang 

tersebut memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang untuk 

menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untung melunasi 

utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya 

pada saat jatuh tempo 

 (https://id.wikipedia.org/wiki/Pegadaian_(perusahaan). 

Perusahaan umum pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di 

Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan 

kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk 

penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai seperti 

dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150 di 

atas. 

Pertumbuhan ekonomi nasional yang baik merupakan salah satu 

indikator sehatnya kondisi perekonomian suatu negara. Salah satu cara 

untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional adalah dengan 

meningkatkan pertumbuhan sektor riil.Paradigma pembangunan ekonomi 

saat ini didominasi system ekonomi konvensional yang berbasis bunga 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pegadaian_(perusahaan)
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telah menggurita, mewarnai seluruh aspek ekonomi dan keuangan 

masyarakat, termasuk masyarakat islam, ekonomi yang berbasis bunga 

tidak hanya dipraktekkan dalam lembaga ekonomi dan keuangan yang 

bernama bank tetapi juga mewarnai lembaga ekonomi dan keuangan 

non bank seperti pegadaian. Keberadaan pegadaian Syariah diharapkan 

dapat meningkatkan perekonomian masyarakat yang berimbas pada 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang prakteknya  sesuai dengan 

ajaran islam. Ataupun meningkatkan pendapatan nasional. Lembaga 

keuangan syariah baik dalam bentuk bank maupun dalam bentuk Non 

bank  menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, sebagai 

lembaga Non Bank milik pemerintah yang berhak memberikan 

pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai yang bertujuan 

agar masyarakat tidak di rugikan oleh lembaga keuangan Non formal 

yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari 

masyarakat. Indonesia sendiri memiliki ribuan penggadaian syariah 

yang tersebar diseluruh wilayah dan memiliki mekanisme yang 

berbeda-beda (Daffa Ibrahim Racman, 2018:1) 

PT. Penggadaian (Persero) kantor cabang Syariah Kendari 

merupakan salah satu penggadaian yang terletak jalan Jendral Ahmad 

Yani, Kelurahan Kadia, Kota Kendari yang berjarak 6,3 Km dari arah 

barat pusat ibu Kota Kendari dengan luas wilayaah 11,65.  

Adapun tugas utama PT. Penggadaian Syariah adalah 

membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan keuangan dengan 

menggunakan prinsip-prinsip syariah yang sangat menekankan tidak 

adanya pengenaan riba atau pungutan bunga atas pinjaman yang 
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diberikan. Penggadaian syariah memberikan solusi keuangan dengan 

berbagai produk andalan berbasis gadai (rahn) dan pembiayaan. 

Adapun akad utama yang digunakan pada produk akad rahn sesuai 

dengan fatwa dengan Dewan Syari’ah Nasional (DSN) nomor 25/DSN-

MUI/III/2002 tentang rahn. 

Sejarah dan berkembangnya pegadaian syariah Cabang Wua-

wua kendari tidak lepas dari sejarah indonesia yang mana pegadaian 

mulaidi kenal dari eropa yaitu negara itali. Inggris dan belanda 

pengenalan di indonesia pada awalnya masuknya kolonial belanda 

yaitu sekitaran abad 19-an, oleh sebuah bank yang bernama van 

lenning. Bank tersebut memberi jasa pinjaman dana dengan syarat 

penyerahan barang bergerak, sehingga bank ini pada hakekatnya telah 

memberikan jasa pegadaian. Pada awal abad 20-an, pemerintah Hindia 

Belanda berusaha mengambil alih usaha pegadaian dan monopoli 

dengan cara mengeluarkan staatesblad No.131 tahun 1901. Peraturan 

tersebut di ikuti dengan pendirian rumah gadai resmi milik 

pemerintahan dan statusnya dirubah menjadi dinas pegadaian sejak 

berlakunya staatesblad  No.226 tahun 1960. 

Pegadaian Syariah Wua-Wua pertama kali berdiri pada tahun 

2005 sebagai pelayanan pegadaian syariah yang memberikan pinjaman 

yang mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana bagi 

masyarakat dengan sistem gadai yang sesuai dengan Syariah. (Sumber 

Data, Pegadaian Syariah Wua-Wua Cabang Kota Kendari) 

Dinas pegadaian mengalami beberapa kali bentuk badan hukum 

sehingga akhirnya pada tahun 1990 menjadi perusahan umum. Pada 
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tahun 1960 dinas pegadaian berubah menjadi usaha negara (PN) 

pegadaian.pada tahun 1969, perusahaan negara pegadaian juga menjadi 

perusahaan negara jawatan (perjan) pegadaian. Pada Tahun 1990 

menjadi perusahaan umum. Pegadaian melalui peraturan pemerintah 

No. 10 tahun 1990, tanggal 10 april 1990 pada waktu itu perusahaan 

jawatan, misi sosial dari pegadaian merupakan satu-satunya acuan yang 

di gunakan oleh manajemen dalam mengolah pegadaian. 

Keluarnya aturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 dapat di 

katakan tonggak awal kebangkitan pegadaian. Salah satu hal yang perlu 

di cermati bahwa PP No. 10 tahun 1990 menegaskan misi yang harus di 

emban oleh pegadaian untuk mencegah praktik ribah, misi ini tidak 

merubah hingga terbitnya peraturan pemerintah No. 103 Tahun 2000 

yang di jadikan sebagai landasan kegiatan usaha prum pegadaian 

sampai sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa oprasionalisasi 

pegadaian pra Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang Bunga 

Bank, telah sesuai dengan konsep syari’ah meskipun harus di akui 

belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu. 

Setelah melalui kajian panjang akhirnya di susunlah suatu 

konsep perdirian Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai langkah 

awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha 

syariah.  Konsep oprasional pegadaian syariah mengacuh pada sistem 

administrasi moderen yaitu asas rasional pegadaian syariah itu sendiri 

di jalankan oleh kantor-kantor, cabang pegadaian syariah/Unit Layanan 

Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan 

Divisi Usaha Lain perum Pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis 
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mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha 

gadai konversional.  

Pegadaian syriah selain karena tuntutan idealisme juga di 

karenakan berhasil terlembaganya Bank dan Asuransi syariah maka 

pegadaian syariah mendapat perhatian oleh beberapa praktisi dan 

akademisi untuk di bentuk bahwa suatu lembaga sendiri. Keberadaan 

pegadaian syariah atau Rahn lebih di kenal sebagai produk yang di 

tawarkan kepada masyarakat bentuk pinjaman barang guna 

mendapatkan pembiayaan. 

Nasabah pegadaian ini dari berbagai kalangan masyarakat 

termaksud kalangan non muslim. Namun memang, pada awalnya  

pegadaian syariah ini didapatkan untuk konsumen yang ingin 

bertransaksi sesuai dengen syariat islam. Dengan juga mementingkan 

rasionalisasi dari pelayanan yang di berikan sebagai catatan, selain 

pegadaian syariah pemain dalam usaha ini adalah perbankan syariah 

yang memberikan pegadaian syariah adalah Bank Syariah Mandiri, 

Bank Muamalad Indonesia, Bank Danamond Syariah dan lain-lain yang 

berbasis syariah. Namun dalam perjalanannya, pegadaian syariah tidak 

terlalu terpengaruh oleh sistem berpontensinya sistem gadai syariah dan 

para pemain Perbankan Syariah tersebut. Buktinya, unit syariah 

perumpegadaian ini selama 2004 mengalami pertumbuhan yang 

signifikan dari segi omset, kenaikan tersebut adalah sebesar 123,84% 

dari Rp. 19 Miliar, pada desember 2003 tahun pertama menjadi Rp 

179,68 Miliyar pada Desember 2004. Kenaikan omset yang signifikan 

ini tidak berasal dari konstribusi Cabang Syariah yang di buka pada 
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tahun 2004. Hal yang menjadi ketaatan adalah karena mereka yang 

digunakan tetap pegadaian syariah, itu mereka melakukan sosialisasi 

secara langsung kedaerah-daerah yang sesuai dengan marketnya yang 

berasal dari segmet masyarakat menengah kebawah. Dengan tagline 

yang sederhana gampang di mengerti sekaligus sangat kuat, “Mengatasi 

Masalah Tampa Masalah” mereka mengomunikasikan bahwa dengan 

melakukan gadai syariah akang menghadirkan mereka dari segala 

masalah sehingga mendapat kebaikan dunia dan akhirat. Berbagai cara 

dilakukan untuk sosialisasikan ini, seperti menyebar brosur, poster den 

juga melakukan penyuluhan.  

Pegadaian merupakan tempat di mana masyarakat yang 

membutuhkan uang tunai bisa datang meminjam uang dengan barang 

barang pribadi sebagai jaminannya. Mungkin masyarakat masih ingat 

dengan slogan pegadaian saat ini, “Mengatasi Masalah Tanpa 

Masalah”. Jika nasabah meminjam uang tunai ke bank, selain itu 

nasabah juga harus memiliki agunan, prosesnya juga bisa memakan 

waktu berhari-hari, karena pengajuan kredit perlu dianalisa terlebih 

dahulu oleh bagian kredit di bank tersebut. Tapi di Pegadaian simple 

dan mudah prosesnya, hanya meninggalkan barang pribadi dan 

menunjukkannya di loket penaksir. Sebagai umat islam di sulawesi 

tenggara kita bersyukur kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan 

rizikinya sehingga pemerintahan bisa mendirikan pegadaian yang 

berbasis islam. (Hermanto, 2012; 37-41) 
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1.2.Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada “Mekanisme Sistem Pegadaian 

Syariah dalam Peningkatan  Perekonomian Masyarakat di Kota 

Kendari”. 

1.3.Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat di ambil rumusan 

mengenai: 

1) Bagaimana Mekanisme Sistem Pegadaian Syariah di Kota 

Kendari? 

2) Bagaimana Mekanisme Sistem Pegadaian Syariah dalam 

prespektif                Perekonomian Masyarakat di Kota Kendari? 

1.4.Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini: 

1) Untuk mengetahui dan menganalisis Mekanisme Sistem 

Pegadaian Syariah di Kota Kendari. 

2) Untuk mengetahui dan menganalisis Mekanisme Sistem 

Pegadaian Syariah dalam prespektif  Peningkatan Perekonomian 

Masyarakat di Kota Kendari. 

1.5.Manfaat Penelitian 

1) Manfaat Teoritis  

Manfaat teoritis penelitian adalah sebagai salah satu alternatif 

untuk menambah wawasan keilmuan mahasiswa dan masyarakat, 

dengan hasil penelitian ini diharakan dapat menjadi rujukan bagi 

peneliti selanjutnya yang sejenis dengan penelitian ini, sekaligus 

sebagai upaya pengembangan wawasan keilmuan secara empiris 
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sehingga diperoleh pemahaman mengenai Mekanisme Sistem 

Pegadaian Syariah dalam Peningkatan  Perekonomian Masyarakat di 

Kota Kendari. 

2) Manfaat Praktis 

Manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Sebagai sarana bahan informasi dan memberikan 

kontribusi yang bermanfaat bagi pihak fakultas. 

b. Sebagai bahan masukan untuk masyarakat mengenai 

Mekanisme Sistem Pegadaian Syariah dalam 

Peningkatan  Perekonomian Masyarakat di Kota 

Kendari. 

c. Bagi penulis adalah untuk memenuhi salah satu syarat 

memperoleh gelar sarjana dalam bidang Perbankan 

Syariah, selain itu diharapkan dapat meningkatkan 

penalaran, keluasan wawasan dan kemampuan 

pemahaman penulis tentang Mekanisme Sistem 

Pegadaian Syariah dalam Peningkatan Perekonomian 

Masyarakat di Kota Kendari. 

1.6.Definisi Operasional 

Menghindari dan mempermudah pengertian serta mempertegas 

ruang lingkup pembahasan, maka penulis memandang perlu 

merumuskan definisi operasional sebagai berikut: 

1) Rahn. 

Ar-rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam atas 

pinjaman yang diterimanya atau dapat juga kita sebut sebagai gadai. 
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Pemilik barang gadai disebut rahin dan orang yang mengutangkan yaitu 

orang yang mengambil barang tersebut serta menahannya disebut 

murtahin.  

Rhan menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan 

syariah sebagai jaminan atas utang. Sedangkan gadai adalah akad 

perjanjian peminjam dengan menyerahkan barang sebangai jaminan. 

Dasar hukum gadai yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra. Nabi 

SAW bersabda : 

 ِ ْهُن ِمْن -َوَعْنُه َقاَل: َقاَل َرُسوُل ّللََاه ْغلَُق اَلره ٌَ ِه َوَسلهَم: ) ََل  ٌْ ُ َعلَ َصلهى ّللََاه

 , ًُّ اَرقُْطنِ ِه ُغْرُمُه ( َرَواهُ اَلده ٌْ َصاِحبِِه اَلهِذي َرَهَنُه, لَُه ُغْنُمُه, َوَعلَ

ِرِه إِْرَسالَواْلَحاِكمُ,  ٌْ َوِرَجالُه ثَِقاٌت. إَِله أَنه اَْلَمْحفُوَظ ِعْنَد أَبًِ َداُوَد َوَغ  

Artinya :“Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik 

yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan 

menanggung resikonya.” (HR. Al-Hakim, al-Daraquthni dan 

Ibnu Majah)..  

2) Ekonomi Masyarakat. 

Ekonomi masyarakat adalah sistem ekonomi yang berbasis 

padakekuatan ekonomi masyarakat. Dimana ekonomi masyarakat 

sendiri adalah sebagiankegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan 

masyarakat kebanyakan yang dengancara swadaya mengelola sumber 

daya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan 

 


