
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan bank syari‟ah telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi 

syari‟ah yang semakin tumbuh dan berkembang dengan pesat. Bank Syari‟ah merupakan 

lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem 

nilai Islam yang mempunyai sifat khusus yakni bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduksi 

seperti perjudian, bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (tidak pasti), berprinsip pada 

keadilan dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal (Ascarya & Diana Yumanita, 2005:4). 

Pada umumnya yang dimaksud bank syari‟ah adalah lembaga keuangan yang usaha 

pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran 

uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syari‟ah (Heri Sudarsono, 2008:27). 

Bank Syari‟ah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah 

dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syari‟ah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari‟ah 

(UU.No.21 Tahun 2008:4). Berdasarkan hal tersebut maka bank syari‟ah adalah lembaga 

perbankan yang menjalankan aktivitasnya berdasarkan kepada prinsip-prinsip syari‟ah. 

Perbankan syariah mulai banyak diterapkan di Indonesia apalagi setelah adanya Undang-

undang No.10 tahun 1998, yang menjelaskan dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis 

usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah.  Undang-undang 

tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah 

atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah. Peluang tersebut ternyata 

disambut antusias oleh masyarakat perbankan.  Sejumlah bank mulai memberikan pelatihan 



 

 

dalam bidang perbankan syariah bagi para stafnya.  Sebagian bank tersebut ingin menjajaki 

untuk membuka divisi atau cabang syariah dalam institusinya.  Sebagian lain bahkan berencana 

mengkonversi diri seutuhnya menjadi bank syariah.   Hal demikian diantisipasi oleh Bank 

Indonesia dengan mengadakan “Pelatihan Perbankan Syariah”  Bagi para pejabat Bank Indonesia 

dari segenap bagian, terutama aparat yang berkaitan langsung seperti DPNP (Direktorat 

Penelitian dan Pengaturan Perbankan), kredit, pengawasan, akuntansi, riset dan moneter. 

(Muhammad Syafi‟i Antonio, 2001: 18). 

Seiring dengan perkembangannya, kebutuhan masyarakat juga menjadi salah satu faktor 

pendukung yang sangat penting bagi perkembangan perbankan syariah, adanya kebutuhan 

masyarakat akan pembiayaan yang cepat, mudah, aman dan tentunya sesuai dengan prinsip 

syariah, memicu perbankan syariah mengeluarkan produk-produk baru yang sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat, salah satu produk yang dikeluarkan bank syariah guna menunjang 

kebutuhan masyarakat tersebut yaitu gadai emas syariah.  

Saat ini hampir seluruh perbankan syariah mempromosikan produk jasa gadai emas 

tersebut, walaupun produk gadai emas dapat dikatakan baru dalam jasa perbankan syariah akan 

tetapi produk ini mendapatkan respon yang baik dari masyarakat sehingga setiap tahunnya 

mengalami perkembangan.  Gadai emas ini merupakan produk pembiayaan yang menurut 

masyarakat lebih aman dalam meminjam dana kepada pihak perbankan karena selama ini 

masyarakat terutama masyarakat kalangan menengah kebawah takut meminjam dana kepada 

pihak bank kerena jaminan mereka merupakan surat kepemilikan rumah, akan tetapi dengan 

adanya gadai emas masyarakat merasa lebih aman dalam meminjam dana kepada pihak bank 

syariah.  Skema pendanaan yang simpel, mudah dan praktis untuk kebutuhan tunai darurat 

dengan agunan emas perhiasan maupun batangan. 



 

 

Salah satu produk pembiayaan syariah yang menjadi ciri khas dan pembeda dengan 

produk bank konvensional adalah gadai emas. Emas merupakan produk yang tidak terpengaruh 

oleh inflasi, karena emas adalah hasil sumber daya bumi yang keberadaanya terbatas dan tidak 

bisa diperbaharui. Emas merupakan produk yang dapat mengalami kenaikan harga setiap 

tahunnya. Kenaikan harga emas bisa mencapai hingga 160% dalam lima tahun atau 30% setiap 

tahunnya (Nadhifatul kholifah, 2013) 

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang. Untuk mendapatkan 

suatu kepercayaan dari kreditur, debitur menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap 

utangnya itu. Barang jaminan tetap milik penggadai, namun dikuasai penerima gadai. Praktik 

seperti ini telah ada sejak zaman Rasulullah Saw, dan ia pernah melakukannya pula. Seperti 

sabda Rasulullah SAW. 

ُِّ ْبُن َخْشَرٍم قَاََل أَْخَبَرنَا ِعَْسَ ْبُن ٌُّنَُس َعْن  َعِل ًَ  ُِّ َحدَّثَنَا إِْسَحاُق ْبُن إِْبَراِىَْن اْلَحْنَظِل

 َ َسلََّن اْْلَْعَوِش َعْن إِْبَراِىَْن َعْن اْْل ًَ ِْْو  ُ َعلَ ِ َصلََّ َّللاَّ ِد َعْن َعائَِشةَ قَالَْت اْشتََرٍ َرُسٌُل َّللاَّ ٌَ ْس

َرَىنَوُ ِدْرًعا ِهْن َحِدّدٍ  ًَ ٍ َطعَاًها  ُّ )هسلن )رًاه ِهْن َُّيٌِد
 

 

Telah meriwayatkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhali dan Ali bin Khasyram 

berkata : keduanya mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus bin „Amasy dari Ibrahim 

dari Aswad dari „Aisyah berkata : bahwasanya Rasulullah SAW. membeli makanan dari 

seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya (Ibn Hajar al-Asqalani, 2014:238). 

 

Emas merupakan produk yang tidak termakan oleh zaman, oleh karena itu banyak 

perbankan syariah yang menjadikan emas sebagai salah satu produk dalam pembiayaan. Begitu 

juga dengan Bank BJB Syariah, dari potensi tersebut Bank BJB Syariah memiliki produk Mitra 

Emas iB Maslahah untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan/gadai 

emas. Mitra Emas iB Maslahah merupakan produk pembiayaan dimana Bank Bjb Syariah 

memberikan pembiayaan dengan prinsip Qardh kepada nasabah melalui penyerahan agunan 

berupa emas. Emas tersebut ditempatkan dalam penguasaan dan pemeliharaan Bank Syariah, dan 



 

 

atas pemeliharaan tersebut Bank BJB Syariah mengenakan biaya pemeliharaan emas atas dasar 

prinsip Ijarah. 

Tujuan pembiayaan Mitra Emas iB Maslahah adalah untuk memenuhi kebutuhan dana 

jangka pendek dan bukan untuk tujuan investasi. Maksimal pembiayaan untuk logam mulia 90% 

sedangkan untuk perhiasan 85% dari nilai taksiran. Nilai taksiran mengikuti harga emas berjalan 

dan berubah setiap bulannya tergantung dari kenaikan dan penurunan harga emas dipasaran saat 

itu. Untuk biaya pemeliharaan dihitung dari berat emas yang dijaminkan dikali jangka waktu 

pembiayaan. 

 

 

Grafik 1.1 

Perkembangan Portofolio Produk Mitra Emas iB Maslahah Bank BJB Syari’ah Cabang 

Bandung Braga 

 

 
           *Sumber Data: Core Banking System PSR K 241 Juli 2016 (yang diolah) 
 

Berdasarkan grafik di atas menunjukan perkembangan mitra emas pada tahun 2011 

menuju 2012 terjadi peningkatan, namun dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 terjadi 

penurunan yang sangat signifikan yang berkaitan dengan diberlakukannya Surat Edaran Bank 

Indonesia Nomor 14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 tentang qardh beragunan emas. Dalam 

surat edaran ini membatasi besaran pemberian pembiayaan maksimal sebesar Rp. 250.000.000,- 



 

 

dengan masa perpanjangan pembiayaan maksimal dua kali. Adanya batasan tersebut dan 

perpanjangan pembiayaan bertujuan untuk mengembalikan fungsi gadai emas yaitu sebagai 

alternatif pembiayaan berskala mikro. Hal ini mengakibatkan adanya penurunan portofolio gadai 

emas syariah di setiap bank syariah yang memiliki produk gadai emas bahkan ada pula bank 

syariah yang menutup produk gadai emas tersebut. Grafik 1.1 menunjukan tingkat penurunan 

prodak Mitra Emas Ib Maslahah di bank BJB Syari‟ah pada periode 2012-2013. 

 Sebagai bank yang masih tumbuh dan tergolong muda, Bank BJB Syariah yang berdiri 

tahun 2010 berhasil mempertahankan produk gadai emas syariah disaat produk ini banyak 

ditutup oleh bank-bank syariah lain. Bank BJB Syariah terus berusaha menyediakan layanan 

gadai emas ini secara konservatif. 

 Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis 

penerapan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) tersebut terhadap prodak Gadai Emas. 

 

B.  Rumusan Masalah  

Pada tahun 2012 ketika regulasi tentang gadai emas dikeluarkan, pada saat Bank-bank 

lain terpuruk dengan pertumbahan yang minus, Bank BJB Syariah tetap bertahan dengan 

pertumbuhan yang normal seperti sebelumnya seperti sebelum regulasi dikeluarkan pada kisaran 

20%.  

Pada saat bank lain tidak dapat mengantisipasi dampak regulasi dan memperbaiki kinerja 

pertumbuhan yang kurang optimal, Bank BJB Syariah dapat bertahan namun tetap mengalami 

penurunan atau pertumbuhan yang minus berturut-turut dari tahun 2012 hingga tahun 2015. 

Kondisi ini dikhawatirkan akan terus berlanjut dan berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank 

secara keseluruhan. 



 

 

Akibatnya dari dikeularkannya SEBI No.14/7/DPBS adalah Bank Syari‟ah dan Unit 

Usaha Syari‟ah yang telah menjalankan produk gadai emasnya sebelum berlakunya SEBI 

No.14/7/DPBS wajib menyesuaikan produk gadai emasnya dengan ketentuan yang diatur dalam 

SEBI tersebut. Dalam hal ini, Bank Syari‟ah dan UUS wajib menyesuaikan kebijakan dan 

prosedur dengan mengacu pada karakteristik dan fitur produk Qardh beragun emas sesuai 

dengan ketentuan yang diatur dalam SEBI paling lama satu bulan terhitung sejak berlakunya 

SEBI. Selain itu, Bank Syari‟ah dan UUS juga wajib menyesuaikan jumlah portofolio Qardh 

beragun emas, jumlah dan jangka waktu pembiayaan setiap nasabah, serta FTV (Financing to 

Value) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam SEBI paling lama satu tahun terhitung sejak 

berlakunya SEBI No.14/7/DPBS tahun 2012. 

Berdasarkan Kondisi tersebut diatas, penulis merumuskan masalah penelitian sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pengaturan Qardh beragun emas dalam SEBI No.14/7/DPBS tahun 2012 

2. Bagaimana pelaksanaan Qardh beragunan emas di Bank BJB Syari‟ah Cabang Braga 

Bandung ? 

3. Bagaimana harmonisasi antara norma pelaksanaan Qardh beragunan Emas dengan SEBI 

No.14/7/DPBS Tahun 2012 di Bank BJB Syari‟ah Cabang Braga Bandung?  

 

C. Tujuan Penelitian   

Berdasarkan pada pokok masalah diatas, tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan Qardh beragun emas dalam SEBI 

No.14/7/DPBS tahun 2012 



 

 

2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Qardh beragunan emas di Bank BJB Syari‟ah 

Cabang Braga Bandung. 

3. Untuk mengetahui bagaimana harmonisasi antara norma pelaksanaan Qardh beragunan 

Emas dengan SEBI No.14/7/DPBS Tahun 2012 di Bank BJB Syari‟ah Cabang Braga 

Bandung. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Adapun kegunaan dari penelitian, adalah sebagai berikut : 

1. Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk penelitian-

penelitian selanjutnya dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dibidang gadai emas 

pada perbankan Syariah. 

2. Praktis  

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini yaitu : 

a. Bagi peneliti  

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang gadai 

emas. 

b. Bagi pengambil keputusan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi para 

pengambil keputusan di BJB Syariah terkait gadai emas. 

c. Bagi pihak lain yang berkepentingan. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan referensi yang berharga 

bagi pihak lain yang berkepentingan. 

 



 

 

 

 

 

 

E. Kerangka Berpikir 

1. Studi Kepustakaan 

Tabel 1.1 Studi Terdahulu 

 

No Nama Peneliti Judul Persamaan Perbedaan 

1.  Megawati Impilikasi Peraturan 

Bank Indonesia 

Terhadap Praktik 

Gadai Emas Syari‟ah 

di Bank UDA 

Meneliti mengenai 

pelaksanaan praktik 

gadai emas syariah 

setelah 

diterbitkannya 

Surat Edaran Bank 

Indonesia 

No.14/7/DPBS 

tahun 2012 

Meneliti tentang 

pembagian fungsional 

dari admin gadai 

2.  Agung Soedrajat Pelaksanaan Gadai 

Emas Setelah 

Dikeluarkannya Surat 

Edaran Bank 

Indonesia 

No.14/7/DPBS 

mengenai Produk 

Qardh Beragunan 

Emas Bagi Bank 

Syari‟ah dan Unit 

Usaha Syari‟ah 

Meneliti mengenai 

pelaksanaan praktik 

gadai emas syariah 

setelah 

diterbitkannya 

Surat Edaran Bank 

Indonesia 

No.14/7/DPBS 

tahun 2012 

Meneliti tentang 

dampak setelah 

dikeluarkannya aturan 

tentang Qardh beragun 

emas, yaitu 

ditingkatnya prinsip 

kehati-hatian dalam 

pelaksanaan praktik 

gadai emas 

3.  Rais Sani 

Muharrami 

Analisis Dampak 

Implementasi Surat 

Edaran Bank 

Indonesia 

No.14/7/DPBS 

Tahun 2012 Tentang 

Qardh Beragun Emas 

Syari‟ah Terhadap 

Risiko Gadai/Rahn 

Emas Syariah 

Meneliti mengenai 

pelaksanaan praktik 

gadai emas syariah 

setelah 

diterbitkannya 

Surat Edaran Bank 

Indonesia 

No.14/7/DPBS 

tahun 2012 

Meneliti tentang 

dampak dkeluarkannya 

Surat Edaran Bank 

Indonesia 

No.7/14/DPBS tahun 

2012 yang berdampak 

terhadap perbaikan 

sistem atau aturan 

pelaksanaan gadai 

emas di Bank tersebut. 

 

2. Kerangka Berpikir 



 

 

 Sebagai otoritas moneter, perbankan dan sistem pembayaran, tugas utama Bank 

Indonesia tidak hanya menjaga stabilitas moneter namun juga stabilitas sistem keuangan 

(Perbankan dan Sistem Pembayaran). Sebagai bank central, Bank Indonesia memiliki lima peran 

utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Kelima peranan utama yang mencakup 

kebijakan dan istrumen dalam menjaga stabilitas sistem keuangan itu adalah : 

a. Bank Indonesia bertugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melalui Instrumen 

suku bunga dalam operasi pasar terbuka. 

b. Bank Indonesia bertugas menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya 

perbankan. Penciptaan kinerja lembaga perbankan seperti itu dilakukan melalui 

mekanisme pengawasan dan regulasi. 

c.  Bank Indonesia berwenang untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. 

d. Bank Indonesia bertugas untuk memantau dan mengakses informasi-informasi yang 

dinilai mengancam stabilitas keuangan. 

e. Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengamanan sistem keuangan melalui 

fungsi bank central dalam mengelola krisis guna menghindari terjadinya ketidakstabilan 

sistem keuangan.  (www.bi.go.id/perbankan/ssk/peran-bi). 

 Dalam poin kedua Bank Indonesia diberikan kewenangan untuk membuat atau 

mengeluarkan suatu produk hukum dari institusi atau lembaganya tersebut, sehingga dalam hal 

ini bank indonesia juga berhak mengeluarkan suatu prodak hukum yang salah satunya adalah 

Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI). Hal ini diatur dalam 

undang-undang No.12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. 

Dari pengaturan tersebut dapat ditarik suatu pemahaman bahwa peraturan BI tidak 

disebut secara khusus dalam hierarki perundang-undangan indonesia, tetapi kedudukannya 

http://www.bi.go.id/perbankan/ssk/peran-bi


 

 

sebagai Subordinate Legislation yang melaksanakan dan mendapat delegasi kewenangan 

mengatur dari undang-undang, sehingga dapat dikatakan berada di bawah undang-undang. 

PBI membuat aturan mengenai kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana yang 

dilakukan oleh Bank Umum maupun UUS yaitu dalam PBI No.7/46/PBI/2005 tentang akad 

penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksakan kegiatan usaha berdasarkan 

prinsip syariah yang kemudian di cabut dan diganti dengan PBI No.9/19/PBI/2007 tentang 

pelaksanakan prinsip syari‟ah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta 

pelayanan jasa bank syari‟ah. 

Menurut Syamsul Anwar akad adalah pertemuan ijab qobul sebagai pernyataan kehendak 

dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya (Syamsul Anwar,2010 

: 68). Adapun dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bahwa yang dimaksud dengan 

akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan 

atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu (KHES pasal 20). 

Adapun untuk mengakibatkan sahnya akad atau tidak sehingga mempunyai akibat hukum  

kepada masing-masing pihak yang membuat akad maka harus terpenuhinya rukun dan syarat 

akad, Rukun dalam bahasa arab berarti bagian yang kukuh yang memungkinkan tergaknya 

sesuatu. Menurut fuqaha berarti apa yang merupakan unsur asasi wujudnya, sesuatu dan menjadi 

esensinya ( Juhaya S. Praja, 2012 :111). Adapun rukun akad sebagai berikut : 

1. Aqidah ialah orang-orang yang berakad. 

2. Ma‟qud al alaih ialah benda-benda yang diakadkan. 

3. Maudhu al aqd ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. 

4. Sighat al aqd ialah  ijab dan qobul (Hendi Suhendi,2011 :47). 



 

 

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari‟ah (KHES) bahwa                    

rukun akad terdiri dari: 

1. Pihak-pihak yang berakad. 

2. Objek akad. 

3. Tujuan pokok akad. 

4. Kesepakatan (KHES Pasal 22). 

Setelah terpenuhinya rukun akad, maka yang perlu diperhatikan lagi adalah syarat akad. 

Syarat secara bahasa adalah tanda yang dapat membedakan dari yang lain (Juhaya S. Praja, 2012 

:111). Adapun syarat akad secara umum yang harus terpenuhi dalam berbagai macam akad 

adalah : 

1. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). 

2. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya. 

3. Akad itu diizinkan oleh syara. 

4. Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara. 

5. Akad dapat memberikan faidah. 

6. Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. 

7. Ijab dan kabul harus bersambung sehingga bila seorang yang berijab sudah berpisah 

sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal (Hendi Suhendi, 2011 : 50). 

Menurut Syamsul Anwar menyebutkan bahwa yang menjadi syarat        terbentuknya 

akad adalah : 

1. Tamyiz. 

2. Terbilang pihak. 

3. Persesuaian ijab dan kabul. 



 

 

4. Kesatuan majlis akad. 

5. Objek akad dapat diserahkan. 

6. Objek akad tertentu atau dapat ditentukan. 

7. Objek akad dapat ditransaksikan. 

8. Tujuan akad tidak bertentangan dengan syara‟ (Syamsul Anwar, 2010 : 98). 

Dari segi ada atau tidak adanya kompensasi Fikih muamalah membagi akad menjadi dua 

bagian, yaitu akad tabarru dan akad tijarah atau mu’awadah. 

Akad tabarru adalah segala macam perjanjian yang menyangkut non for profit 

transaction (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya  bukan transaksi bisnis untuk 

mencari keuntungan komersil. Akad tabarru dilakukan dengan cara tolong-menolong dalam 

rangka berbuat kebaikan (tabarru berasal dari kata bir dalam bahasa arab yang artinya kebaikan). 

Dalam akad tabarru pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan 

apapun kepada pihak lainnya. Ia tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari akad tabarru. 

Akad Tijarah /muawadah (compensational contract) adalah segala macam perjanjian 

yang menyangkut for profit transaction. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari 

keuntungan, karena itu bersifat komersil. Berikut gambar pembagian akad menurut fikih 

muamalah : 

Gambar 1.1 

Pembagian Akad Dari Segi Ada Atau  Tidak Adanya Kompensasi Menurut Fiqh 

Muamalah 
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Sumber : (Adiwarman A. Karim , 2013 : 71). 

  

Akad qardh merupakan salah satu dari akad tabarru, dimana akad tersebut hanya 

digunakan untuk tujuan sosial dan bukan untuk mendapatkan keuntungan. 

 Agar setiap bentuk muamalah dapat bermanfaat dan mendatangkan kemaslahatan bagi 

manusia serta tidak mengandung kemafsadatan dan kedzaliman maka segala kegiatan muamalah 

harus mengandung asas-asas muamalah sebagai berikut : 

1. Asas Taba’dulul Mana’fi’ 

 Berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan 

manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat. Asas ini merupakan kelanjutan dari prinsip 

atta’aawun atau mu’awanah sehingga asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antar 

individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi keperluannya 

masing-masing dalam rangka kesejahteraan bersama. 

2. Asas pemerataan 

1. Qard 

2. Wadiah 

3. Wakalah 

4. Kafalah 

5. Rahn 

6. Hibah 

7. Waqaf 

Teori Pertukaran Teori Percampuran 

1. Murabahah 

2. Salam 

3. Istisna 

4. Ijarah 

1. Musyarakah 

2. Mudaharabah 

3. Muzaraah 

4. Musaqah 

5. Mukhabarah 



 

 

Adalah penerapan prinsip keadilan dalam aktivitas ekonomi yang mengehendaki agar 

harta itu tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang, sehingga harta itu harus terdistribusikan 

secara merata di antara masyarakat, baik kaya maupun miskin. 

3. Asas ‘An tara’ din (suka sama suka) 

Asas ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah antara individu atau antar pihak 

harus berdasarkan kerelaan masing-masing kerelaan disini dapat diartikan kerelaan dalam 

melakukan suatu kegiatan muamalah. Atau kerelaan dalam menerima dan menyerahkan harta 

yang dijadikan objek perikatan dan bentuk muamalah lainnya. 

4. Asas Adamul Gurar 

Asas ini berarti bahwa pada setiap bentuk muamalah tidak boleh ada penipuan (gharar). 

Yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh 

pihak lain, sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam 

melakukan transaksi atau perikatan. 

5. Asas Al-Birr wa Al-taqwa 

 Asas ini menekankan bentuk muamalah yang termasuk dalam kategori suka sama suka 

adalah sepanjang bentuk muamalah dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan 

saling menolong antara sesama manusia untuk Al-Birr wa Al-taqwa, yakni kebajikan dan 

ketakwaan dalam berbagai bentuknya. 

6. Asas Musyarakah 

Asas ini mengendaki bahwa setiap bentuk muamalah merupakan musyarakah, yakni 

kerjasama antara pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat, 

melainkan juga bagi keseluruhan masyarakat manusia (Juhaya S. Praja, 1995:113). 

 

F. Langkah – Langkah Penelitian 



 

 

  Untuk memperoleh data yang lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan, maka 

dalam peneltian ini digunakan langkah-langkah sebagai berikut : 

 

 

1. Metode Penelitian  

Dalam penelitian ini metode yang digunakan metode deskriptif, yaitu metode yang 

digunakan untuk menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang terdapat suatu dalam 

kehidupan sosial secara mendalam. Selain itu, metode ini juga bertujuan untuk melukiskan dan 

memahami model kebudayaan suatu masyarakat secara fenomenalogis dan apa adanya dalam 

konteks satu kesatuan yang integral (Beni Ahmad Saebani, 2008:90). Penulis berusaha 

menggambarkan permasalahan yang terjadi di Bank BJB Syari‟ah Kantor Cabang Bandung-

Braga berdasarkan pada data-data yang ada untuk kemudian dianalisis lebih lanjut agar dapat 

ditarik kesimpulan. 

2. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu 

penelitian yang digunakan untuk meniliti kondisi objek yang alamiah. Dalam penelitian 

kualitatif, pengumpulan data tidak di pandu oleh teori, tetapi di pandu oleh fakta-fakta yang 

ditemukan pada saat penelitian di lapangan (Beni Ahmad Saebani, 2008:122-123). 

3. Sumber Data 

Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang dipakai sebagai acuan dalam penyusunan 

karya tulis ini, sumber data tersebut diketegorikan menjadi dua sumber data, yaitu data primer 

dan data sekunder. 

 



 

 

 

 

a. Data Primer 

Sumber data primer yang digunakan penulis yaitu sumber data yang diperoleh dari hasil 

wawancara langsung dengan pegawai BJB Syariah terkait gadai emas syariah. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang telah diberikan oleh nara sumber yang untuk 

kedepannya akan dijadikan sebagai data penguat analisis masalah yang diteliti, seperti 

formulir transaksi, akad kontrak transaksi serta arsip-arsip lainnya.  Selain data yang 

bersumber dari Bank BJB Syariah penulis juga menggunakan sumber-sumber informasi yang 

diperoleh dari buku-buku serta literatur yang fungsinya juga sebagai pelengkap serta penguat 

analisis transaksi yang akan diteliti. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

a. Observasi 

Teknik observasi yaitu peneliti melakukan pengamatan langsung dengan cara mengambil 

satu bagian kinerja di lembaga tersebut dan mempelajari fenomena objek yang diteliti, yang 

kemudian melakukan dokumentasi yaitu  mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, transkip, buku, dan sebagainya Dalam penelitian ini penulis melakukan 

pengumpulan data melalui dokumentasi dari dokumen-dokumen di Bank BJB Syariah Braga 

Bandung, buku-buku, media internet dan media lainnya yang berkaitan dengan masalah yang 

sedang diteliti. (Sumardi Suryabaya-1998:22) 

b. Wawancara  



 

 

Merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan  ide melalui Tanya jawab, 

sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu. Ada tujuh langkah dalam 

penggunakan wawancara untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif, yaitu (Beni 

Ahmad Saebani, 2008:192). 

c. Studi kepustakan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun 

informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi 

itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, 

tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, 

dan sumber-sumber tertulis baik tercetak meupun elektronik lain. Studi kepustakaan 

merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu penelitian. Teori-teori 

yang mendasari masalah dan bidang yang akan diteliti dapat ditemukan dengan melakukan 

studi kepustakan. Selain itu seorang peneliti dapat memperoleh informasi tentang penelitian-

penelitian sejenis atau yang ada kaitannya dengan penelitiannya. Dan penelitian-penelitian 

yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat 

memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan 

penelitiannya. (http://april04thiem.wordpress.com/2010/11/12/studi kepustakaan/diakses 

pada tanggal 24 Desember 2016). 

 

 

5. Analisis Data 

Dalam penelitian ini, menganalisis data secara kualitatif dengan cara mengumpulkan data 

untuk kemudian ditafsirkan dan diambil kesimpulan. Adapun langkah-langkah analisis menurut 

(Beni Ahmad Saebani, 2008:200) yang dilakukan oleh penulis diataranya: 

http://april04thiem.wordpress.com/2010/11/12/studi


 

 

a. Analisis sebelum di lapangan 

Dalam hal ini meneliti melakukan studi pendahuluan mengenai permasalahan yang akan 

diteliti, agar dapat ditentukan fokus penelitiannya. Namun demikian, fokus penelitian ini 

masih bersifat sementara dan akan dapat berkembang setelah peneliti masuk dan selama di 

lapangan. 

b. Analisis selama di lapangan 

Selama penelitian berlangsung dan pengumpulan data masing berlangsung, penelitian 

melakukan analisis data dengan cara mengklasifikasi data dan menafsirkan data. 

c. Proses merangkum data, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk pengumpulan data 

selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. 

  



 

 

 


