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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wujud keislaman seseorang, kelompok atau lembaga dapat dilihat melalui

kontribusinya mewujudkan keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah

gagasan kritis yang cukup radikal pada surah Al Maun dikatakan “para pendusta

agama” ketika seseorang atau kelompok yang shaleh secara ritual tetapi gagal

dalam melakukan kontribusi atau perubahan social di lingkungan tempat

keberadaanya.1 Hal ini sejalan dengan dasar Negara kita, yakni: kemanusian,

persatuan (kebangsaan) dan kerakyatan (demokrasi) semua itu berarti bahwa sila

ketuhanan menghendaki pengamalan nilai agama yang menitik beratkan pada

terwujudnya persaudaraan, kebangsaan, keadilan dan kemakmuran rakyat dalam

bingkai pancasila sebagai ruh spirit Syariat Islam2

Di Indonesia maupun di negara-negara lain yang  mayoritas muslim, spirit

mengembangkan syariat sebagai landasan perekonomian cukup signifikan bahkan

negara Inggris yang bukan mayoritas muslim juga telah mendirikan bank dan

lembaga keuangan bukan bank menggunakan sistim syariat, tentunya ini

membawa angin segar buat orang-orang muslim disana menyempurnakan ibadah

muamalahnya dengan system halal demi mengembangkan ekonomi dan

kesejahteraan keluarganya.

1 Nur Khalik Ridwan, ”Tafsir  Surah  Al-Maun :  Pembela Atas Kaum Tertindas“ (PT.
Gelora Aksara , Erlangga, 2008), h. 3

2 Prof. DR. Hamka Haq. MA,” Islam: Rahmah dan ramah untuk bangsa” (PT. Wahana
semesta intermedia, Jakarta, 2009). h. 5
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Negara Indonesia yang merupakan salah satu Negara yang tingkat

perekonomiannya masih dalam taraf perkembangan juga menimbulkan perubahan

ekonomi yang tidak stabil. Ditengah perekonomian yang tidak stabil sekarang,

masyarakat harus selalu mengatur perekonomiannya dengan cara mengubah

segala rencana yang telah dibentuk dan selalu berusaha untuk mendapatkan

tambahan dana yang cepat dan mudah.

Perkembangan produk-produk berbasis syariah kian marak, tidak

terkecuali pegadaian. Perum pegadaian mengeluarkan produk berbasis syariah

yang disebut dengan pegadaian syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis

syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai

bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas

yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa

dan atau bagi hasil.

Pegadaian syariah atau dikenal dengan istilah rahn, dalam
pengoperasiannya menggunakan metode Fee Based Income (FBI) atau
Mudharobah (bagi hasil). Karena nasabah dalam mempergunakan
marhumbih (UP) mempunyai tujuan yang berbeda-beda misalnya untuk
konsumsi, membayar uang sekolah atau tambahan modal kerja,
penggunaan metode Mudharobah belum tepat pemakaiannya.3

Pegadaian, bisnis syariah merupakan peluang yang tidak bisa dilewatkan

begitu saja. Apalagi, mayoritas warga Indonesia yang memanfaatkan jasa

pegadaian adalah Muslim. Sistem gadai syariah mulai diberlakukan tahun 2003.

Diharapkan, sistem ini akan memberikan ketenangan bagi masyarakat dalam

memperoleh pinjaman tanpa bunga dan halal.

3Abdul Ghofur Anshari, Gadai syariah di Indonesia : konsep, Implementasi dan
Institusionalisasi (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2006), h. 3.
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Visi pegadaian syariah menjadi lembaga keuangan terkemuka di Indonesia

dengan tiga misi, yaitu 1). Memberikan kemudahan  bagi masyarakat yang ingin

melakukan transaksi yang halal, 2). Memberikan superior return bagi investor, 3).

Memberikan ketenangan bagi karyawan. 4 Melalui visi dan misi tersebut poin 1

dan 2 sangat relevan dengan judul proposal penelitian ini yaitu Tantangan itu

menjadikan proposal penelitian ini Kontribusi Pegadaian Syariah Cabang

Kendari Dalam Meningkatkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Masyarakat.

layak untuk diteliti karena Usaha Mikro dan Kecil (UMK) merupakan pelaku

terbesar pada sektor ekonomi yang bergerak di bidang perdagangan maupun jasa.

Pada umumnya masalah yang dihadapi oleh UMK di Kota kendari adalah masalah

permodalan, dimana pengusaha mikro kecil tidak memiliki modal usaha yang

cukup untuk menjalankan usaha.

Usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan salah satu bagian penting

dari perekonomian suatu negara ataupun daerah, tidak terkecuali di kota kendari.

Sebagai gambaran, kendati sumbangannya dalam output hanya 56,7 persen namun

UKM memberi kontribusi sekitar 99 persen dalam jumlah badan usaha yang

mempunyai andil 99,6 persen dalam penyerapan tenaga kerja. Namun, dalam

kenyataannya selama ini UKM kurang mendapatkan perhatian. Dapat dikatakan

bahwa kesadaran akan pentingnya UKM dapat dikatakan barulah muncul

belakangan ini saja. Usaha Kecil Menengah atau lazim kita kenal sebagai UKM

mempunyai banyak peranan penting dalam perekonomian. Salah satu peranannya

4 Visi dan Misi “ Pegadaian Syariu’ah” (Gadjah Mada University Press, 2006)
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yang paling krusial dalam pertumbuhan ekonomi adalah menstimulus dinamisasi

ekonomi.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan judul tersebut di atas, maka batasan masalah penelitian ini

adalah untuk mengetahui Kontribusi Pegadaian Syariah Cabang Kendari Dalam

Meningkatkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Masyarakat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut di atas, maka rumusan

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Sistem Kontribusi Pegadaian Syariah Cabang Kendari Dalam

Meningkatkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Masyarakat?

2. Apa saja Strategi Pegadaian Syariah Cabang Kendari Dalam Meningkatkan

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Masyarakat ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Sistem Kontribusi Pegadaian Syariah Cabang Kendari

Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat.

2. Ingin mengetahui tentang Strategi apa saja Pegadaian Syariah Cabang

Kendari Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat
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E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Secara Praktis

a. Sebagai bahan masukan bagi Masyarakat tentang Pegadaian Syariah

dalam meningkatkan usaha kecil

b. Sebagai bahan pengembangan usaha yang terus menjalani persaingan dan

perkembangan

c. Sebagai sarana wawasan agar lebih bijak dalam menentukan dan memilih

jenis usaha dan pihak-pihak yang dapat membantu peluang usaha

d. Memberi tambahan pengalaman dan memperluas wawasan akademik

terkait dengan kontribusi Pegadaian Syariah dalam meningkatkan UKM

dan sebagai pengetahuan tambahan bagi penulis khususnya dan pembaca.

2. Secara Umum

Dengan adanya penelitian ini maka penulis dapat mengetahui tentang

Kontribusi Pegadaian Syariah cabang Kendari dalam meningkatkan Usaha Kecil

dan Menengah masyarakat. Disamping itu kiranya dapat menambah kepustakaan

khususnya yang berkaitan dengan Perekonomian dan perbankan syariah.

F. Definisi Operasional

Untuk memperoleh kejelasan konsep dan pemahaman yang jelas dalam

pembahasan dikemukakan beberapa penjelasan istilah dan pengertian dalam

penelitian sebagai berikut:

1. Kontribusi  yang di maksud dalam penelitian ini adalah peran lembaga

dalam memberikan bantuan modal.
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2. Ekonomi masyarakat dalam hal ini UKM adalah usaha-usaha mikro milik

masyarakat dan bukan usaha milik pemerintah.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

,
A. Tinjauan Umum Pegadaian Syariah

1. Pengertian Gadai Syariah

Pengertian gadai dalam fikih Islam disebut ar-rahn. Ar-rahn adalah suatu

jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang.

Pengertian ar-rahn dalam bahasa Arab adalah atstsubut wa ad-dawam, yang

berarti “tetap” dan “kekal”, seperti dalam kalimat maun rahin, yang berarti air

yang tenang.5 Hal itu, berdasarkan firman Allah  SWT




Terjemahan:
“Setiap orang bertanggung jawab atas apa yarg telah diperbuatnya.”
(QS. Al-Muddatstsir 38)6

Pengertian “tetap” dan “kekal” dimaksud, merupakan makna yang

tercakup dalam kata al-habsu, yang berarti menahan. Kata ini merupakan makna

yang bersifat materiil. Karena itu, secara bahasa kata ar-rahn berarti “menjadikan

sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang”.7

Pengertian gadai (rahn) secara bahasa seperti diungkapkan di atas adalah

tetap, kekal, dan jaminan; sedangkan dalam pengertian istilah adalah menyandera

sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil

kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus. Namun, pengertian gadai yang

5 Rahmat Syafei, Konsep Gadai; Ar-Rahn dalam Fikih Islam antara Nilai Sosial dan ilai
Komersial cet. II (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1995) , h. 17.

6 Qurais Shihab “ Al Quran dan Terjemah” Departemen Agama RI  edisi revisi  2002 h.
303.

7 Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika 2008) , h.1.
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