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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.Penelitian Relevan 

1) Sri Rahayu Wandira skripsi dengan judul Analsis Sistem Kerja 

PT. Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Pangkajene. Sampai saat ini 

masih ada kesan dalam masyarakat, kalau seseorang pergi ke pegadaian 

untuk menjamin sejumlah uang dengan cara menggadaikan barang 

adalah aib dan seolah kehidupan orang tersebut sudah sangat 

menderita. Karena itu banyak diantara masyarakat yang malu 

menggunakan fasilitas pegadaian. Padahal pemerintah kini telah 

memfasilitasi masyarakat dengan suatu perusahaan umum (perum) 

yang melakukan kegiatan pegadaian yaitu pegadaian yaitu Perum 

Pegadaian yang menawarkan akses yang lebih mudah, proses yang jauh 

lebih singkat dan persyaratan yang relatif sederhana dan mempermudah 

masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dana. Penelitian ini membahas 

masalah utama, yaitu 1) Bagaimana mekanisme operasional PT. 

Pegadaian Syariah (Persero) Tbk. Cabang Pangkajene, 2) Bagaimana 

sistem kinerja PT. Pegadaian Syariah (Persero) Tbk. Cabang 

Pangkajene, 3) Faktor apa yang mempengaruhi kinerja PT. Pegadaian 

Syariah (Persero) Tbk. Cabang Pangkajene. Penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif kualitatif, data ddalam penelitian ini 

diperoleh dari data primer dan data sekunder. Adapun teori yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah teori kinerja. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa: 1) Mekanisme operasional pegadaian syariah 
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berjalan di atas dua akad transaksi yaitu rahn dan ijarah. 2) Dalam 

upaya meningkatkan sistem kinerja para pegawai, pegadaian 

menerapkanbeberapa sistem terhadap para pegawai seperti pendidikan 

dan pelatihan, etos kerja yang baik dan hubungan industrial antara 

pegawai dan perusahaan. 3) Faktor yang mempengaruhi kinerja 

pegawai yaitu sikap mental dan kondisi fisik pegawai. Pemberian 

motivasi atau penghargaan juga menjadi salah satu faktor peningkatan 

kinerja pegawai. Selain itu adanya beberapa sarana pendukung juga 

menjadi acuan para pegawai untuk meningkatkan kinerjanya terhadap 

perusahaan. 

Dari penelitian yang relevan diatas dapat dilihat persamaan dan 

perbedaan dalam penelitian yaitu: 

a. Perbedaan 

- Terletak pada Lokasi Penelitian  

- Pada penelitian ini lebih menekankan pada aspek 

mekanisme Sistem Pegadaian Syariah dalam Peningkatan 

perekonomian masyarakat sedangkan penelitian yang 

relevan mengukur mekanisme operasional PT. Pegadaian 

Syariah dan Faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai. 

b. Persamaan 

- Metode pendekatan deskriptif kualitatif  

- Pegadaian Syariah menjadi  Objek  Penelitian 

2) Ira Chandra Skripsi dengan judul pengembangan konsep Rahn 

dalam pegadaian di PT. Pegadaian (PERSERO) Indonesia. Kajian 

mengenai ekonomi islam secara hukum merupakan hal yang menarik 
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dan berkembang pesat belakangan ini. Membahas mengenai peluang 

pengembangan pegadaian syariah di Indonesia, penulis melihat adanya 

beberapa hal yang dapat dikaji dari sisi hukum. Lingkup yang dipilih 

oleh penulis dalam penulisan ini adalah pengembangan konsep rahn 

yang sejauh ini telah berkembang dalam ketentuan rahn dan rahn 

tasjily. Maka tulisan ini ditujukan untuk menganalisa peluang 

pengembangan Akad Rahn dan tantangan-tantangan pengembangannya 

di Pegadaian Syariah. Metode yang digunakan penulis untuk mengkaji 

permasalahan yang diangkat melalui karya tulis ini adalah metode 

penulisan yuridis normatif yang kemudian dianalisa secara yuridis 

kualitatif. Pegadaian syariah merupakan tempat yang tepat untuk 

mengembangkan konsep rahn. Lembaga keuangan ini merupakan 

lembaga keuangan yang sejak kemunculannya beroperasi dengan 

mengacu pada konsep hukum jaminan. Rahn merupakan bagian dari 

hukum jaminan dalam Islam, tepatnya pada jaminan kebendaan. 

Dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam fiqh yang 

merupakan hasil ijtihad ulama madzhab, penulis menemukan bahwa 

rahn memiliki cakupan yang lebih luas dari apa yang ada sekarang. Hal 

ini membuka peluang untuk dilakukan pengembangan konsep rahn 

yang telah ada sehingga hukum ekonomi Islam menjadi lebih kaya. 

Namun pengembangan konsep rahn ini, berdasarkan pada kondisi 

pegadaian syariah yang merupakan unit pemasaran dari PT Pegadaian 

(Persero), juga dihadapkan pada tantangan-tantangan yang meliputi 

aspek kelembagaan dan aspek payung hukum. 
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a. Perbedaan 

- Terletak pada lokasi Penelitian 

- Terletak pada Metode Penelitian  

- Penelitian ini berfokus pada pengembangan konsep Rahn 

dalam Pegadaian Indonesia secara umum yang dikaji dari 

sisi Hukum, sedangkan penelitian penulis berfokus pada 

Mekanisme Sistem Pegadaian Syariah dalam Peningkatan  

Perekonomian Masyarakat di Kota Kendari. 

b. Persamaan 

- Terletak  pada Tujuan Penelitian  

3) Hadiana Skripsi dengan Judul Analisis Peraturan dan 

Mekanisme Produk Kredit pada Pegadaian Konvensional dan 

Pegadaian Syariah Tahun 2015.  Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui (1) peraturan dan mekanisme produk kredit pada pegadaian 

konvensional, (2) peraturan dan mekanisme produk kredit pada 

pegadaian syariah, dan (3) perbedaan pelaksanaan peraturan dan 

mekanisme produk kredit pada pegadaian konvensional dan syariah. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif k. Data dikumpulkan 

dengan metode wawancara dan dokumentasi, dianalisis dengan teknik 

analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian 

menunjukkan (1) peraturan produk kredit KCA, KREASI, KRASIDA 

dan Mulia pada pegadaian konvensional memiliki perbedaan antara 

produk kredit satu dengan yang lainnya. Namun mekanisme antara 

produk kredit KCA dan KRASIDA memiliki kesamaan. (2) peraturan 

dan mekanisme produk pembiayaan Rahn, Arrum, Amanah dan Mulia 
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pada pegadaian syariah memiliki perbedaan antara produk pembiayaan 

satu dan yang lain dikarenakan dari masing-masing produk pembiayaan 

syariah memiliki jenis dan tujuan yang berbeda. (3) perbedaan 

peraturan dan mekanisme dalam produk kredit yaitu (a) KCA dan Rahn 

terletak pada istilah formulir, perhitungan ijaroh/sewa modal, 

perjanjian/akad dan lembaga penerima kelebihan hasil lelang. Namun 

dalam mekanismenya tidak terdapat perbedaan. (b) KREASI dan 

Arrum terletak pada penetapan uang pinjaman, perhitungan ijaroh/sewa 

modal, perjanjian/akad dan lembaga penerima kelebihan hasil lelang. 

Namun dalam mekanismenya tidak terdapat perbedaan. (c) KRASIDA 

dan Amanah antara peraturan dan mekanisme terdapat perbedaan 

secara keseluruhan. 

a. Perbedaan 

- Terletak pada Lokasi Penelitian 

- Tujuan Penelitian  

b. Persamaan 

- Terletak pada Judul Penelitian yang difokuskan pada 

Mekanisme system Pegadaian  Syariah. 

4) Rachmad Saleh Nasution dengan judul Sistem Operasional 

Pegadaian Berdasarkan Surah Al-Baqarah ayat 283 pada PT. Pegadaian 

Persero Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan Tahun 2016. 

Pegadaian merupakan salah satu jenis akad piutang dan Pegadaian 

sendiri merupakan lembaga keuangan. Untuk menjamin adanya unsur 

kepercayaan dari pihak peminjam terhadap pihak yang berutang, maka 

diperlukan pihak yang memiliki barang yang digadaikan sebagai 
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jaminan terhadap utang atau pinjaman. Barang tersebut tetap menjadi 

milik orang yang menggadaikan, tetapi dikuasai oleh penerima barang 

(pemberi pinjaman). Keabsahan praktik ikrar ini sudah ada sejak zaman 

Nabi, dimana Nabi Muhammad sendiri melakukan praktik ini. 

Pegadaian Syariah Gunung Sari Balikpapan merupakan lembaga 

keuangan non bank yang memberikan pembiayaan/pinjaman kepada 

masyarakat. Tujuan dari lembaga ini adalah untuk memberantas gadai 

gelap dan rentenir yang mengharuskan peminjam untuk membayar 

bunga dari pinjaman, yang sangat memberatkan rakyat kecil atau 

menengah ke bawah. Dalam penelitian ini dianalisis sistem operasional 

Pegadaian Syariah yang menerapkan Pegadaian Syariah Gunung Sari 

Balikpapan berdasarkan surat al-Baqarah 283. Sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. 

Data primer diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara, 

dengan hasil data berupa dokumen operasional sistem perum pegadaian 

dan hasil wawancara kepada pihak-pihak terkait. Sedangkan data 

sekunder berupa literatur-literatur yang membahas tentang pegadaian 

syariah, baik berupa buku, jurnal, disertasi, tesis dan lainnya. 

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini dapat disimpulkan 

bahwa Pegadaian Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan dalam 

menjalankan sistem operasionalnya sudah sesuai dengan ketentuan 

Syariah, atau berdasarkan kajian fiqh mu'amalah tentang gadai. . 

Adapun Pegadaian yang memberikan kontribusi produk dominan 

terhadap pendapatan Pegadaian ini bersumber dari produk gadai (rahn) 
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yang hadir sekitar 80% dari total pendapatan Pegadaian Cabang 

Syariah Gunung Sari Balikpapan. 

a. Perbedaan 

- Lokasi Penelitian 

- Tujuan Penelitian 

b. Persamaan 

- Sama-sama membahas tentang system pegadaian syariah 

5) Pamonaran Manahar dengan judul Impelentasi Gadai Syariah 

(Rahn) Untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat di Indonesia 

Tahun 2019. Perkembangan ekonomi dan dunia usaha selalu diikuti 

dengan perkembangan kebutuhan modal usaha dan penambahan 

fasilitas modal usaha yang diperlukan untuk mengakomodasi 

kebutuhan yang diperlukan bagi perkembangan dan perkembangan 

masyarakat modern. ) Di Indonesia dan Keunggulan Gadai Syariah 

(Ranh) Dibandingkan dengan Institusi Pendukung Perekonomian 

Masyarakat lainnya. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis 

normatif. Bahan hukum utama adalah peraturan dan analisis hukum 

dengan langkah-langkah penalaran deduktif. Kesimpulannya, 

pelaksanaan pegadaian syariah Indonesia sudah sangat berkembang 

sejalan dengan perkembangan zaman dan maraknya lembaga keuangan 

yang sesuai dengan praktik syariah mulai dilakukan. Amalan syariah 

Islam atau yang disebut dengan rahn ini sangat berani, tidak ada 

pengenaan riba atau bunga atas pinjaman yang diberikan. Selain itu 

ketentuan syariah sangat bermanfaat bagi masyarakat, dilihat dari 

manfaatnya, KPR syariah merupakan solusi bagi masyarakat dalam 
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membantu meningkatkan terjadinya berbagai kegiatan yang 

dibutuhkan, yang pada intinya dalam KPR untuk membantu 

masyarakat. 

a. Perbedaan 

- Lokasi penelitian 

c. Persamaan 

- Sama-sama membahasa tentang impelentasi pegadaian 

syariah 

2.2.Landasan Teori 

2.2.1. Teori Mekanisme Sistem Pengadaian Syari’ah (Rahn) 

1. Pengertian Pegadaian 

Menurut “(Kasmir 2016:231) mengatakan bahwa Pegadaian adalah 

lembaga keuangan yang secara resmi mempunyai izin untuk 

melaksanakan kegiatan operasionalnya berupa pembiayaan kredit 

kepada masyarakat dalam bentuk penyaluran dana dengan jumlah yang 

relatif kecil maupun jumlah yang besar atas dasar gadai, juga sebagai 

jasa titipan, jasa taksiran.Barang yang digadaikan harus memiliki nilai 

ekonomis sehingga dapat di jadikan nilai taksiran oleh pihak gadai. 

Pegadaian merupakan kegiatan menjamin barang-barang berharga 

untuk memproleh uang dan barang yang dijaminkan akan di tebus 

kembali oleh nasabahnya sesuai perjanjian kedua belah pihak.”  

Sedangkan menurut (Sigit Triandaru, 2000 : 179) mengatakan 

bahwa Pegadaian merupakan satu-satunya badan usaha di negara 

Indonesia yang secara resmi memiliki izin dalam melaksanakan 

aktivitas lembaga keuangan yang berupa pembayaran dalam bentuk 
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penyaluran dana kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai. 

Barang “yang dijadikan agunan dapat di tebus dan dapat di 

perpanjang waktu pinjamannya jika belum mampu untuk 

menebusnyaoleh nasabah sesuai jatuh tempo yang telah di tentukan. 

Namum, barang akan dilelang pada saat nasabah tidak mampu 

melunasi barang agunannya tersebut serta pihak gadai akan 

memberikan sisa uang lelang jika ada kepada nasabah yang 

bersangkutan. Kontribusi pegadaian sebagai lembaga keuangan bagi 

perekonomian indonesia khusunya dalam layanan keuangan melalui 

penyaluran dana pinjaman dengan sistem gadai sangat membantu 

masyarakat juga pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) 

dalam memenuhi kebutuhan dana tunai serta akses pendanaan secara 

cepat, mudah dan administrasi yang sederhana.” 

Menurut (Kasmir 2016:231), Usaha pegadaian dapat dicirikan 

sebagai berikut : 

a) Terdapat barang berharga yang akan digadaikan 

b) Nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan 

c) Barang yang digadaikan dapat ditebus kembali. 

Landasan hukum gadai Konvensional adalah : 

a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 178 tahun 1961 

Pasal 5 yaitu bertujuan membangun ekonomi nasional dibidang 

perkreditan dengan dasar hukum gadai mengutamakan 

kebutuhan rakyat dan ketenteraman menuju masyarakat adil dan 

makmur materiil dan spiritual 
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b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 178 tahun 1961 

Pasal 6 yaitu menjelaskan perusahaan berusaha dalam lapangan 

perkreditan atas dasar hukum gadai dengan tanggungan barang-

barang gerak dengan cara yang mudah, cepat, aman dan hemat, 

sehingga dengan demikian ikut serta mencegah adanya lintah 

darat, ijon, pegadaian gelap dan praktek riba lainnya. 

c) Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150 bahwa gadai adalah 

suatu hak yang diperoleh oleh pihak yang mempunyai piutang 

atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan 

oleh pihak yang berutang kepada pihak yang berpiutang. Pihak 

yang berutang memberikan kekuasaan kepada pihak yang 

mempunyai piutang untuk memiliki barang bergerak tersebut 

apabila pihak yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya 

pada saat berakhirnya jangka waktu pinjaman. 

2. Pengertian Pegadaian Syariah 

Gadai adalah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan 

syara’ sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi 

tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima (Basyir, 

1983:50). 

Secara umum pengertian usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan 

barang – barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh 

sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali 

sesuai dengan perjanjian antara nasabah dan lembaga gadai. 

Menurut bahasa, gadai (al-rahn) berarti al – tsubut dan al-habs yaitu 

penetapan dan penahanan. Ada pula yang menjelaskan bahwa rahn 
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adalah terkurung. Sedangkan rahn secara harfiah adalah tetap, kekal, 

dan jaminan. Sedangkan secara istilah rahn adalah apa yang disebut 

dengan barang jaminan, agunan, cagar, atau tanggungan4. Rahn adalah 

akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang 

mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya (Hasbi Ash-

Shiddieqy, 1984:86). 

Ar-Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai 

jaminan atas pinjaman yang diterimanya.Barang yang ditahan tersebut 

memiliki nilai ekonomis.Dengan demikian pihak yang menahan 

memperoleh jaminan uang untuk dapat mengambil kembali seluruh 

atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaksan bahwa 

rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai (Jeni Susyanti, 2016: 

173). 

Menurut Mahmud Abdurrahman dalam pandangan islam gadai 

berasal dari kata Arab Al-Rahn yang berarti tetap (al-tsubut wa  al-

dawam) disebut tetap karena barang gadai ada pada pemberi pinjaman 

hingga utang dibayar (Mahmud abd.al-rahman, 2008:189) 

Hukum Islam Ar-rahn merupakan sarana saling tolong 

menolong(ta‟awun) bagi umat Islam dengan tanpa adanya imbalan jasa 

( Jeni Suyanti, 2016:173). 

Menurut pandangan fiqh rahn (gadai) ialah menjadikan barang 

menjadi jaminan atas utang, artinya menjadikan barang sebagai garansi 

yang akan dijual untuk dipakai pembayaran ketika gagal membayar 

hutang tersebut (Jeni Suyanti, 2016: 174). 

Pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Rahn adalah 
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menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas 

pinjaman yang diteimanya hingga pinjaman dikembalikan dengan 

ketentuan barang yang akan ditahan sebagai jaminan bersifat tetap 

memiliki nilai ekonomis. 

3. Landasan Hukum 

a) Al-Qur’an 

Landasan Hukum Rahn dalam Al-Qur`an salah satunya terdapat 

dalam QS. Al-Baqarah (2) : 283, sebagai berikut: 

 فَئِۡن أَِمَه بَۡعُضُكم 
ٞۖ
ۡقبُىَضٞت ٞه مَّ ۞َوإِن ُكىتُۡم َعلَٰى َسفَٖز َولَۡم تَِجُدواْ َكاتِٗبا فَِزهَٰ

َدةََۚ َوَمه  هَٰ َ َربَّهُۥۗ َوََل تَۡكتُُمىاْ ٱلشَّ ىَتَهُۥ َوۡليَتَِّق ٱَّللَّ بَۡعٗضا فَۡليَُؤدِّ ٱلَِّذي ٱۡؤتُِمَه أََمٰ

ُ بَِما تَۡعَملُىَن َعلِيٞم  يَۡكتُۡمهَا فَئِوَّهُۥٓ َءاثِٞم قَ   ۡلبُهُۥۗ َوٱَّللَّ

Terjemahnya : “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”. 

Ayat tersebut diatas bermakna bahwa Allah SWT 

memerintahkan orang yang melakukan suatu transaksi dengan orang 

lain, sedang bersamanya tidak ada juru tulis, maka dia harus 
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memberikan suatu barang sebagai jaminan (gadai) kepada orang yang 

memberi utang kepadanya supaya merasa tenang dalam melepaskan 

utangnya, selanjutnya hendaklah peminjam menjaga uang atau barang-

barang utangan itu agar tidak hilang atau dihamburkan tanpa ada 

manfaat. 

b) Hadist 

Hadis yang menjadi landasan hukum Rahn adalah di antaranya 

sebagai berikut:  

Yang Pertama, yang diriwayatkan oleh Al-Bayu dan Muslim, 

bahwa Nabi SAW bersabda: 

ثَ َنا ُمَعلَّى ْبُن َأَسٍد  ثَ َنا اْْلَْعَمُش : َحدَّ ثَ َنا َعْبُد اْلَواِحِد َحدَّ َحدَّ

َثِِن اْْلَْسَوُد  َلِم فَ َقاَل َحدَّ قَاَل ذََكْرنَا ِعْنَد ِإبْ َراِىيَم الرَّْىَن ِف السَّ

َها  َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّو َعن ْ

ُهوِديٍّ َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم اْشتَ َرى طََعاًما ِمْن ي َ 

 ِإََل َأَجٍل َوَرَىَنُو ِدْرًعا ِمْن َحِديدٍ 
Artinya : Shahih Bukhari 1926: Telah menceritakan kepada 

kami Mu'alla bin Asad telah menceritakan kepada kami 

'Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Al A'masy 
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berkata: Kami membicarakan tentang gadai dalam jual beli 

kredit (Salam) di hadapan Ibrahim maka dia berkata: telah 

menceritakan kepada saya Al Aswad dari 'Aisyah 

radliyallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam 

pernah membeli makanan dari orang Yahudi yang akan 

dibayar Beliau pada waktu tertentu di kemudian hari dan 

Beliau menjaminkannya (gadai) dengan baju besi.( HR. 

Bukhari no. 1926). 

 

Pada merujuk hadits diatas, dapat disimpulkan bahwa hukumnya 

gadai itu boleh, Bahwa menggadaikan barang boleh hukumnya baik 

didalam hadlar(kampung) maupun didalam safar(perjalanan). Hukum 

ini disepakati oleh umum mujtahidin. 

Dan yang kedua adalah yang diriwayatkan oleh Al-Baya Ahmad, 

Nasa`I dan Ibnu Majjah, bahwa Nabi SAW bersabda:  

ثَ َنا قَ َتاَدُة َعْن أََنٍس ح  ثَ َنا ِىَشاٌم َحدَّ ثَ َنا ُمْسِلٌم َحدَّ َحدَّ

ثَ نَا َأْسَباٌط أَبُو  ُد ْبُن َعْبِد اللَِّو ْبِن َحْوَشٍب َحدَّ َثِِن ُُمَمَّ َحدَّ

ْستَ َواِئيُّ َعْن قَ َتاَدَة َعْن  ثَ َنا ِىَشاٌم الدَّ اْلَيَسِع اْلَبْصرِيُّ َحدَّ

 َعْنوُ  أََنٍس َرِضَي اللَّوُ 
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أَنَُّو َمَشى ِإََل النَِّبِّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم ِِبُْبِز َشِعرٍي َوِإَىاَلٍة 

َسِنَخٍة َوَلَقْد َرَىَن النَِّبُّ َصلَّى اللَُّو َعلَْيِو َوَسلََّم ِدْرًعا َلوُ 

ْعُتُو ِعْنَد يَ ُهوِديٍّ َوَأَخَذ ِمْنُو َشِعريًا ِْلَْىِلِو وَ بِاْلَمِديَنِة  َلَقْد َسَِ

ٍد َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َصاُع  يَ ُقوُل َما أَْمَسى ِعْنَد آِل ُُمَمَّ

صحيح البخاري ( بُ رٍّ َوََل َصاُع َحبٍّ َوِإنَّ ِعْنَدُه لَِتْسَع ِنْسَوةٍ 

٧٢٩١:( 
Artinya : Shahih Bukhari 1927: Telah menceritakan kepada 

kami Muslim telah menceritakan kepada kami Hisyam telah 

menceritakan kepada kami Qatadah dari Anas. Dan 

diriwayatkan pula, telah menceritakan kepada saya Muhammad 

bin 'Abdullah bin Hawsyab telah menceritakan kepada kami 

Asbath Abu Al Yasa' Al Bashriy telah menceritakan kepada 

kami Hisyam Ad Dastawa'iy dari Qatadah dari Anas 

radliyallahu 'anhu bahwa Dia pernah di sore hari bersama 

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dengan hidangan rati 

terbuat dari gandum dan sayur yang sudah basi. Sungguh Nabi 

shallallahu 'alaihi wa sallam telah menggadaikan baju besi 
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Beliau kepada seorang Yahudi untuk mendapatkan makanan di 

Madinah lalu dengan itu Beliau mendapatkan gandum untuk 

keluarga Beliau. Dan sungguh aku mendengar Beliau 

bersabda: "Tidaklah ada satu malampun yang berlalu pada 

keluarga Muhammad dimana ada satu sha' dari gandum atau 

satu sha' rati." Padahal Beliau memelilki sembilan isteri.( HR. 

Bukhari no 1927) 

Para Ulama telah bersepakat bahwa gadai itu boleh 

(mubah).Mereka tidak pernah mempertentangkan kebolehannya 

demikian pula landasan hukumnya. Jumhur Ulama berpendapat, 

disyari‟atkan pada waktu tidak bepergian dan waktu bepergian, 

beragumentasi kepada perbuatan Rasulullah SAW, terhadap orang 

yahudi tadi di Madinah. Adapun dalam masa perjalanan seperti 

dikaitkan dalam ayat diatas, itu melihat kebiasaannya, dimana pada 

umumnya r ahn dilakukan pada waktu bepergian. 

4. Rukun dan Syarat Rahn 

a) Akad Ijab dan Kabul seperti seseorang berkata; aku gadaikan 

mejaku ini dengan harga Rp 10.000.000 dan yang stu lagi 

menjawab. “ Aku terima gadai mejamu seharga Rp. 10.000.000 

atau bisa pula dilaukan selain dengan kata-kata, seperti dengan 

isyarat atau yang lainnya. 

b) Aqid, yaitu menggadaiakan (rahin) dan yang menerima gadai 

(murtahin)  
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c) Barang yang dijadikan jaminan(borg), syarat pada benda yang 

dijadikan jaminan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum 

janji utang harus dibayar.  

d) Ada utang, diisyaratkan keadaan utang telah tetap. 

5. Persamaan dan Perbedaan Rahn dan Gadai 

Persamaannya : 

a) Hak gadai berlaku atas pinjaman uang 

b) Adanya agunan sebagai jaminan utang 

c) Tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaiakan  

d) Biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh pemberi gadai 

e) Apabila batas waktu pinjaman uang telah habis, barang yang 

digadaikan boleh dijual atau dilelang. 

Perbedaannya : 

Topik Rahn ( menurut 

Hukum Islam) 

Gadai ( menurut 

hukum perdata) 

Prinsip Dasar Dilakukan secara 

sukarela atas dasar 

tolong menolong 

tanpa mencari 

keuntungan dan tida 

ada istilah bunga. 

Dilaukan disamping 

prinsip tolong 

menolong juga 

menarik 

keuntungan dengan 

cara menarik bunga 

atau sewa modal 

yang ditetapkan. 
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Subjek Gadai Hak gadai berlaku 

pada seluruh harta, 

baik harta yang 

bergerak maupun 

harta yang tida 

bergerak. 

Hak gadai hanya 

berlaku pada benda 

yang bergerak 

 

Biaya Nasabah tidak 

dikenakan bunga 

yang dipungut dari 

nasabah adalah biaya 

penitipan, 

pemeliharaan, 

penjagaan, dan 

penaksiran yang 

ditetapkan dimuka 

Nasabah dikenakan 

bunga atau sewa 

modal yang bisa 

berakumulasi dan 

berlipat ganda. 

 

Penyelenggara Dilaukan tanpa 

melalui suatu 

lembaga 

Dilaukan melalui 

suatu lembaga, 

yang diindonesia 

disebut Perum 

Pegadaian. 

 

Menurut mazhab Hanafi penerimaan Rahn boleh memanfaatkan 

barang menjadi jaminan uang atas izin pemiliknya, karena pemilik 

barang itu boleh mengizinkan kepada siapa saja yang dikehendaki 

untuk menggunakan hak miliknya, termasuk untuk mengambil manfaat 
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barangnya. Hal itu menurut mereka bukan riba, karena pemanfaatan 

barang itu diperbolehkan melalui ijin. 

6. Akad Perjanjian Gadai 

Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa penggadaian bisa sah bila 

memenuhi tiga syarat : 

a) Harus berupa barang, karena uang tidak bisa digadaikan 2. 

b) Penetapan kepemilikan penggadaian atas barang yang 

digadaikan tidak terhalang, seperti mushaf 

c) Barang yang digadaikan bisa dijual manakala sudah masa 

pelunasan uang gadai 

Berdasarkan tiga syarat di atas, maka dapat diambil alternatif 

dalam mekanisme perjanjian gadai, yaitu dengan menggunakan tiga 

akad perjanjian. Ketiga akad perjanjian tersebut adalah : 

a) Akad al-Qardul Hasan 

Akad ini dilakukan pada kasus nasabah yang menggadaikan 

barangnya untuk keperluan konsumtif. Dengan demikian, nasabah 

(rahin) akan memberikan biaya upah atau fee kepada pegadaian 

(murtahin) yang telah menjaga atau merawat barang gadaian (marhun). 

b) Akad al-Mudharabah 

Akad dilakukan untuk nasabah yang menggadaikan jaminannya 

untuk menambah modal usaha (pembiayaan investasi dan modal kerja). 

Dengan demikian, rahin akan memberikan lagi hasil (berdasarkan 

keuntungan) kepada murtahin sesuai dengan kesepakatan, sampai 

modal yang dipinjam terlunasi. 
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c) Akad Bai’ al-Muqayadah 

Untuk sementara akad ini dapat dilakukan jika rahin yang 

menginginkan menggadaikan barangnya untuk keperluan produktif, 

artinya dalam menggadaikan, rahin tersebut menginginkan modal kerja 

berupa pembelian barang. Sedangkan barang jaminan yang dapat 

dijaminkan untuk akad ini adalah barang-barang yang dapat 

dimanfaatkan atau tidak dapat dimanfaatkan oleh rahin atau murtahin. 

Dengan demikian, murtahin akan membelikan barang yang sesuai 

dengan keinginan rahin atau rahin akan memberikan mark-up kepada 

murtahin sesuai dengan kesepakatan pada saat akad berlangsung 

sampai batas waktu yang telah ditentukan. 

7. Mekanisme Pegadaian Syariah 

Operasi pegadaian syariah menggambarkan hubungan di antara 

nasabah dan pegadaian. Adapun teknis pegadaian syariah adalah 

sebagai berikut : 

a) Nasabah meminjamkan barang kepada pegadaian syariah untuk 

mendapatkan pembiayaan. Kemudian pegadaian menaksir 

barang jaminan untuk jaminan untuk dijadikan dasar dalam 

memberikan pembiayaan. 

b) Pegadaian syariah dan nasabah menyetujui akad gadai. Akad ini 

mengenai berbagai hal, seperti kesepakatan biaya gadaian, jatuh 

tempo gadai, dan sebagainya. 

c) Pegadaian syariah menerima biaya gadai, seperti biaya penitipan, 

biaya pemeliharaan, penjagaan dan biaya penaksiran yang 

dibayar pada awal transaksi oleh nasabah. 
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d) Nasabah menebus barang yang digadaikan setelah jatuh tempo. 

Perbedaan utama antara biaya gadai dan bunga pegadaian adalah 

dari sifat bunga yang bisa berakumulasi dan belipat ganda 

sementara biaya gadai hanya sekali dan ditetapkan di muka. 

Berlangsungnya perjanjian ditentukan oleh subjek dan objek 

perjanjian gadai. Subjek perjanjian gadai adalah Rahin (yang 

menggadaikan barang) dan Murtahin yang menahan barang gadai) 

Objeknya ialah Marhum (barang gadai) dan utang yang diterima rahin. 

Adapun mekanisme perjanjian gadai atau rahn yaitu:  

a) Syarat rahin dan murtahin 

b) Syarat marhun dan utang 

c) Kedudukan marhun 

d) Resiko atas kerusakan marhun pemindahan milik marhun 

e) Perlakukan bunga dan riba dalam perjanjian gadai 

f) Pemungutan hasil marhun 

g) Pembayaran kembali utang dari marhun 

h) Hak murtahin atas harta peninggal. 

Adapun teknis pegadaian syariah dapat diilustrasikan dalam gambar 

berikut : 
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2.2.2. Teori Peningkatan Perekonomian Masyarakat 

1. Peningkatan Perekonomian 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Peningkatan berarti 

kemajuan, perubahan, perbaikan. Sedangkan perekonomian yang 

mempunyai kata dasar ekonomi berarti ilmu mengenai asas-asas 

produksi, distribusi dan pemakaian barang- barang serta kekayaan 

(seperti halnya keuangan, perindustrian dan perdagangan). 

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa peningkatan 

perekonomian adalah suatu perubahan jenjang atau perbaikan kondisi 

dari perekonomian yang lemah ke arah perekonomian yang lebih baik 

atau mengalami kemajuan dari sebelumnya. 

2. Ekonomi Masyarakat 

Ekonomi kerakyatan adalah sebuah perekonomian yang dimiliki 

oleh rakyat kecil dan didominasi oleh sebagian besar bangsa Indonesia. 

Mengembangkan ekonomi kerakyatan berarti mengembangkan sistem 

Marhum Bih 

(Pembiayaan) 

3. Pegadaian Membayar 

Nasabah 

Nasabah 

Marhum 

(Jaminan) 

Pegadaian 

1.Nasabah Menyerahkan 
Jaminan 

2. Akad 

4. Menebus Jaminan 
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ekonomi yang berasas dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. 

Membangun ekonomi rakyat berarti harus meningkatkan kemampuan 

masyarakat dengan cara mengembangkan dan mendominasikan 

potensinya, atau dengan kata lain memberdayakannya. Upaya 

pengerahan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi 

rakyat ini akan meningkatkan produktivitas masyarakat, sehingga baik 

sumber daya manusia maupun sumber sumber daya alam di sekitar 

masyarakat dapat digali dan dimanfaatkan. Dengan demikian 

masyarakat dan lingkungannya mampu secara partisipatif 

menghasilkan dan menumbuhkan nilai tambah yang meningkatkan 

kemakmuran dan kesejahteraan mereka. 

Menurut (Mubyarto, 1997:37) mengatakan bahwa pengembangan 

ekonomi rakyat dapat dilihat dari tiga segi, yaitu : 

a) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi 

masyarakat berkembang. Titik tolak pemikirannya adalah 

pengenalan bahwa setiap manusia memiliki potensi yang dapat 

dikembangkan. Tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa 

daya. 

b) Memperkuat potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat itu. 

Dalam rangka memperkuat potensi ekonomi rakyat ini, upaya 

yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan dan 

derajat kesehatan serta terbukanya kesempatan untuk 

memanfaatkan peluang-peluang ekonomi. 

c) Mengembangkan ekonomi rakyat juga mengandung arti 

melindungi masyarakat dan mencegah terjadinya persaingan 
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yang tidak seimbang, serta mencegah eksploitasi golongan 

ekonomi yang kuat atas yang lemah. Upaya melindungi 

masyarakat tersebut tetap dalam rangka proses pemberdayaan 

dan pengembangan prakarsanya. 

Perekonomian masyarakat adalah perekonomian yang 

diselenggarakan oleh masyarakat. Perekonomian yang 

diselenggarakan oleh masyarakat adalah perekonomian nasional 

yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas 

untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri. 

Peningkatan Perekonomian merupakan suatu hal yang 

sepenuhnya harus dilakukan  guna memberikan kesejahteraan 

kepada masyarakat. Peningkatan ekonomi berarti pula pertumbuhan 

ekonomi masyarakat.(Lincolin Arsyad, 2010:269). 

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi 

a) Akumulasi Modal 

Akumulasi modal terjadi jika ada bagian dari pendapatan pada 

masa sekarang yang ditabung dan kemudian diinvestasikan 

untuk memperbesar output pada masa yang akan datang. 

b) Pertumbuhan Penduduk 

Pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan 

kenaikan jumlah angkatan kerja (labor force) secara tradisional  

dianggap sebagai factor yang positif dalam merangsang 

pertumbuhan ekonomi. 

c) Kemajuan Teknologi 

Menurut para ilmuan kemajuan teknologi merupakan factor yang 
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paling penting bagi pertumbuhan ekonom, dalam bentuk yang 

paling sederhana, kemajuan teknologi disebabkan oleh adanya 

cara-cara baru atau mungkin cara-cara lama yang diperbaiki 

dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan tradisional. 

d) Sumber Daya Institusi 

Menurut Doauglase menyatkan mekanisme pasar merupakan 

penggerak utama perekonomian dan menafikkan peran isntitusi 

adalah kelir. Menurut North peran institusi dalam pertumbuhan 

ekonomi sangan sentral, pengertian institusi yang dimaksud  oleh 

Noarth adalah aturan-aturan yang mengatur interaksi politik, 

ekonomi, dan social. Institusi terdiri dari aturan formal (adat 

istiadat, tradisi, norma social dan agama) dan aturan formal 

(konstitusi, undang-undang, peraturan-peraturan dan hak 

kepemilikan). (LIncolin Arsyad, 2010: 270). 

4. Karakteristik Pertumbuhan Ekonomi 

Adapun karakteriistik pertumbuhan Ekonomi Masyarakat adalah: 

a) Kenaikan Output Nasional secara terus menerus merupakan 

perwujudan dari pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan kemampuan 

suatu perekonomian dalam menyediakan berbagai macam barang dan 

juga sebagai tanda kematangan ekonomi. 

b) Kemajuan teknologi merupakan isyarat perlu( neccessary 

conditional) bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. 

c) Penyesuaian kelembagaan, sikap dan idiologi harus segera 

dilakukukan 
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5. Indikator Peningkatan Perekonomian Masyarakat 

Indicator dalam menentukan apakah pertumbuhan ekonomi bergerak 

positif atau tidak dapat dilihat pada empat  indicator yaitu: 

a) Pendapatan perkapita 

b) Peningkatan pendapatan nasional 

c) Jumlah pengaguran lebih kecil disbanding jumlah tenaga 

kerjanya 

d) Menurunnya tingkat kemiskinan (M. Paramita, 2018: 21) 

2.3.Kerangka Pikir 

Menurut (Sugiyono, 2010) kerangka berpikir adalah merupakan 

model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan 

berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. 

Adapun kerangka berpikir dari penelitian saya adalah sebagai berikut : 
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Gambar 2.1. 

Kerangka Pikir 

MEKANISME SISTEM PT. PEGADAIAN SYARIAH 

DALAM PENINGKATAN PEREKONOMIAN DI 

MASYARAKAT KOTA KENDARI 

 

Saran 

Rumusan Masalah 

Kesimpulan 

Metodologi Penelitian 

Hasil Penelitian 

1. Observasi 

2. Wawancara 

3. Dokumentasi 

1. Triangulasi Sumber 

2. Triangulasi Teknik 

3. Triangulasi Waktu 


