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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.

7
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terungkap dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu

hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang

bergerak, yaitu barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang

oleh orang yang mempunyai utang atau orang lain atas nama orang yang

mempunyai utang. Karena itu, makna gadai (rahn) dalam bahasa hokum

perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan, agunan, dan rungguhan.

Sedangkan pengertian gadai (rahn) dalam hukum Islam (syara') adalah

menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalm pandangan syara’

sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau

sebagian utang dari barang tersebut.

2. Manfaat Pegadaian

Islam merupakan suatu sistem  jalan hidup yang utuh dan  terpadu, silam

memberikan paduan yang dinamis di semua sector kehidupan termasuk sector

bisnis dan transaksi keuangan hal ini dihaharapkan dengan menggunakan sistem

syariah dapat memberikan maslahat bagi umat salah satu kelebihan dari lembga

keuangan syariah khususnya pegadaian syariah  adalah tidak boleh meminta

kelebihan dari pokok pinjaman tetapi kelebihan dari sisa keuntungan karena hal

tersebut termasuk riba. Sebagaimana kita ketahui bahwa riba dalam islam itu

sangatlah diharamkan. 8

Gadai merupakan salah satu dari katergori perjanjian utang piutang ,yang
mana suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang
berhutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya
itu. Barang jaminan tetap menjadi milik orang yang berhutang itu tetapi

8 Zainul Arifin, Dasar Dasar Manajemen Perbankan Syariah ( Jakarta : Alvabet 2002)
h. 8
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dikuasai oleh orang penerima gadai (berpiutang). Praktek ini telah ada
sejak zaman rasulullah saw. Dan rasul pun pernah
mempraktekannya.gadai mempunyai nilai sasial yang tinggi dan
dilakukan secara suka rela dengan niat tolong-menolong.9

Implementasi pegadaian syariah hampir mirip dengan pegadaian

konvensional. Seprti halnya dengan pegadaian konvensional pegadaian syariah

juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak, nasabah dapat

memperoleh dana atau madal yang diperlukan dengan waktu yang relative cepat.

Perbedaannya pegadaian konvensional dikenakan bunga layaknya sistem yang

diterapkan jasa perbankan. Sedangkan dalam pegadaian emas syariah  nasabah

hanya dipungut biaya penitipan, pemeliharaan, dan penaksiran barang yang

digadaikan.10 “Pada pegadaian konvensional bunga dapat berakumulasi berlipat

ganda, sementara pegadaian syariah hanya sekali dan ditetapkan dimuka”.11

3. Teori Pengembangan Sistem Operasional Pegadaian Syari’ah

a. Produk Pegadaian Syariah di Indonesia

Secara umum lembaga pegadaian mempunyai produk jasa berupa

1. Gadai

Gadai merupakan kredit jangka pendek guna memenuhi kebutuhan dana

yang harus dipenuhi pada saat itu juga, dengan barang jaminan berupa

barang bergerak berwujud seperti perhiasan, kendaraan roda dua, barang

elektronik dan barang rumah tangga.

9 M. Salikul Hadi “Pegadaian Syariah” ( Jakarta : Salemba Diniyah)  2003. h. 2
10 Hendra dkk. Manajemen pemasaran : Analisis, Perencanaan, Impelementasi, Dan

Control (Jakarta : PT. Prehanlindo 1997)  jilid I h. 18
10 Sofiniyah, Penggadaian Mengatsi Masalah Dengan Penggadaian Syariah( Jakarta:

Renaisan 2005) h. 14
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2. Jasa taksir

Jasa taksir diberikan kepada mereka yang ingin mengetahui kualitas

barang miliknya seperti emas perak dan berlian.

3. Jasa titipan

Jasa titipan merupakan cara pemecahan masalah yang paling tepat bagi

masyarakat yang menghendaki keamanan yang baik atyas barang berharga

miliknya. Barang-barang yang dapat dititipkan di pegadaian adalah

perhiasan, surat-surat berharga, sepeda motor dan sebagainya. Sistem

operasional produk Pegadaian syari’ah dilakukan melalui prinsip-prinsip

sebagai berikut :

1) Prinsip Wadi’ah (Simpanan);

2) Prinsip Tijarah (Jual Beli atau Pengembalian Bagi Hasil);

3) Prinsip Ijarah (Sewa);

4) Prinsip al-Ajr wa al-Umulah (Pengembalian Fee);

5) Prinsip al-Qard (Biaya Administrasi)12

Dari Kelima prinsip di atas dapat dikembangkan menjadi beberapa

transaksi mu’amalah sebagai berikut:

b. Prinsip Wadi’ah (Simpanan)

Akad berdasarkan prinsip wadiah yang dipakai dalam produk pegadaian

syariah ada dua macam, yaitu akad wadiah yad al-amanah dan akad wadiah

yad adldlamanah.

1. Akad Wadiah Yad al-Amanah.

12 Zainuddin Ali loc.cit., h. 98
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Akad wadiah merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika

pemiliknya menghendaki. Jenis ini mempunyai karaktersitik sebagai

berikut:

a) Harta atau benda yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan

digunakan oleh Penerima titipan;

b) Penerima titipan (Pegadaian) hanya berfungsi sebagai penerima amanah

yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan

tanpa mengambil manfaatnya;

c) Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk

membebankan biaya (fee) kepada yang menitipkan;

2. Akad wadiah Yad Ad-Dhamanah.

Akad wadiah Akad Wadiah Yad al-Dlamanah merupakan titipan murni

yang setiap saat dapat diambil jikapemiliknya menghendaki, jenis ini

mempunyai karaktersitik sebagai berikut':10013

a) Harta atau benda yang dititipkan diperbolehkan untuk dimanfaatkan

penerima titipan/penyimpan;

b) Apabila ada hasil dari pemanfaatan beirda titipan, maka hasil tersebut

menjadi hak dari penyimpan. Tidak ada kewajiban dari penyimpan

untuk membetikan hasil tersebgt kepada penitip sebagai Pemilik benda;

Akad yang selama ini digunakan oleh Pegadaian Syariah terhadap barang

jaminan (marhun) adalah wadiah yad al-amanah, sebab barang yang dijadikan

agunan/jaminan disimpan rapi dan tidak diperkenankan membuka segel bagi

13Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid Wan-Nihayatul Muqtashid, Juz II, (Dar al-Fikr,
Beirut), h. 273.
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penerima titipan sampai pemberi titipan atau pemberi gadai (rahin)

mengambilnya. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga keamanan terhadap barang

jaminan.

c. Prinsip Tijarah (Jual Beli atau Pengembalian Bagi Hasil)

Prinsip ini dilakukan dengan menggunakan akad jual beli (bai).14Akad jual

beli (bai’) ini cocok bagi nasabah yang ingin menggadfaikkan jaminannya untuk

menambah modal usaha berupa berupa pembeliab barang modal , sehingga

Pegadaian (murtahin) akan membelikan barang yang dimaksud oleh rohin.15

109Jual beli adalah tukar-menukar harga dengan harta yang berakibat memilikkan

dan memiliki..16 Penyerahan jumlah atau harga atas barang tersebut dapat

dilakukan cash atau tangguh (diferred). Oleh karena itu, syarat-syarat bai dalam

pembiayaan ini menyangkut berbagai tipe dari kontrak jual beli tangguh

(diferred), yang meliputi transaksi-transaksi sebagai berikut:

a) Murabahah modal kerja

Murabahah adalah menjual dengan harga asal ditambah dengan margin

bagi hasil yang telah disepakati. Dengan kata lain, kontrak jual beli dimana

nbarang yang diperjualbelikan tersebut diserahkan segera, sedang harga (pokok

dan margin bagi hasil yang disepakati bersama) atas barang tersebut dibayar

kemudian hari secara sekaligus (lump sum deferred payment). Murabahah ini

14Zainul Arifin, Sistem Operasional Bank Umum Syari’ah, Makalah Disampaikan pada
Acara Sosialisasi Perbankan Syari’ah, (Yogyakarta: 1999). h. 4

15 Heri Sudarsono loc.cit., h. 164.
16 Ibn Qudamah, loc.cit.,. h. 2
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mirip dengan kredit modal kerja,17 yang biasa diberikan oleh bank-bank

konvensional.

b) Bai’ bisaman ajil (sekarang dinamakan murabahah investasi)

Adalah kontrak murabahah dimana barang yang diperjualbelikan tersebut

diserahkan dengan segera, sedangkan atas harga barang tersebut dibayar

dikemudian hari secara angsuran (installment deferred payment). Pembiayaan ini

mirip dengan kredit investasi115 di bank konvensional.

d. Prinsip Ijarah (Sewa)

Prinsip ini secara garis besar terbagi dua, yaitu:

1. Ijarah mutlaqah atau leasing, yaitu memberikan kesempatan kepada

penyewa untuk mengambil manfaat dari barang sewaan untuk jangka

waktu tertentu dengan imbalan yang besarnya telah disepakati bersama.

2. Ijarah muntahi bi at-tamlik (lesse and hire purchase) adalah suatu kontrak

(perjanjian) antara bank sebagai lessor (yang menyewakan sesuatu/

barang) dengan nasabah sebagai penyewa (lesse). Penyewa setuju akan

membayar uang sewa selama masa sewa yang diperjanjikan dan pada

akhir sewa, terjadi pemindahan hak kepemilikan dari bank kepada

penyewa.

Secara lughawi al- ijarah sama artinya dengan upah (ujrah) dan artinya

sewa.

17 Kredit modal kerja yang dimaksud adalah kredit modal kerja berjangka pendek (short
term loans). Kredit ini sangat populer di kalangan para debitur pengusaha, berjangka waktu tiga,
enam, sembilan sampai dua belas bulan; Lihat Siswanto Sutojo, Analisis Kredit Bank Umum,
Jakarta: Pustaka Binaman Presindo, 1995, h. 28.
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Maksudnya sewa-menyewakan barang dengan menetapkan upah atau imbalan

atas barang yang disewakan. Secara istilah para ahli hukum Islam, ijarah adalah

menjual manfaat yang diketahui dengan suatu imbalan yang diketahui. Suatu akad

persewaan yang tidak dapat dibatalkan, atau akad persewaan yang sah yang tidak

disertai oleh suatu khiyar aib (karena cacat), khiyar syarat atau oleh khiyar ruyah

(untuk pemeriksaan) dan tidak satu pihakpun dari kedua pihak yang beraqad boleh

membatalkan aqad tanpa ada alasan hukum yang sah.18 Akad persewaan yang

disegerakan (al ijarah al munjizah) adalah akad sewa yang langsung berlaku

setelah proses akad selesai. Adapun hal- hal yang berkaitan dengan ijarah

meliputi:

1) Akad ijab dan Kabul, Proses ijab dan kabul dalam akad persewaan

diselesaikan dan mengikat dengan menggunakan bahasa lisan, atau

tulisan, atau dengan menggunakan bahasa isyarat yang biasa dikenal oleh

orang lain.

2) Cakap, Untuk menyelesaikan suatu proses akad persewaan, kedua belah

pihak yang berakad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan

hukum yang diperlukan, yaitu harus sehat akal pikirannya dan dewasa

(akhliyah al-ada\.

3) Adanya manfasl, sewaan itu harus dibayar ketika barang sewaan itu

dimanfaatkan/digunakan sesuai dengan maksud penyewaannya. Dengan

kata lain, transaksi rjaroh ditandai dengan pemindahan manfaat. Prinsip

ijaioh sama dengan prinsip juar beli, Tetapijika jual beli objek

18 Dumairy, Uang dan Bank dalam Islam, dalam buku : Berbagai Aspek Ekonomi Islam,
P3EI FE UII,Yogyakarta, 1992, h. 116.
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transaksinya adalah barang tetapi jika ijaroh objek transaksinya adalah

jasa.

e. Prinsip al-Ajr wa al-Umulah (Pengembalian Fee)

Bentuk-bentuk akad yang diturunkan dari prinsip ini antara lain:

a) Akad Wakalah,

Perwakilan (al-wakalah) adalah pemberian kuasa kepada orang lain untuk

mengerjakan sesuatu untuknya, orang terakhir ini sebagai pengganti orang

pertama dalam melaksanakan tugasnya. Apabila utang yang harus dibayar jatuh

tempo, orang yang menggadaikan barang dapat mewakilkan kepada penerima

gadaian atau penyimpan gadaian (al-adlu) atau pihak ketiga (agennya) untuk

menjualkan barang gadaiannya. Aqad perwakilan semacam itu adalah sah jika

waktu telah jatuh tempo dan yang mewakili penjualan barang gadaian, akan

menjual barang itu dan menyerahkan hasilnya kepada penerima gadaian

(murtahin). Apabila ia menolak untuk melakukan penjualan itu, maka orang yang

menggadaikan (rahin) dipaksa untuk menjual sendiri barang gadaiannya. Jika

yang menggadaikan menolak menjualnya, maka pengadilan akan menjual barang

tersebut. Jika yang menggadaikan maupun ahli warisnya tidak diketahui lagi,

maka yang mewakili dipaksa menjual barang gadaian itu. Jika ia menolak, maka

pengadilan akan menjualnya.19

b) Akad Rahn, adalah perjanjian penyerahan barang/ harta nasabah (rahn) kepada

pegadaian (murtahin) sebagai jaminan atau gadai. Jika emas di-rahn-kan, maka

19 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Diskripsi dan Ilustrasi,
Ekonsia FE UII,(Yogyakarta, 2005) h. 66-67.
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fisik emas diserahkan kepada bank, sedangkan untuk kendaraan atau rumah

(property) cukup dengan menyerahkan sertifikat atau surat kepemilikan saja.

f. Prinsip al-Qard (Pinjaman dengan Biaya Administrasi)

Al-Qard adalah akad pinjam-meminjam (uang) antara satu pihak dengan

pihak lainnya. Al-Qard ini adalah perjanjian pemberian pinjaman pegadaian

syariah (murtahin) kepada pihak kedua (rahin) dan pinjaman tersebut

dikembalikan dengan jumlah yang sama (sebesar yang dipinjam). Pengembalian

ditentukan dalam jangka waktu tertentu (sesuai dengan kesepakatan bersama) dan

pembayarannya bisa dilakukan secara angsuran maupun tunai.20 Dalam akad qard

, nasabah (rahin) akan membayar biaya upah atau fee kepada pegadaian

(murtahin) yang telah menjaga dan merawat barang jaminan (almarhun). Akad

gadai bertujuan untuk meminta kepercayaan dan meminjam utang, bukan mencari

keuntungan dan hasil. Tindakan memanfaatkan barang adalah tidak ubahnya

seperti qirodh yang mengalirkan manfaat. Dan setiap bentuk qirodh yang

mengalirkan manfaat adalah riba. Jika borg(marhun) bukan berbentuk binatang

yang bisa ditunggangi atau binatang ternak yang bisa diambil susunya. Murtahin

boleh memanfaatkan binatang yang bisa ditunggangi seperti unta , kuda atau

keledai sebagaimana Hadits Nabi riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan al-Nasa'i

dari As Sya'bi, dari Abi Hurairah tersebut di atas. Maksud dari hadits tersebut

adalah susu binatang perah boleh diambil jika ia sebagai borg dan diberi nafkah

(oleh murtahin), boleh menunggangi binatang yang diberi nafkah (oleh murtahin)

jika barang itu menjadi barang gadaian. Orang yang menunggangi dan mengambil

20 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum
Indonesia, (Jakarta: Grafiti, 1999) h. 117.
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susu wajib memberi makan/nafkah. Apabila murtahin telah member makan,

murtahin berhak menunggangi dan memerah susus hewan ternah tersebut sesuai

dengan besar biaya yang dikeluarkannya. Murtahin tidak merhanfaatkan lebih

banyak dari biaya yang dikeluarkan untuk hewan tersebut.21Apabila murtahin

mengeluarkan biaya untuk morhun tanpa meminta ijin kepada rahin, maka ia tidak

boleh meminta rahin mengganti biaya yang telah dikeluarkan untn marhun

tersebut. Al Jazairi menambahkan bahwa apabila tidak meminta ijinnya murtahin

disebabkan lokasi yang jauh dengan rahin, murtahin berhak meminta

pengembalian biaya yang telah dikeluarkannya untuk marhun, tetapi jika

berdekatan maka murtohin tidak berhak meminta pengembalian biaya yang telah

dikeluarkan, karena berarti murtahin telah bertindak secara sukarela.22Akan tetapi

menurut pendapat Hambali dan Asysyaf i mengatakan apabila murtahin memberi

makan barang gadaian dengan terlebih dahulu meminta ijin kepada hakim dalam

keadaan rahintidak ada, sedangkan rahin tidak menyetujui maka berarti utang

rahin kepada murlahin. Barang gadaian adalah amanat yang ada di tangan

pemegang gadaian, ia tidak berkewajiban meminta ganti kecuali jika melewati

batas (kebiasaan).23

21 Abu Bakr Jabir Al-Jazaii, Ensiklopedia Muslim Minhajul Muslim, (Jakarta: Darul
Falah, 2000) h .533.

21 Ibid., h. 534
21 Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid 13, (Bandung:  Al-Maarif, 1987) ,h. 144..
22Ari Agung Nugraha, Gambaran Umum Kegiatan Usaha Pegadaian Syariah,

Http://Ul Es.Hipod.Com.2004
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g. Pengembangan Layanan Pegadaian

Pada dasarnya Pegadaian Syariah berjalan di atas dua akad trahsaksi syariah

yaitu:24

1) Akad Rohn, yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai

jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh

jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan

akad ini pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang

nasabah(rahin);

2) Akad ijaroh, yaiu akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui

pembayaran upah sew4 tanpa diikuti dengan. Pemindahan kepemilikan atas

barangnya sendiri. Melalui atrad ini dimunekinkan - bagi pegadaian untuk

menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah

melakukan akad. Meskipun banyak akad yang berhubungan dengan pegadaian,

namun baru dua akad (alcad rahn dan aknd ijaroh) yang dikeluarkan dalam bentuk

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN MUI)

untuk menjadi dasar operasionalisasi bagi Pegadaian Syariah.

Dengan kedua akad tercebut memudahkan sistem pada Pegadaian Syariah

dalam menentukan rahn (gadai) dan biaya iiarohnya (sewa tempat). Kedua akad

tersebut menjadi landasan pijakan rahin dan murtahin dalam melakukan pinjaman

ke_pegadaian syariah. Dengan sistem tersebut pihak rahin dan murtahin saling

terbuka dalam menentukan berapa pinjaman (marhun bih) yang akan dipinjam

oleh rahin. Kesempatan terbuka lebar bagi rahin untuk melakukan pinjaman
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dengan jaminan (marhun) yang ada. Untuk menentukan berapa besar piqiaman

tergantung kepada rahin, dan bukan kewenangan penuh bagi murtahin. Penentuan

besarnya pinjaman oleh rahin inilah yang membedakan pegadaian syariah dengan

pegadaian konvensional. Gadai secara- syariah tidak lain adalah semacam konsep

utang piutang yang dilakukan dalam bentuk al-qardhul hasan yang tujuannya

untuk memenuhi kewajiban moral sebagaimana jaminan social.

B. Tinjauan Usaha Mikro dan Kecil ( UMK )

Menurut UU No.20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah disebutkan bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang

perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha

mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan Usaha Kecil

adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang

perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung

maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi

kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Usaha Mikro dan Kecil merupakan kegiatan usaha yang mampu

memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas

kepada masyarakat,dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan

pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam

mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, usaha mikro dan kecil adalah salah

satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama,

dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud
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keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa

mengabaikan peranan usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara. Menurut UU

No. 20 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik

orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha

mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Adapun criteria usaha mikro

dapat dilihat pada Pasal 6 ayat (1), disebutkan bahwa:

1. Usaha mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00

(lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga

ratus juta rupiah) Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (2) Usaha Kecil adalah usaha

ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang

perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau

bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik

langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang

memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang

ini.

Adapun kriteria Usaha Kecil dapat dilihat pada Pasal 6 ayat (1),

disebutkan bahwa:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta

rupiah) tidak termasuk tanah dan tempat usaha; atau
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2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus

juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar

lima ratus juta rupiah).

Ganewati (1997) menyatakan bahwa Usaha Mikro dan Kecil berdasarkan

perdagangan dan investasi dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok yaitu:

1. Peran Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

Menurut Rudjito (2003: 40) setidaknya ada empat aspek utama yang

menjadi alasan mengapa UMK memiliki peran strategis, yaitu:

a. Aspek manajerial, yaitu meliputi: peningkatan produktivitas/omzet/tingkat

utilisasi/tingkat hunian, meningkatkan kemampuan pemasaran dan

pengembangan sumber daya manusia.

b. Aspek permodalan, yaitu meliputi: bantuan modal (penyisihan 1-5%

keuntungan BUMN dan kewajiban untuk menyalurkan kredit bagi usaha

kecil minimum 20%) dari portofolio kredit bank dan kemudahan kredit.

c. Pengembangan program kemitraan dengan usaha besar baik lewat sistem.

Bapak-Anak Angkat, PIR, keterkaitan hulu-hilir (forward linkage),

keterkaitan hilir-hulu (backward linkage), modal ventura, atau subkontrak.

d. Pengembangan sistem sentra industri kecil dalam suatu kawasan apakah

berbentuk PIK (Permukiman Industri Kecil), LIK (Lingkungan Industri

Kecil), SUIK (Sarana Usaha Industri Kecil) yang didukung UPT (Unit

Pelayanan Teknis) dan TPI (Tenaga Penyuluh Industri).
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e. Pembinaan untuk bidang usaha dan daerah tertentu lewat KUB

(Kelompok Usaha Bersama), Kopinkra (Koperasi Industri Kecil dan

Kerajinan).

Menurut Lestari (2007) untuk memenuhi kebutuhan permodalan tersebut, UMK

paling tidak menghadapi empat masalah, yaitu:

a. Masih rendahnya atau terbatasnya akses UMK terhadap berbagai

informasi, layanan, fasilitas keuangan yang disediakan oleh keuangan

formal, baik bank, maupun non bank misalnya dana BUMN, ventura.

b. Prosedur dan persyaratan perbankan yang terlalu rumit sehingga

pinjaman yang diperoleh tidak sesuai kebutuhan baik dalam hal jumlah

maupun waktu, kebanyakan perbankan masih menempatkan agunan

material sebagai salah satu persyaratan dan cenderung mengesampingkan

kelayakan usaha.

c. Tingkat bunga yang dibebankan dirasakan masih tinggi.

d. Kurangnya pembinaan, khususnya dalam manajemen keuangan, seperti

b. perencanaan keuangan, penyusunan proposal dan lain sebagainya.

UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

dalam pasal disebutkan bahwa usaha mikro dan kecil bertujuan menumbuhkan

dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional

berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Usaha mikro dan kecil selain

memiliki peran penting dalam penyerapan tenaga kerja, usaha mikro dan kecil

juga sebagai mediasi proses industrialisasi suatunegara. Anderson (dikutip
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Sulistyastuti, 2004) membangun suatu tipologi untuk tahap-tahap industrialisasi

suatu negara.

Keterkaitan antara UMK dengan usaha besar mendukung teori Flexible

Specialization yang berkembang tahun 1980-an. Teori ini menentang teori yang

dikembangkan Anderson yang bernada pesimis dengan memprediksi bahwa usaha

mikro dan kecil makin menghilang ketika pembangunan ekonomi makin maju.

Namun menurut teori Flexible Specialization justru beranggapan bahwa usaha

mikro dan kecil makin penting dalam proses pembangunan ekonomi yang

semakin maju.

Perkembangan ekonomi yang ditunjukkan oleh sejumlah indicator

sebagai berikut:

1. Ketika pertumbuhan ekonomi mencapai 4,8 persen tahun 2000 dimana

Usaha Besar (UB) belum bangkit, banyak pakar memperkirakan hal tersebut

kontribusi dari usaha mikro dan kecil selain dari sektor ekonomi.

2. Hasil survei 1998 ketika awal krisis terhadap 225 ribu usaha mikro dan kecil

di seluruh Indonesia menunjukkan bahwa hanya 4 persen saja usaha mikro

dan kecil menghentikan bisnisnya, 64 persen tidak mengalami perubahan

omzet, 31 persen omzetnya menurun, dan bahkan 1 persen justru

berkembang.

3. Technical Assistant ADB pada tahun 2001 juga melakukan survei terhadap

500 usaha mikro dan kecil di Medan dan Semarang yang memberikan hasil

bahwa 78 persen usaha mikro dan kecil menjawab tidak terkena dampak

krisis moneter.
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2. Masalah yang Dihadapi Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

Perkembangan usaha mikro dan kecil di Indonesia tidak lepas dari

berbagai macam masalah. Tingkat intensitas dan sifat dari masalah-masalah

tersebut tidak bisa berbeda tidak hanya menurut jenis produk atau pasar yang

dilayani, tetapi juga berbeda antar wilayah atau lokasi, antar sentra, antar sektor

atau subsektor atau jenis kegiatan, dan antar unit usaha dalam kegiatan atau sektor

yang sama. Meski demikian masalah yang sering dihadapi oleh usaha mikro dan

kecil :

1. Kesulitan pemasaran

Pemasaran sering dianggap sebagai salah satu kendala yang kritis bagi

perkembangan usaha mikro dan kecil. Salah satu aspek yang terkait dengan

masalah pemasaran adalah tekanan-tekanan persaingan, baik pasar domestic

dari produk serupa buatan usaha besar dan impor, maupun di pasar ekspor.

2. Keterbatasan Financial

Usaha mikro dan kecil, khususnya di Indonesia menghadapi dua masalah

utama dalam aspek financial : mobilitas modal awal (star-up capital) dan akses

ke modal kerja, financial jangka panjang untuk investasi yang sangat

diperlukan demi pertumbuhan output jangka panjang.

3. Keterbatasan SDM

Keterbatasan SDM juga merupakan salah satu kendala serius bagi banyak

usaha mikro dan kecil di Indonesia, terutama dalam aspek-aspek

enterpreunership, manajemen, teknik produksi, pengembangan produk,

engineering design, quality control, organisasi bisnis, akuntansi, data
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processing, teknik pemasaran, dan penelitian pasar. Keterbatasan ini

menghambat usaha mikro dan kecil Indonesia untuk dapat bersaing di pasar

domestik maupun pasar internasional.

4. Masalah bahan baku

Keterbatasan bahan baku (dan input-input lainnya) juga sering menjadi salah

satu kendala serius bagi pertumbuhan output atau kelangsungan produksi bagi

banyak usaha mikro dan kecil di Indonesia. Keterbatasan ini dikarenakan harga

baku yang terlampau tinggi sehingga tidak terjangkau atau jumlahnya terbatas.

5. Keterbatasan teknologi

Usaha mikro dan kecil di Indonesia umumnya masih menggunakan teknologi

lama atau tradisional dalam bentuk mesin-mesin tua atau alat-alat produksi

yang sifatnya manual. Keterbelakangan teknologi ini tidak hanya membuat

rendahnya total factor productivity dan efisiensi di dalam proses produksi,

tetapi juga rendahnya kualitas produk yang dibuat.  menyebutkan bahwa

permasalahan yang sering dihadapi oleh usaha mikro dan kecil dapat bersifat

internal maupun eksternal. Secara internal kendala usaha mikro dan kecil

adalah modal, teknologi, akses pasar, keterbatasan manajemen dan SDM serta

informasi yang terbatas. Sedangkan faktor eksternal adalah kebijakan-

kebijakan pemerintah yang tidak mendukung usaha mikro dan kecil seperti

praktek monopoli dan proteksi terhadap beberapa industri besar.
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Permasalahan yang dihadapi oleh usaha mikro dan kecil meliputi:

1. Masalah Financial

a. Kurangnya kesesuaian (terjadinya mismmacth) antara dan yang tersedia

yang dapat diakses oleh usaha mikro dan kecil.

b. Tidak adanya pendekatan yang sistematis dalam pendanaan usaha mikro

dan kecil.

c. Biaya transaksi yang tinggi, yang disebabkan oleh prosedur kredit yang

cukup rumit sehingga menyita banyak waktu sementara jumlah kredit

yang dikucurkan kecil.

d. Kurangnya akses ke sumber dana yang formal, baik disebabkan oleh

ketiadaan bank di pelosok maupun tidak tersedianya informasi yang

memadai.

e. Bunga kredit untuk investasi maupun modal kerja yang cukup tinggi.

f. Banyaknya usaha mikro dan kecil yang belum bankable, baik disebabkan

belum adanya manajemen keuangan yang transparan maupun kurangnya

kemampuan manajerial dan financial.

2. Masalah Non-finansial

a. Kurangnya pengetahuan atas teknologi produksi dan quality control yang

disebabkan oleh minimnya kesempatan untuk mengikuti perkembangan

teknologi serta kurangnya pendidikan dan pelatihan.

b. Kurangnya pengetahuan pemasaran, yang disebabkan oleh terbatasnya

informasi yang dapat dijangkau oleh usaha mikro dan kecil mengenai
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pasar, selain karena keterbatasan kemampuan usaha mikro dan kecil untuk

menyediakan produk atau jasa yang sesuai dengan keinginan pasar.

c. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) serta kurangnya sumber daya

untuk mengembangkan SDM.

d. Kurangnya pemahaman mengenai keuangan dan akuntansi.

3. Masalah linkage dengan perusahaan

a. Industri pendukung yang lemah

b. Usaha mikro dan kecil yang memanfaatkan atau menggunakan system

closter dalam bisnis belum banyak.

4. Masalah ekspor

a. Kurangnya informasi mengenai pasar ekspor yang dapat dimanfaatkan.

b. Kurangnya lembaga yang dapat membantu mengembangkan ekspor.

c. Sulitnya mendapatkan sumber dana untuk ekspor.

d. Pengurusan dokumen yang diperlukan untuk ekspor yang birokratis.

Permasalahan yang sering dihadapi oleh usaha mikro meliputi :

1. Aspek Pemasaran, Pengusaha mikro tidak memiliki perencanaan dan

strategi pemasaran yang baik. Usahanya hanya dimulai dari coba-coba,

bahkan tidak sedikit yang karena terpaksa. Jangkauan pemasarannya

sangat terbatas, sehingga informasi produknya tidak sampai kepada calon

pembeli potensial. Mereka hampir tidak memperhitungkan tentang calon

pembeli dan tidak mengerti bagaimana harus memasarkannya.

2. Aspek Manajemen, Pengusaha mikro biasanya tidak memiliki

pengetahuan yang baik tentang sistem manajemen pengelolaan usaha.
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Sehingga sulit dibedakan antar asset keluarga dan usaha. Bahkan karena

banyak di antara mereka yang memanfaatkan ruang keluarga untuk

berproduksi. Perencanaan usaha tidak dilakukan, sehingga tidak jelas arah

dan target usaha yang akan dijalankan dalam periode waktu tertentu.

3. Aspek Teknis, Berbagai aspek teknis yang masih sering menjadi problem

meliputi : cara berproduksi, sistem penjualan sampai pada tidaknya badan

hukum serta perizinan usaha yang lain.

4. Aspek Keuangan, Kendala yang sering mengemukakan setiap

perbincangan usaha kecil adalah lemahnya bidang keuangan. Pengusaha

mikro hampir tidak memiliki akses yang luas kepada sumber permodalan.

Kendala ini sesungguhnya dipengaruhi oleh tiga kendala diatas.

Kebutuhan akan permodalan tidak dapat dipenuhi oleh lembaga keuangan

modern, karena pengusaha kecil tidak dapat memenuhi prosedur yang

ditetapkan.

Keterkaitan antara usaha mikro dengan usaha besar mendukung teori

Flexible Specialization yang berkembang tahun 1980-an. Teori ini menentang

teori yang dikembangkan Anderson yang bernada pesimis dengan memprediksi

bahwa usaha mikro makin menghilang ketika pembangunan ekonomi makin maju.

Namun menurut teori Flexible Specialization justru beranggapan bahwa usaha

mikro penting dalam proses pembangunan ekonomi yang semakin maju. Selain

keunggulan dalam spesialisasi produksi, teori modern juga beranggapan bahwa

usaha mikro sebagai salah satu penggerak motor ekspor. Untuk pasar barang,

usaha mikro melakukan transaksi dengan seluruh pelaku ekonomi, baik sesama
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usaha mikro, UKM, usaha besar, bahkan pelaku usaha internasional. Usaha mikro

ikut berperan dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, sekaligus

memberikan kontribusi terhadap ekspor negara.

Usaha mikro juga berperan sebagai distributor sekaligus pangsa bagi

berbagai produk yang dihasilkan oleh usaha besar. Bahkan bagi beberapa

produsen besar produk konsumsi, seperti mie instan dan kosmetik, pasar usaha

mikro sebagian besar merupakan pangsa konsumsinya, baik sebagai konsumen

langasung maupun perantara Lembaga keuangan mikro, menurut Budiantoro

berfungsi memberikan dukungan modal bagi pengusaha mikro (micro enterprises)

untuk meningkatkan usahanya. menunjukkan bahwa pengalaman

mengembangkan keuangan mikro untuk melayani masyarakat miskin dalam

lingkup dunia telah mendapatkan momentum baru, yaitu dengan adanya Micro

credit Summit (MS) yang diselenggarakan di Washington tanggal 2-4 Februari

1997.

C. Kajian Relevan

Sebelum penulis menyusun dan melakukan suatu penelitian terkait

tentang “kontribusi pegadaian syariah cabang Kendari dalam meningkatkan usaha

kecil dan menengah (UKM) terhadap masyarakat”. Penulis telah melakukan

pengamatan dan penelurusan lebih awal, sehingga para peneliti telah melakukan

telitiannya dengan judul – judul tersebut:

Pelaksanaan Gadai Syariah Pada Perum Pegadaian Syariah(Studi Kasus:

Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang pelaksanaan gadai syariah pada

Perum Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang. oleh Sisvani dari
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universitas andalas padang tahun 2011 Permasalahannya apa saja yang dihadapi

para pihak dalam pelaksanaan gadai syariah pada Perum Pegadaian Syariah

Cabang Ujung Gurun Padang.

Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian

yuridis sosiologis Berdasarkan hasil penelitian maka didapat kesimpulan bahwa:

Pelaksanaan gadai syariah sangatlah sederhana dan dapat dilakukan dalam waktu

yang relative singkat, dengan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh

Perum Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang, sedangkan penelitian ini

Kontribusi Pegadaian Syariah Cabang Kendari Dalam Meningkatkan Ekonomi

Masyarakat yang focus pada penelitian ini pada peran dan manfaat lembaga

keuangan yang akan di teliti.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

“Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan
prosedur penelitian yang  menghasilkan  deskriptif  berupa kata-kata
tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku serta keadaan yang
diamati”.25 Penelitian kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan
makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi
tertentu menurut perspektif peneliti sendiri.26

Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok

manusia suatu objek, kondisi atau pemikiran dalam kelompok pada peristiwa yang

terjadi pada masa sekarang. Penelitian deskriptif dirancang untuk memperoleh

tentang keadaan, status, atau gejala pada saat penelitian dilakukan. Dalam

penelitian, penggunaan metode deskriptif  dimaksudkan untuk memperoleh

gambaran secara menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini metode kualitatif menjadi salah satu karakteristiknya

sebagaimana yang diungkapkan oleh Sugiono, bahwa pola hubungan masyarakat

dengan penulis sebagai berikut :

a. Empati, akrab, supaya memperoleh pemahaman yang mendalam.

b. Kedudukan sama, bahkan sebagai guru, konsultan

25Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : Remaja Rosda Karya,
2000), h. 3

26Husaini Usman, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta : Bumi Aksara, 2001), h. 81
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