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ABSTRAK 

 

Siti Lutfiyah: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penetapan Biaya 

Administrasi Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Berung 

Bandung 

 

 Gadai emas yang sesuai dengan syariah adalah gadai emas yang sudah 

menerapkan ketentuan yang diberlakukan oleh pihak yang berwenang mengatur di 

Perbankan seperti halnya ada ketentuan Bank Indonesia yang mengeluarkan Surat 

Edaran dan Fatwa DSN MUI pada umumnya, namun dalam pelaksanaannya pun 

tidak boleh melanggar prinsip-prinsip syariah adannya keterbukaan dari biaya yang 

dibebankan kepada nasabah sudah jelas penetapannya. Penetapan yang 

dimaksudkan adalah baik secara biaya administrasi dan biaya lainnya di dunia 

Perbankan sudah jelas ada lembaga yang mengatur dan berwenang dalam 

menentukan penetapan biaya Administrasi yaitu Bank Indonesia melalui Surat 

Edaran dimana setiap penetapan biaya yang akan dibebankan kepada nasabah harus 

melalui ketentuan sesuai taksiran. Maka jika dengan demikian dilakukan bisa 

dikatakan sebagai produk pembiayaan yang sudah menerapkan ketentuan Syariah 

yang berlaku. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) pelaksanaan penetapan biaya 

administrasi gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Berung Bandung, 2) 

perspektif hukum ekonomi syariah terhadap penetapan biaya administrasi gadai 

emas di Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Berung Bandung. 

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini didasarkan pada teori prinsip-

prinsip syariah dengan ketentuan berlaku gadai emasnya melalui Surat Edaran dan 

Fatwa DSN MUI. Apabila belum terpenuhinya salah satu maka belum tergolong 

produk syariah, bahkan diragukan haram jika masih terdapat ribanya. Hal ini sesuai 

dengan kaidah Fiqh yang berbunyi: Kullu qordin Jaraa Manfaatin Fahua riba. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan jenis 

data kualitatif, pemaparan terhadap suatu objek dengan cara menganalisis ketentuan 

prinsip-prinsip syariah dalamn proses  penetapan biaya administrasi gadai emas 

yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Berung Bandung. Sumber 

data yang digunakan ada dua macam, yaitu data primer dan data sekunder  data 

primer dilakukan dengan cara wawancara dengan officer dan penaksir gadai Bank 

Syariah Mandiri KCP Ujung Berung Bandung. 

Dari hasil Penelitian ini disimpulkan bahwa pelaksanaan penetapan biaya 

administrasi gadai emas menggunakan sistem tiring ini dikategorikan riba karena 

dalam menetapaknnya biaya administrasi sesuai beratnya gram emas yang 

digadaikan, akad terkait gadai emas, adanya penetapan HDE setiap harinnya, 

sebelum jatuh tempo adanya informasi untuk mengingatkan dan adanya berkas 

sesuai dengan ketentuan yang diterapkan. 
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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuhu 

 Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. yang selalu membimbing 

dan memberi kemudahan serta kelancaran dalam menjalani segala hal termasuk 

dalam menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah 

kepada baginda Nabi SAW., kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabi’in 

tabi’atnya dan sampai kepada kita selaku umatnya. 

Alhamdulillah sampai saat ini penulis masih diberi kesempatan untuk 

menjalani kehidupan ini, selayaknya kita bersyukur telah diberi kepercayaan dapat 

melewati detik demi detik perjalanan waktu dengan penuh hikmah dan hidayah. 

Dengan segala kemampuan dan keterbatasan, dan atas izin-Nya alhamdulillah 

skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penetapan 

Biaya Administrasi Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Berung 

Bandung” dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memeproleh gelar S.H 

(Sarjana Hukum) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Konsentrasi Hukum 

Bisnis Syariah,Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan 

Gunung Djati Bandung. 

Pada kesempatan ini. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan 

skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh 

karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang 

setulus-tulusnya kepada: 
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1. Kedua orang tua tercinta Bapak Abdurahman dan Ibu Yoyoh yang selalu 

senantiasa sabar, memberikan kasih sayang, doa, nasihat serta dukungan 

yang tiada hentinya sebagai kekuatan untuk menyelesaikan skripsi. 

2. Bapak Dr. Ah. Fathonih, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum 

UIN Sunan Gunung Djati Bandung beserta jajarannya. 

3. Bapak Sofian Al-Hakim, M.Ag dan Ibu Dr. Hj. Neni Nuraeni, M.Ag selaku 

Ketua Jurusan dan Sekertaris Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Hukum 

Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 

4. Bapak Dr. Mustofa, M.Ag dan Bapak Wawan Kurniawan,M.Ag selaku 

pembimbing satu dan dua, terimakasih selalu meluangkan waktu untuk 

penulis dalam penyusunan skripsi ini, terima kasih atas perhatian, informasi, 

serta masukan-masukan dan motivasinya yang sangat berharga bagi penulis. 

5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya dosen Jurusan 

Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu, nasihat dan 

bimbingan kepada penulis selama perkuliahan. 

6. Teman-teman seluruh Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2014 

khususnya kelas HBS-C yang selalu medukung dan menjadi teman 

seperjuangan selama kuliah. 

7. Guru seperjuangan dan seakidah keluarga Pondok Mahasiswa Mandiri yang 

selalu memberikan motivasi dan bimbingannya (Bunda Umha, Pak Adria, 

Teh Ana, Teh Erwin, Teh Fitkom), terima kasih selalu mengarahkan pada 

posisi yang sejatinya hingga saat ini dan semoga seterusnya bisa istiqomah 

berjamaah. 
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8. Sahabat sama-sama berjuang seakidah (teh may, Teh nida, Teh dela, Teh 

uho, Teh Ike, Teh Ren, Ceu Inun), terimakasih selalu berbagi pengalaman 

saling memotivasi untuk senantiasa tetap berkiprah bersama-sama 

9. Keluarga asrama putri 7 Pondok Al Ihsan yang selalu menemani dan 

memberikan dukungan dan motivasinya khususnya Sahabat-sahabat 

tercinta  kamar Husnul Khotimah (Teh Tanti, Bu Sufi, Bu Ir, Teh Oci, Bu 

Gubernur, Teh Anggi) yang selalu memberikan dukungannya. 

10. Terimakasih kepada pihak Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Berung 

Bandung yang senantiasa membantu dalam pengerjaan skripsi ini ( Pak Elan 

Jaelani, Ibu Dwi Prihasti dan para pegawai Bank Syariah Mandiri KCP 

Ujung Berung) yang sudah bersedia untuk memberikan bantuannya dalam 

penyelesian skripsi ini. 

Tanpa mengurangi rasa hormat, kepada seluruh pihak yang tidak 

mungkin disebutkan satu persatu, semoga kebaikan, keilkhlasan dan motivasi 

terbaik kalian mendapat ganjaran dari Allah SWT. Aamiin 

Penulis berharap semoga skripsi ini menjadi berguna untuk semua 

pihak, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca. 

Bandung,  5 Juni 2018 

  Penulis 

 

Siti Lutfiyah 

 

 


