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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan perbankan Islam merupakan fenomena yang menarik bagi 

kalangan akademisi maupun praktisi dalam dua puluh tahun terakhir. Tak kurang 

International Monetary Fund (IMF) juga telah melakukan kajian-kajian atas 

praktik perbankan Islam secara alternatif sistem keuangan internasional yang 

memberikan peluang upaya penyempurnaan sistem keuangan internasional yang 

belakangan dirasakan banyak sekali mengalami goncangan dan ketidakstabilan 

yang menyebabkan krisis dan keterpurukan ekonomi akibat lebih dominannya 

sektor finansial dibanding sektor riil dalam hubungan perekonomian dunia (Amir 

Machmud dan Rukmana, 2010:23). 

Sejak awal kelahirannya, perbankan syariah dilandasi dengan kehadiran dua 

gerakan renaissance Islam modern: neorevivalis dan modernis. Tujuan utama dari 

pendirian lembaga keuangan berdasarkan etika ini adalah tiada lain sebagai upaya 

kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya 

berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Upaya awal penerapan sistem profit dan 

loss sharing tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940-an, yaitu adanya 

upaya mengelola dana jamaah haji secara nonkonvensional. Rintisan institusional 

lainnya adalah Islamic Rural Bank di desa Mit Ghamr pada tahun 1963 di Kairo, 

Mesir. Setelah dua rintisan awal yang cukup sederhana itu, bank  Islam tumbuh 

dengan sangat pesat. Sesuai dengan analisa Prof. Khursid Ahmad dan laporan 
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International Association of Islamic Bank, hingga akhir 1999 tercatat lebih dari 

dua ratus lembaga keuangan Islam yang beroperasi di seluruh dunia, baik di 

negara-negara berpenduduk muslim maupun di Eropa, Australia, maupun 

Amerika (Muhammad Syafi’i Antonio, 2001:18). 

Meskipun UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah 

dikeluarkan, namun Indonesia masih menganut dual banking system (dua siatem 

perbankan). Ini berarti memperkenankan dua sistem perbankan secara 

coexistance. Dua sistem perbankan itu adalah bank umum dan bank berdasarkan 

bagi hasil (yang secara implisit mengakui sistem perbankan berdasarkan prinsip 

Islam). Bank syariah dapat dilakukan melalui, 1) bank umum syariah; 2) bank 

perkreditan rakyat syariah (BPRS); 3) Islamic windows; dan 4) office channeling 

(Adrian Sutedi, 2009:50). 

Berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara Islam berpengaruh ke 

Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai 

pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian 

tersebut adalah Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawam Rahardjo, A.M. 

Saefuddin, M. Amien Azis, dan lain-lain. Beberapa uji coba pada skala yang 

relatif terbatas telah diwujudkan. Diantaranya adalah Baitut Tamwil-Salman, 

Bandung, yang sempat tumbuh mengesankan. Di Jakarta juga dibentuk lembaga 

serupa dalam bentuk koperasi, yakni Koperasi Ridho Gusti. Akan tetapi, prakarsa 

lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 

1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 

menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, 
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Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah 

Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta, 22-25 Agustus 

1990. Berdasarkan amanat Munas IV MUI, dibentuk kelompok kerja untuk 

mendirikan bank Islam di Indonesia (Muhammad Syafi’i Antonio, 2001:25). 

Salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang bisa ditawarkan oleh bank 

syariah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat adalah menyediakan 

pinjaman uang dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang. Pihak bank 

akan menyediakan sejumlah nominal pinjaman kepada nasabah dengan catatan, ia 

mau untuk menyerahkan barang yang bernilai ekonomis sebagai jaminan atas 

utangnya. Bank syariah bisa merespons kebutuhan masyarakat ini dengan 

berbagai produknya karena transaksi ini identik dengan prinsip rahn, yakni 

menahan barang sebagai jaminan atas utang (Rachmadi Usman, 2009:292).      

 (Menurut Muhammad Syafi’i Antonio, 2001:130), dalam perbankan syariah 

kontrak rahn digunakan pada dua hal yaitu sebagai berikut: 

1. Sebagai produk pelengkap, artinya sebagai akad tambahan 

(jaminan/collateral) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan bai’ 

al-murābaḥah. Bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi 

akad tersebut; 

2. Sebagai produk sendiri, di beberapa negara Islam termasuk diantaranya 

adalah malaysia, akad rahn telah dipakai sebagai alternatif dari pegadaian 

konvensional. Bedanya dengan pegadaian biasa, dalam rahn, nasabah tidak 

dikenakan bunga; yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, 

pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran.  
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Mitra Emas iB Maslahah merupakan produk pembiayaan untuk membantu 

nasabah dalam menggadaikan barangnya untuk memperoleh pinjaman. Dalam 

memberikan pembiayaan gadai kepada nasabah bank Jabar Banten Syariah Kantor 

Cabang Pembantu Purwakarta menggunakan prinsip rahn yang di berikan pihak 

bank kepada pihak nasabah berdasarkan kesepakatan yang disertakan dengan surat 

gadai sebagai penyerahan barang jaminan (marhūn) untuk jaminan pengembalian 

seluruh atau sebagian penyerahan barang jaminan (marhūn) untuk jaminan 

pengembalian seluruh atau sebagian hutang nasabah kepada bank (murtahin), 

dengan agunan berupa emas perhiasan, emas batangan/lantakan (logam mulia) 

atau koin emas dari nasabah yang bersangkutan dengan menggunakan prinsip 

qardh dan rahn. Kemudian barang emas dimaksud ditempatkan dalam 

penguasaan bank, dan atas pemeliharaan tersebut bank mengenakan biaya sewa 

atas dasar prinsip ijārah. 

Untuk menentukan dana yang akan diterima oleh pihak nasabah yaitu 

contoh/ilustrasi biaya Mitra Emas iB Maslahah: misalkan pihak nasabah 

membawa perhiasan emas 22 karat seberat 20 gram. Diketahui Harga Standar 

Emas (HSE) 24 karat = Rp. 388.000. dana yang akan diterima pihak nasabah 

yaitu: 22/24 x Rp. 388.000 x 20 gr x 90 % = Rp. 6.425.280. 

Kemudian untuk menentukan biaya pemeliharaannya yaitu, biaya sewa/ ijarah 

= Rp. 4.900/gram/bulan, dengan jangka waktu 2 bulan. Cara menghitungnya 

yaitu: Rp. 4.900 x 20 gr = Rp. Rp. 98.000/bulan atau Rp. 196.000 untuk jangka 

waktu 2 bulan (dibayar dimuka). 
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Sementara itu dalam Fatwa DSN dijelaskan bahwa penetapan biaya 

pemeliharaan sebagai berikut: “Dalam Ketentuan Umum Angka 4 Fatwa DSN 

MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang RAHN disebutkan bahwa: Besar 

biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan 

jumlah pinjaman”. 

Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Purwakarta merupakan 

lembaga keuangan syariah yang notabene berbasis prinsip-prinsip ekonomi 

syariah yang operasionalnya harus tunduk pada fatwa-fatwa yang ditetapkan 

Dewan Syariah Nasional (DSN). Akan tetapi dalam pelaksanaan akad pembiayaan 

Mitra Emas iB Maslahah di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu 

Purwakarta ternyata tidak sesuai dengan fatwa yang di kemukakan diatas, karena 

besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhūn berdasarkan jumlah pinjaman 

dan ditentukan atas berat dan kadar emas. Besarnya ijārah di Bank Jabar Banten 

Syariah Kantor Cabang Pembantu Purwakarta dalam menentukan biaya 

pemeliharaan dan penyimpanan marhūn berdasarkan pinjaman dan berdasarkan 

atas berat dan kadar emas. Maka dalam memberikan ijārah di Bank Jabar Banten 

Syariah Kantor Cabang Pembantu Purwakarta berdasarkan berat dan kadar emas, 

ijārah merupakan imbalan atas jasa yang diberikan rāhin (nasabah) kepada pihak 

murtahin (bank) yang telah merawat, memelihara dan menyimpan barang milik 

rāhin. 

Perjanjian gadai pada dasarnya adalah perjanjian utang-piutang, hanya saja 

dalam gadai ada jaminannya, riba akan terjadi dalam gadai apabila dalam akad 

gadai ditentukan bahwa rāhin harus memberikan tambahan kepada murtahin 
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ketika membayar utangnya atau ketika akad gadai ditentukan syarat-syarat, 

kemudian syarat tersebut dilaksanakan (Hendi Suhendi 2011:111). 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian terhadap Produk Pembiayaan Mitra Emas iB Maslahah di Bank Jabar 

Banten Syariah  Kantor Cabang Pembantu Purwakarta dalam perspektif fatwa 

DSN-MUI NO.25/DSN-MUI/III/2002. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Bertitik tolak dari latar belakang di atas, dimana pelaksanaan akad qardh, 

rahn dan ijārah di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu 

Purwakarta terlihatnya kontradiksi antara teori dan praktik, maka dari itu penulis 

merumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan Produk Pembiayaan Mitra Emas iB Maslahah di 

Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Purwakarta?  

2. Bagaimana penerapan akad qardh, rahn, dan ijārah dalam Produk 

Pembiayaan Mitra Emas iB Maslahah di Bank Jabar Banten Syariah 

Kantor Cabang Pembantu Purwakarta? 

3. Bagaimana relevansi antara Produk Pembiayaan Mitra Emas iB 

Maslahah di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu 

Purwakarta dengan fatwa DSN-MUI NO.25/DSN-MUI/III/2002?   
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Produk Pembiyaan Mitra Emas iB Maslahah 

di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Purwakarta. 

2. Untuk mengetahui penerapan akad qardh, rahn dan ijārah dalam Produk 

Pembiayaan Mitra Emas iB Maslahah di Bank Jabar Banten Syariah Kantor 

Cabang Pembantu Purwakarta. 

3. Untuk mengetahui relevansi antara Produk Pembiayaan Mitra Emas iB 

Maslahah di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu 

Purwakarta dengan fatwa DSN-MUI NO. 25/DSN-MUI/III/2002. 

 

D. Kerangka pemikiran 

Menurut pasal 2 UU No. 21 Tahun 2008, perbankan syariah dalam 

melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, 

dan prinsip kehati-hatian. Dalam penjelasan Pasal 2 (Adrian Sutedi, 2009:61-62) 

dikemukakan kegiatan usaha yang berasaskan berikut ini: 

1. Prinsip syariah, antara lain kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur: 

a. Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (bāṭil) antara lain 

dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, 

kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhl), atau dalam transaksi pinjam-

meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas 

mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena 

berjalannya waktu (nasī’ah); 

b. Maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang 
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tidak pasti dan bersifat untung-untungan; 

c. Gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak 

diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi 

dilakukan, kecuali diatur lain dalam syariah; 

d. Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau 

e. Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi piha 

lainnya. 

2. Demokrasi ekonomi adalah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung 

nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan. 

3. Prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelola bank yang wajib dianut 

guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien, sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pelaksanaan prinsip-prinsip diataslah yang merupakan pembeda utama antara 

bank syariah dengan bank konvensional, sebagaimana ditulis Dixon (1992) “...the 

basic difference between Islamic and Western banks is that the former operate on 

an equity-based system in which a predetermined rate of return is not guaranteed, 

whilst in the letter case the system is based on interest financing. This 

fundamental difference stems from the Sharia’s prohibition of riba (usury or 

interest) and gharar (uncertainty, risk or speculation). 

Berdasarkan pada apa yang banyak dikemukakan oleh para fuqaha ketika 

mendeskripsikan fiqh al-mu’amalah, maka setidaknya ada empat prinsip dalam 

mu’amalah, (Yadi Janwari, 2005:130-131) yaitu: 

1. Pada asalnya mu’amalah itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang 



9 
 

 
 

mengharamkannya (al-ashl fi al-mu’āmalah al-ibāḥah hattā yaqūma al-

dalīl ‘alā al-tahrīm); 

2. Mu’amalah itu hendaknya dilakukan dengan suka sama suka (‘an 

tarādhin); 

3. Mu’amalah yang dilakukan hendaknya mendatangkan maslahat dan 

menolak madharat (jalb al-mashāliḥ wa dar’u al-mafāsid); dan 

4. Dalam mu’amalah itu harus terlepas dari unsur gharar, kezaliman, dan 

unsur lain yang diharamkan berdasarkan Syara’. 

Adapun produk pembiayaan mitra emas iB maslahah merupakan produk 

pinjaman qardh beragunan emas dimana bank memberikan fasilitas pembiayaan 

kepada nasabah dengan agunan berupa emas perhiasan, emas batangan/lantakan 

(logam mulia) atau koin emas dari nasabah yang bersangkutan dengan mengikuti 

prinsip qardh dan rahn. Barang emas dimaksud ditempatkan dalam penguasaan 

dan pemeliharaan bank, dan atas pemeliharaan tersebut bank mengenakan biaya 

sewa atas dasar prinsip ijārah.  

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 untuk 

dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana 

dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai (pand). 

Dalam akad ini, nasabah (rāhin) akan menyerahkan barang/harta (marhūn) kepada 

pihak bank (murtahin) sebagai jaminan atas sebagian atau seluruh utangnya yang 

dipinjam nasabah. Sebagai produk jasa bank syariah, rahn diterapkan pada produk 
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pinjaman, dimana bank tidak memperoleh apa-apa kecuali biaya pemeliharaan 

aset atau biaya keamanan (Rachmadi Usman, 2009:292). 

Gadai syariah (rahn) adalah menahan salah satu harta milik nasabah atau 

rahin sebagai barang jaminan atau marhūn atas utang/pinjaman  atau marhūn bih 

yang diterimanya. Marhūn tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, 

pihak yang menahan atau penerima gadai atau murtahin memperoleh jaminan 

untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya (Sasli Rais, 

2006:38). 

Adapun rukun dan syarat rahn menurut Wangsawidjaja, 2012:310-311, yaitu: 

1. Rukun rahn  

Para ulama fikih berbeda pendapat dalam menetapkan rukun rahn. 

Namun bila digabungkan, menurut jumhur ulama, rukun rahn ada lima: 

a. Rāhin (orang yang menggadaikan); 

b. Murtahin (orang yang menerima gadai); 

c. Marhūn/rahn (objek/barang gadai); 

d. Marhūn Bih (utang); dan 

e. Ṣîghat (ijab kabul). 

2. Syarat-syarat Rahn 

Para ulama fiqih mengemukakan syarat-syarat ar-rahn sesuai dengan 

rukun ar-rahn itu sendiri, yaitu: 

a. Para pihak dalam pembiayaan rahn (rahin dan murtahin)  

Para pihak yang melakukan akad rahn harus cakap bertindak menurut 

hukum (ahliyyah); 
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b. Adanya kesepakatan (ṣîghat) atau ijab kabul; 

c. Marhūn Bih (utang) 

Utang (Marhūn Bih) wajib dibayar kembali oleh debitur (rahin) kepada 

kreditur (murtahin). Utang boleh dilunasi dengan agunan, dan utang harus 

jelas serta tentu (dapat dikuantifikasikan atau dihitung jumlahnya); dan 

d. Marhūn (barang) 

1) Karakteristik barang 

Menurut ahli hukum Islam (fuqahā)ˊ, karakteristik barang jaminan 

utang adalah: 

a) Bernilai harta dan dapat diperjual belikan; 

b) Jelas dan tertentu; 

c) Milik sah orang yang berutang; 

d) Tidak terkait dengan hak orang lain; 

e) Merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran di beberapa tempat; 

f) Boleh diserahkan baik materi maupun manfaatnya. 

2) Jenis barang 

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang 

Rahn Tasjily tidak menjelaskan jenis barang yang dapat dijadikan 

jaminan utang. Dengan melihat praktik Nabi saw. dan para sahabat, 

barang yang dijadikan jaminan utang (rahn) dapat berupa, baju besi, 

hewan ternak, dan rumah. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa barang 

yang dapat dijadikan jaminan utang (rahn) adalah barang bergerak dan 

barang tidak bergerak. 
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Menurut ulama Hanafiah, pembiayaan dibagi antara rahin selaku pemilik 

barang dan murtahin, yang dibebani pemeliharaannya, dengan rincian sebagai 

berikut: 

a) Setiap biaya yang berkaitan dengan kemaslahatan borg dibebankan kepada 

rahin karena barang tersebut miliknya. Misalnya biaya makan dan minum 

binatang serta upah petugas yang menggembalakannya. 

b) Setiap biaya yang berkaitan dengan pemeliharaan borg dibebankan kepada 

murtahin, karena ia yang menahan barang tersebut termasuk risikonya. 

Misalkan upah petugas yang menjaga binatang yang menjadi borg. (Ahmad 

Wardi Muslich 2010:307). 

ٌْسَ  ٍِْه َوَسل َم هللاُ َعْنهُ قََل َزُسوُل هللاِ َصل   ىَ َزِض  جَ َعْن آَتًِ ُهَس  ْسَكُة تِنَفَقَتِِه ْهُن ٌَ  الس  ى هللاُ َعلَ

َكَن َمْسُهْونًا َوَعلَى ال ِري ٌَْسَكُة َوٌَْشَسُب الن فَقَحُ اَن َمْسُهْونًا َولَثَُن الد ّزِ ٌُْشَسُب تِنَفَقَتِِه اِذَ اكَ ااِذَ   

Abi Hurairah r.a. berkata bahwa rasulullah saw. Bersabda,”Barang jaminan 

itu boleh dinaiki/dikendarai dengan nafakahnya, air susu yang mengalir itu 

boleh diminum dengan nafkahnya apabila digadaikan dan atas orang yang 

mengendarai dan minum wajib memberi nafkah.”(Tarjamah Shahih Bukhari, 

1993:539-540).  

Pinjaman qardh adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara 

peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi 

uangnya setelah jangka waktu tertentu. Pihak yang meminjamkan dapat menerima 

imbalan, namun tidak diperkenankan untuk dipersyaratkan didalam perjanjian 

(Adrian Sutedi, 2009:110). 
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Syarat dan rukun qardh menurut Tim Pengembangan Perbankan Syariah 

Institut Bankir Indonesia dalam bukunya yang berjudul “Konsep, Produk dan 

Implementasi Operasional”, 2003:218 yaitu sebagai berikut: 

1. Rukun qardh: 

a. Ada peminjam (muqtarid); 

b. Ada pemberi pinjaman (muqrid); 

c. Ada dana (qard); dan 

d. Ada serah terima (ījāb qabūl). 

2. Syarat qardh menurut Wahbah Az-Zuhaili, 2011:378-379 ada empat syarat 

sahnya qardh: 

a. Akad qardh dilakukan dengan shīgah ijab qabul atau bentuk lain yang bisa 

menggantikannya, seperti cara mu’athah (melakukan akad tanpa ijab qabul) 

dalam pandangan jumhur, meskipun menurut syafiiyah cara mu’athah 

tidaklah cukup sebagaimana dalam akad-akad lainnya; 

b. Adanya kapabilitas dalam melakukan akad, artinya baik pemberi maupun 

penerima pinjaman adalah orang baligh, berakal, bisa berlaku dewasa, 

berkehendak tanpa paksaan, dan boleh untuk melakukan tabarru’ 

(berderma); 

c. Menurut Hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta mitsli. 

Sedangkan dalam pandangan jumhur ulama dibolehkan dengan harta apa 

saja yang bisa dijadikan tanggungan, seperti uang, biji-bijian, dan harta 

qimiy seperti hewan, barang tak bergerak dan lainnya; dan 

d. Harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, 
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bilangan, maupun ukuran panjang supaya mudah dikembalikan. 

Kata ijārah berasal dari kata ajr yang berarti imbalan. Dengan pengertian 

semacam ini, pahala dinamakan dengan ajr. Dalam syariat, yang dimaksud 

dengan ijarah adalah akad untuk mendapatkan manfaat sebagai imbalan (Sayyid 

Sabiq, 2012:258). 

Syarat dan rukun ijārah (menurut Hendi Suhendi, 2010:117-118) yaitu: 

Rukun-rukun dan syarat-syarat ijārah adalah sebagai berikut: 

1. Mu’jir dan musta’jir, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau 

upah-mengupah. Mu’jir adalah yang memberikan upah dan yang 

menyewakan, musta’jir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan 

sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada mu’jir dan musta’jir 

adalah baligh, berakal, cakap melakukan tasharruf (mengendalikan harta), 

dan saling meridhai. Allah SWT. berfirman: 

                         

                        

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 

membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu. 

Bagi orang yang berakad ijārah juga disyaratkan mengetahui manfaat barang 

yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya 
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perselisihan.  

2. Shīghat ijab kabul antara mu’jir dan musta’jir, ijab kabul sewa-menyewa dan 

upah-mengupah, ijab kabul sewa-menyewa. 

3. Ujrah, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam 

sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah. 

4. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, 

disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini: 

a. Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-

mengupah dapat dimanfaatkan kegunaanya. 

b. Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah 

dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya 

(khusus dalam sewa-menyewa). 

c. Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) 

menurut Syara’ bukan hal yang dilarang (diharamkan). 

d. Benda yang disewakan disyaratkan kekal ‘ain (zat)-nya hingga waktu yang 

ditentukan menurut perjanjian dalam akad. 

Berdasarkan rumusan di atas bahwa Bank Jabar Banten Syariah Kantor 

Cabang Pembantu Purwakarta, menggunakan akad qardh, rahn dan ijārah dalam 

Produk Pembiayaan Mitra Emas iB Maslahah ditinjau dari kesesuaian teori dan 

praktek kurang sesuai dengan teori yang ada. Sementara itu didalam ketentuan 

fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn yang menyatakan bahwa 

pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk 

Rahn diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:  
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1. Murtahin (peneriman barang) mempunyai hak untuk menahan marhūn 

(barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi. 

2. Marhūn dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya, marhūn 

tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahīn, dengan tidak 

mengurangi nilai marhūn dan pemanfaatannya itu sekadar pengganti biaya 

pemeliharaan dan perawatannya. 

3. Pemeliharaan dan penyimpanan marhūn pada dasarnya menjadi kewajiban 

rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya 

pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin. 

4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhūn tidak boleh ditentukan 

berdasarkan jumlah pinjaman. 

5. Penjualan marhūn 

a. Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera 

melunasi hutangnya. 

b. Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka marhūn 

dijual/dieksekusi melalui  lelang sesuai syariah. 

c. Hasil penjualan marhūn digunakan untuk melunasi utang, biaya 

pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. 

d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi 

kewajiban rahin (Veithzal Rivai, dkk, 2011:524). 

Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Purwakarta merupakan 

lembaga keuangan syariah yang notabene berbasis prinsip-prinsip ekonomi 

syariah yang operasionalnya harus tunduk pada fatwa-fatwa yang ditetapkan 
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Dewan Syariah Nasional (DSN), akan tetapi didalam pelaksanaan Produk 

Pembiayaan Mitra Emas iB Maslahah di Bank Jabar Banten Syariah Kantor 

Cabang Pembantu Purwakarta ternyata tidak sesuai dengan ketentuan umum 

angka 4 fatwa DSN MUI N0. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn disebutkan 

bahwa: Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhūn tidak boleh 

ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Karena dalam prakteknya, Produk 

Pembiayaan Mitra Emas iB Maslahah di Bank Jabar Banten Syariah Kantor 

Cabang Pembantu Purwakarta dalam menentukan besar biaya pemeliharaannya 

dan penyimpanan marhūn berdasarkan jumlah pinjaman dan ditentukan atas berat 

dan kadar emas. 

 

E. Langkah-Langkah Penelitian 

Untuk memperoleh data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara 

ilmiyah, maka dalam penelitian ini penulis melakukan langkah-langkah penelitian 

sebagai berikut:  

1. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode studi kasus, yakni 

menggambarkan fakta yang terjadi  mengenai pelaksanaan akad pembiayaan Mitra 

Emas iB Maslahah Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu 

Purwakarta. Adapun alasan penggunaan metode ini didasarkan atas pertimbangan 

bahwa metode ini dinilai mampu mengungkap, menggali dan menganalisis berbagai 

fenomena empirik yang terjadi. Karena rangkaian hipotcsis yang diteliti merupakan 

fenomena yang terjadi, sehingga dengan metode ini penulis dituntut untuk dapat 
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mendeskripsikan/ memaparkan,  menganalisis dan menginterpretasikan data-data 

dari pengamatan langsung mengenai pelaksanaan akad pembiayaan Mitra Emas 

iB Maslahah di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Purwakarta. 

 

2. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data yang bersifat 

kualitatif, yaitu data yang diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara, serta studi 

kepustakaan dan dokumentasi. adapun data kualitatif berupa dokumen-dokumen 

Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Purwakarta yang di peroleh 

peneliti dari hasil Kuliah Kerja Lapangan di lembaga tersebut dan data hasil 

wawancara yang dilakukan dengan salah satu karyawan  Bank Jabar Banten 

Syariah Kantor Cabang Pembantu Purwakarta dan juga data dari buku-buku dan 

skripsi yang lain. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data yang sesuai 

dengan rumusan masalah, yaitu yang berhubungan dengan prosedur pembiayaan 

teknis operasional akad produk pembiayaan Mitra Emas iB Maslahah Di Bank 

Jabar Banten syariah Kantor Cabang Pembantu Purwakarta, dengan teori fiqh 

muamalah tentang qardh, rahn dan ijārah. 

 

3. Sumber Data 

Sumber data yang menjadi rujukan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari 

sumber data primer dan sumber data sekunder. 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data utama yang diperoleh secara langsung dari 
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informan yang dapat memberikan keterangan tentang kegiatan penelitian yang 

dilakukan. Sumber-sumber informasi tersebut didapat dari informan yaitu, Ratu 

Sandra Gilang Perdana selaku analis emas/PBA Bank Jabar Banten Syariah 

Kantor Cabang Pembantu Purwakarta. 

 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data penunjang yang diperoleh dari berbagai 

referensi sebagai penguat, antara lain didapat dari arsip-arsip, dokumen resmi Bank 

Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Purwakarta, serta berbagai 

sumber literatur lainnya yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti 

serta buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dianalisis dan yang 

ada relevansinya dengan masalah yang diteliti. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini digunakan beberapa cara untuk mendapatkan data, 

diantaranya: 

a.  Wawancara 

Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi verbal yang 

dimaksudkan untuk mendapatkan data dan informasi yang berhubungan 

dengan masalah yang diteliti atau merupakan cara pengumpulan data 

dengan jalan tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis berdasarkan 

tujuan penelitian dimana dalam penelitian ini adalah tanyajawab tentang 

pelaksanaan akad pembiayaan Mitra Emas iB Maslahah Di Bank Jabar 

Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Purwakarta. Wawancara 
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dilakukan oleh penulis sebagai data tambahan yang betul-betul objektif 

sehingga akan memperjelas masalah yang sedang diteliti. Adapun 

wawancara penulis lakukan dengan Ratu Sandra Gilang Perdana selaku 

Analis Emas/PBA  untuk mengetahui lebih jauh tentang hal-hal yang akan 

penulis bahas dalam rumusan masalah. 

b. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan  

cara  mencari  dan  meneliti  data-data dan  teori-teori  dari sumber-sumber 

atau buku-buku yang ada relevansinya dengan judul penelitian, dengan cara: 

1) Mengumpulkan sumber-sumber atau buku-buku yang membahas tentang 

qardh,rahn dan ijārah. 

2) Menelaah sumber-sumber atau buku-buku yang membahas tentang qardh, 

rahn dan ijārah kaitannya dengan masalah yang diteliti. 

3) Mengkategorikan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

5. Pengolahan dan Analisis Data 

Setelah data-data yang didapat diinventarisir kemudian dipilah-pilah sesuai dengan 

jenis datanya (sumber data primer dan data sekunder), kemudian data itu 

dianalisis.Data yang dianalisis adalah data-data yang berkaitan dengan masalah. 

Data yang sudah terkumpul oleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif. Dalam pelaksanaannya, penganalisaan dilakukan dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Inventarisasi data, yaitu mengumpulkan dan menelaah seluruh data yang 

terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber primer maupun sekunder. 
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b. Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan seluruh data ke dalam satuan-. 

satuan permasalahan sesuai dengan masalah yang diteliti. 

c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam 

kerangka pemikiran. 

d. Menganalisa dan mengkomparasikan unsur-unsur dalil yang berkaitan 

dengan masalah yang diteliti. 

e. Menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisa dan teori-teori 

dengan memperhatikan rumusan masalah yang telah ditentukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 


