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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu filosofi dasar ajaran Islam dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, 

yaitu larangan untuk berbuat curang dan dzalim. Semua transaksi yang dilakukan 

harus berdasarkan prinsip rela sama rela (an taraddin minkum), dan tidak boleh ada 

pihak yang mendzalimi ataupun terdzalimi. Prinsip dasar ini mempunyai implikasi 

yang sangat luas dalam bidang ekonomi dan bisnis, termasuk dalam praktek 

perbankan.1 

Perbankan dalam suatu negara adalah salah satu agen pembangunan, 

dikarenakan adanya fungsi utama dari perbankan itu sebagai lembaga yang 

mengimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan 

kembali kepada masyarakat yang membutuhkan pendanaan dalam bentuk 

pembiayaan. 2  Salah satunya melalui kegiatan pinjam meminjam pendanaan 

dilakukan di Perbankan Syariah yakni dengan adanya produk Gadai Emas Syariah.   

Pengelolaan Perbankan Syariah, sebagaimana diatur dalam Pasal  34  ayat 

(1) UU Perbankan Syariah  wajib menerapkan prinsip keterbukaan (transparency) 

  

                                                             
1 Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hlm. 22 

 
2 Trisandini P. Usanti, Abd. Shomad, Transaksi Perbankan Syariah, (Bandung:Bumi 

Aksara, 2013), hlm. 1 
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akuntabilitas (accountability), pertanggung jawaban (responsibility), profesional, 

dan kewajaran (fairness) dalam menjalankan kegiatan usahanya. Prinsip-prinsip 

tersebut mempertegas dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/14/PBI/2006 

tentang perubahan atas PBI  No. 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan good corporate 

governance bagi Bank Umum. 

Berdasarkan  surat yang diterima DSN-MUI di Bank Syariah Mandiri No. 

3/33/DPM tanggal 23 Oktober 2011 tentang Permohonan Fatwa Produk Gadai 

Emas. Kemudian hasil rapat pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Kamis, 14 

Muharam 1423 H/ 28 Maret 2002 M memutuskan Fatwa DSN-MUI Nomor: 

26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas. Dalam putusannya tersebut 

diperbolehkan menggunakan prinsip rahn yang sudah diatur dalam Fatwa DSN-

MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.  

Kemudian untuk ongkos dan biaya penyimpanan  barang (marhun) 

ditanggung oleh Penggadai (rahin). Biaya penyimpanan barang (marhun) 

dilakukan atas dasar akad ijarah. Adapun mengenai Fatwa dari Dewan Syariah 

Nasional Majelis Ulama Indonesia yaitu Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 

tentang Rahn dan Fatwa DSN Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas. 

Dalam fatwa tersebut dinyatakan: 

1. ongkos dan biaya penyimpanan barang  (marhun) ditanggung oleh penggadai 

(rahin). 

2. ongkos sebagaimana dimaksud ayat sebelumnya, besarnya didasarkan pada 

pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. 
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Suatu lembaga keuangan yang berorientasi terhadap perolehan laba 

(keuntungan) sudah pasti membutuhkan apa yang disebut strategi pembiayaan, 

pengertian pembiayaan dalam Undang-Undang Perbankan Pasal 1 Ayat (25), 

bahwa pembiayaan yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan 

itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang 

mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut 

setelah jatuh tempo dengan imbalan atau bagi hasil. 

Menurut Muhammad Syafi’i Antonio memberikan definisi bahwa 

“Pembiayaan adalah salah satu tugas pokok bank yaitu memberikan fasilitas dan 

untuk memenuhi pihak-pihak yang defisit unit”3 

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok Bank, yaitu pemberian 

fasilitas penyediaan dana (sebagai unit surplus) untuk memenuhi kebutuhan pihak-

pihak yang membutuhkan dana (difisit unit) untuk mempermudah pelaksanaan 

pembiayaan, biasanya diperlukan akad sebagai pelengkap. Akad ini tidak 

ditunjukkan untuk mencari keuntungan, tetapi ditunjukkan untuk mempermudah 

pelaksanaan pembiayaan. Meskipun tidak ditunjukkan untuk keuntungan dalam 

akad ini diperbolehkan untuk penggantian biaya-biaya yang dikeluarkan untuk 

melaksanakan akad ini.4  

                                                             
3 M. Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, ( Jakarta: Gema Insani Press, 

2001), hlm. 160 

 
4 Adiwarman karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo, 2004), hlm. 105 
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Pengertian gadai menurut istilah syara’, yang dimaksud rahn ialah 

menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan  syara’ sebagai tanggungan 

utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian 

utang dapat diterima.5  

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

sebagai barang jaminan (marhun) atas utang/pinjaman (marhun bih) yang 

diterimanya. Marhun tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak 

yang menahan atau pemerima gadai (murtahin) memperoleh jaminan untuk dapat 

mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.6  

Rahn pada prinsipnya merupakan suatu kegiatan utang piutang yang murni 

berfungsi sosial, sehingga dalam buku fiqih mu’amalah akad ini merupakan akad 

tabarru’ atau akad derma yang tidak mewajibkan imbalan.7  

Ijarah atau sewa menyewa adalah akad atas manfaat dengan imbalan. 

Dengan demikian, objek sewa menyewa adalah manfaat atas suatu barang. Akad 

ijarah diperbolehkan karena akad tersebut dibutuhkan oleh masyarakat. Akad 

ijarah telah diaplikasikan oleh Bank dalam akad Rahn atau Gadai. 

Akad Qardh atau Qirad adalah memberikan modal kepada orang lain untuk 

diperniagakan. Mengenai keuntungan, untuk keduanya sesuai dengan perjanjian 

                                                             
5 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo, 2002), hlm. 105 

 
6 M. Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insan MUI, 

2001), hlm. 128  

 
7 Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 23 
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sewaktu akad. Akad dalam qirad adalah akad percaya mempercayai dan semuanya 

harus didasari dengan ikhlas. Modal dalam qirad bisa berupa barang atau uang yang 

dihitung harganya. Agama Islam itu tidak melarang qirad, karena dalam qirad 

terdapat unsur tolong menolong dalam meningkatkan penghasilan. 

Produk pembiayaan qardh merupakan salah satu efisiensi bank syariah 

dibanding bank konvensional. Teori qardh memberikan peluang kepada nasabah 

untuk memanfaatkan produk pembiayaan dengan transaksi qardh, produk ini 

berupa transaksi cicilan pembiayaan dalam bentuk pinjaman dana tanpa imbalan 

dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman kepada bank 

pada waktu yang telah disepakati oleh bank dan nasabah secara sekaligus atau 

cicilan dalm jangka waktu tertentu. Artinya bank syariah tidak mensyaratkan 

nasabah untuk mengembalikan pinjamannya melebihi jumlah nominal dana yang 

dipinjamkan termasuk biaya administrasi. Dalam terminologi fiqih muamalah, 

sistem yang diterapkan disebut teori qardh al-hasan.8  

Sebagai awal mula diberikannya dana yang dikenakan kepada nasabah 

membutuhkan biaya administrasi, terdapat indikasi bahwasanya bank syariah 

membebankan biaya gadai melebihi dari biaya yang dikeluarkan untuk operasional 

dan pemasaran produk tersebut. Dengan maksud lain, adanya perhitungan biaya 

yang tidak jelas sehingga memunculkan pendapat bahwa besaran biaya yang 

                                                             
8 Atang Abd. Hakim, Fiqih Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam 

Peraturan Perundang-undangan, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm. 267 
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dibebankan bank syariah untuk produk ini mengikuti besaran pembiayaan yang 

diberikan serta jangka waktu pembiayaan.  

Biaya administrasi adalah ongkos atau pengorbanan materi yang 

dikeluarkan oleh bank dalam pelaksanaan akad gadai dilakukan dengan penggadai 

(rahin). Para ulama sepakat bahwa segala biaya yang bersumber dari barang yang 

digadaikan adalah menjadi tanggungan atau dibebankan kepada penggadai. Karena 

biaya administrasi merupakan ongkos yang dikeluarkan bank, maka pihak bank 

yang lebih mengetahui dalam menghitung rincian biaya administrasi. Setelah bank 

menghitung total biaya administrasi, kemudian nasabah atau penggadai mengganti 

biaya administrasi tersebut. 

Dalam merealisasikan suatu pembiayaan kepada nasabah, Bank Syariah 

Mandiri KCP Ujung Berung tentu mempunyai kebijakan pembiayaan tersendiri, 

karena kebijakan pembiayaan suatu bank pada dasarnya merupakan pernyataan 

secara garis besar tentang arah dan tujuan pembiayaan oleh bank tersebut. 9 

Kebijakan tersebut bersifat mengikat antara kedua belah pihak termasuk kebijakan 

mengenai biaya-biaya yang harus dilunasi nasabah sebelum memberikan 

pembiayaan. 

Namun, pembiayaan yang diberikan Bank Syariah Mandiri KCP Ujung 

Berung menetapkan biaya administrasi dengan menggunakan tiring kepada 

nasabah yakni sesuai dengan beratnya gram emas yang digadaikan. Dengan kata 

                                                             
9 Khaerul Umam, Manajemen Perbankan Syariah, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 

211 
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lain biaya tersebut dalam perhitungannya tidak jelas dan bahkan sangat jarang 

nasabah yang mengetahui rincian biaya administrasi tersebut, padahal bank telah 

diuntungkan melalui cicilan perbulannya tetapi tetap mendapatkan tambahan yang 

wajib dibayarkan oleh nasabah. Pada kenyataannya di lapangan Bank hanya 

menginformasikan total biaya administrasi yang harus ditanggung oleh nasabah 

atau penggadai tanpa menyebutkan rinciannya. Keterbukaan dalam 

menginformasikan rincian biaya administrasi tersebut sangat penting dalam rangka 

keterbukaan yang kaitannya dengan ridha bi ridha.  

Dewan Syariah Nasional dalam Fatwa No. 26/ DSN-MUI/ III/2002 

menyebutkan bahwa biaya atau ongkos yang ditanggung oleh penggadai besarnya 

didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Artinya, penggadai 

harus mengetahui besar rincian dan pengeluaran apa saja yang dikeluarkan oleh 

bank untuk melaksanakan akad gadai, seperti biaya materai, jasa penaksiran, 

formulir akad, foto copy, print out, dll. Hal tersebut diatas yang juga menyebabkan 

biaya administrasi harus dibayar di depan. 

Intinya adalah pihak bank tidak diperbolehkan untuk mengambil 

keuntungan dari akad gadai syariah. Karena pada dasarnya akad gadai adalah 

transaksi pinjam-meminjam  (qardh) yang bersifat tabarru’ yang berarti kebaikan 

atau tolong menolong. 

Metode tiring yang ditetapkan oleh Bank Syariah Mandiri yakni dengan 

mengikuti jumlah gram emas, artinya semakin besar gram emas yang digadaikan 

maka akan semakin besar biaya administrasi yang dibebankan pada nasabah. Dalam 
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konteks pembiayaan berbasis gadai emas, pembebanan biaya administrasi dengan 

metode tiring ini sangat tidak tepat, karena proses taksiran kadar dan berat emas 

untuk seluruh jenis emas adalah sama, yaitu dengan menggunakan batu uji, jarum 

uji emas, asam nitrat, timbangan metler teledo dan STLE/HDE. Karena tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan dari proses administrasi gadai emas sehingga 

bank tidak dibenarkan menetapkan biaya administrasi secara tiring berdasarkan 

berat gram emas.  

Selain fatwa yang menjadi pedoman biaya administrasi gadai emas itu 

dengan adanya surat edaran, namun pada kenyataannya dilapangan menggunakan 

penetapan biaya administrasi pembiayaan berjangka yang ditetapkan kepada 

nasabah tidak sesuai dengan yang ada pada surat edaran. Selain itu dalam praktek 

dilapangan dengan menggunakan penentapan biaya berjangka atau sistem tiring 

dalam teorinya yakni sesuai dengan beratnya gram belum sesuai prinsip syariah 

karena seharusnya penetapan biaya itu menggunakan taksiran. 

 Menurut penjelasan kebijakan terkait metode tiring ini sudah jelas belum 

sesuai dengan prinsip syariah, yakni masih adanya celah unsur riba didalamnya. 

Padahal ketika produk yang berkaitan dengan bank syariah sepenuhnya harus sesuai 

dengan prinsip syariah, karena prinsip syariah menjadi dasar atau landasan. 

Secara terminologi prinsip berarti nilai-nilai dasar yang menjadi bahan 

pertimbangan untuk melakukan perbuatan hukum. Karena nilai-nilai dasar itu  
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sangat berpengaruh terhadap perbuatan  atau perilaku manusia secara lahiriah, maka 

nilai tersebut mengandung unsur yang hakiki.10  

Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan 

berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan 

dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Lembaga yang memiliki kewenangan 

tersebut adalah Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).11  

 Sebagaimana dijelaskan dalam UU Perbankan Syariah terkait prinsip-

prinsip syariah, yakni kegiatan yang tidak mengandung unsur, diantaranya: 

a. riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (bathil) antara lain dalam 

transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan 

waktu penyerahan, atau dalam transaksi pinjam meminjam yang 

mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang 

diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasi’ah). 

b. maisir, yaitu transaksi yang diagntungkan kepada suatu keadaan yang 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. 

                                                             
10 Burhanudin Susanto, Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, (.Yogyakarta: UII Press, 

2008), hlm. 41 

 
11 Abdul Gofur Ansori, Hukum Perbankan Syariah, (Bandung: PT Refika Aditama, 

2009), hlm. 5 
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d. haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah. 

e. zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya. 

Dari apa yang akan dikaji oleh penulis objek tersebut lebih mengarah 

kepada unsur riba, dikarenakan dalam penentuan biaya administrasi dengan akad 

gadai (Rahn) ini menggunakan metode tiring atau mengikuti jumlah gram emas 

dengan tanpa rincian secara terbuka kepada nasabah atas biaya yang senyata-

nyatanya diperlukan sesuai dengan ketentuan fatwa No 26 DSN-MUI/III/2002  

tentag Rahn Emas serta belum sesuainya dengan ketentuan yang ada dalam surat 

edaran yang berlaku. Padahal dari akadnya juga sudah jelas ketika akad yang 

ditetapkannya adalah akad Rahn maka tidak boleh mengambil keuntungan 

sedikitpun. 

Maka dengan melihat pemaparan sedikit diatas, penulis merasa tertarik 

untuk melakukan penelitian yang berjudul: “TINJAUAN HUKUM EKONOMI 

SYARIAH TERHADAP PENETAPAN BIAYA ADMINISTRASI GADAI 

EMAS DI BANK SYARIAH MANDIRI KCP UJUNG BERUNG”.  

B. Rumusan Masalah 

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang berkaitan bank syariah dan 

unit usaha syariah. Salah satu produk yang ada dalam bank syariah bagi nasabah 

yang membutuhkan dana cepat dengan adanya jaminannya berupa Emas yang 

disebut Gadai Emas. Dalam proses untuk mempermudah pencairan itu adanya biaya 

administrasi yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan senyata-nyatanya, namun 

dalam prakteknya penetapan biaya administrasi itu menggunakan metode tiring dan 
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tanpa ada rinciannya kepada nasabah. Oleh karena itu, ada indikasi riba di dalamnya 

dengan tidak adanya kepastian yang jelas mengenai biaya administrasi Gadai Emas. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan penetapan biaya administrasi Gadai Emas di Bank 

Syariah Mandiri KCP Ujung Berung ? 

2. Bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap penetapan biaya 

adminisrasi gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Berung? 

C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penetapan biaya administrasi gadai emas  di 

Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Berung. 

2. Untuk mengetahui perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap penetapan 

biaya adminisrasi gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Berung. 

D. Kegunaan Penelitian  

Kegunaan penelitian adalah : 

1. Kegunaan Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

bahan masukan dan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai 

penetapan biaya administrasi Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri KCP 

Ujung Berung Bandung. 

2. Kegunaan Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

yang sangat berharga bagi berbagai pihak yang terkait dalam penetapan 

biaya administrasi dalam produk gadai emas dengan sistem syariah. Selain 
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itu bagi pembaca dapat menambah pengetahuan dan informasi tentang 

produk-produk pembiayaan terutama pembiayaan gadai emas syariah di 

Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Berung dan lembaga keuangan syariah 

pada umumnya. 

E. Kerangka Pemikiran Masalah 

1. Studi Terdahulu 

a. Skripsi yang ditulis oleh Siti Umiyatus Sa’diah yang berjudul “Tinjauan 

Hukum Perbankan terhadap Penetapan Uang Muka pada Produk Cicil BSM Emas”, 

penelitian yang dilakukan. Skripsi ini membahas mengenai pengambilan uang 

muka atau biaya administrasi bergantung pada harga emas sebelum ditambah 

marjin, namun pada akad murabahah yang ada dalam surat berharga kepemilikan 

emas (SBKE) bahwasannya uang muka itu sudah ditambah marjin. Sehingga tidak 

sesuai dengan SBKE. 12  Hal yang membedakan adalah produk yang menjadi 

penelitiannya, penulis dengan produk penelitian gadai emas sedangkan penelitian 

ini pada produk cicil emas. Persamaan dalam objeknya mengenai biaya administrasi 

dan masalahnya hampir sama ketentuannya penarikannya tidak jelas dan dilakukan 

tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Surat Edaran. 

b. Skripsi yang ditulis oleh Itsny Rohmah Nur Azizah yang berjudul 

“Penetapan Biaya Administrasi pada Produk BSM Cicil Emas di Bank Syariah 

Mandiri KCP Ujung Berung”. Skripsi ini membahas tentang biaya administasi yang 

ditetapkan oleh kantor pusat melalui Surat Edaran Internal yang dijadikan Standar 

                                                             
12 Hilda Fauziah, Skripsi, Tinjauan Hukum Perbankan terhadap Penetapan Uang Muka 

pada Produk Cicil BSM Emas, (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2015), hlm. 66 
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Prosedur Operasional sebelum dilakukan pencairan harus disedikan terlebih dahulu 

oleh nasabah tidak dipotong dari pembiayaan saat pencairan dan untuk biaya 

administrasinya 1% dari pencairan. 13  Hal yang membedakannya selain dalam 

produk penelitiannya juga metode yang ditetapkan menggunakan persenan dan 

tidak dipotong dari pembiayaan saat pencairan sedangkan penelitian penulis 

ditentukan berdasarkan harga emas yang berjangka dipotong saat pencairan. 

Mengenai persamaannya dalam biaya adminitrasi sebagai objek penelitian dengan 

ketentuan yang ditetapkan melalui surat edaran dan tempatnya di Bank Syariah 

Mandiri KCP Ujung Berung. 

c. Skripsi yang ditulis oleh Ismi Juliana yang berjudul “Penetapan Biaya 

Administrasi ATM Pasca Kontrak dalam Tabungan Maslahah di Bank BJB Syariah 

KCP Rancaekek”. Skripsi ini membahasa tentang penetapan biaya administrasi 

yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 dan 

Surat Edaran Bank Indonesia No 10/14/DPbs tanggal 17 Maret 2008. Namun pada 

kenyataannya dilakukan penarikan biaya administrasi setelah dilakukan kontrak 

(akad), sehingga tidak memenuhi unsur at-taradin (suka sama suka) yang menjadi 

dasar dalam kontrak.14Hal yang membedakan adalah produk penelitiannya, dan 

dalam penarikan biaya administrasi ditarik setiap bulan. Sedangkan penelitian 

penulis objeknya ditentukan melalui surat edaran yang dilakukan hanya di awal saat 

pencairan sesuai harga emas atau berjangka.  

                                                             
13 Itsny Rohmah Nur Azizah, Skripsi, Penetapan Biaya Administrasi pada Produk BSM 

Cicilan Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Berung Bandung, (UIN Sunan Gunung Djati 

Bandung, 2016), hlm. 81  
14 Ismi Juliana, Skripsi, Penetapan Biaya Administrasi ATM Pasca Kontrak dalam 

Tabungan Maslahah di Bank BJB Syariah KCP Rancaekek, (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 

2015), hlm. 86 
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Persamaannya dalam objek penelitian mengenai biaya administrasi dan 

dilakukan setelah adanya kontrak. 

No Penulis Judul Persamaan  Perbedaan  

1 

Siti 

Umiyatus 

Sa’diah 

Tinjauan Hukum 

Perbankan terhadap 

Penetapan Uang 

Muka pada Produk 

Cicil BSM Emas 

Objeknya 

dan 

masalahnya

. 

 

Produk 

penelitiannya 

2 

Itsny 

Rohmah 

Nur Azizah  

Penetapan Biaya 

Administrasi pada 

Produk BSM Cicil 

Emas di Bank 

Syariah Mandiri 

KCP Ujung Berung 

objek 

penelitian, 

ketentuan 

penetapann

ya dan 

tempat 

penelitiann

ya. 

 

produk 

penelitiannya 

dengan metode 

penetapannya. 
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3 

Ismi 

Juliana  

Penetapan Biaya 

Administrasi ATM 

Pasca Kontrak 

dalam Tabungan 

Maslahah di Bank 

BJB Syariah KCP 

Rancaekek 

objek 

penelitiann

ya,sesuai 

dengan 

ketentuan 

surat 

edaran. 

 

produk penelitian, 

penarikannya 

dilakukan setiap 

bulan. 

 

2. Teori 

Dalam Fiqh Muamalah dikenal dengan kata pinjaman dengan pinjaman 

yang disebut Ar-Rahn, Yaitu menyimpan suatu barang sebagai tunggangan utang. 

Ar-Rahn menurut bahasa berarti al-tsubut dan al-habs yaitu penetapan dan 

penahanan. Adapula yang menjelaskan bahwa rahn adalah terkurung atau terjerat, 

disamping itu rahn dihartikan pula secara bahasa dengan tetap, kekal dan jaminan.15  

Secara  etimologi,  rahn  berarti  الثبوت والدوام (tetap  dan  lama),  yakni tetap 

atau berarti  الحبس واللزوم (pengekangan dan keharusan). 

Menurut terminologi syara’, rahn berarti : 

ه  ِمْنه   َحْبس   ٍ ي ْمِكن  اِْستِفَاؤ  َشْيٍء بَِحق                                                  

                                                             
15 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo, 2002), hlm. 105 
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  Artinya : 

“Penahanan terhadap sesuatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai 

pembayaran dari barang tersebut.”16  

Sedangkan menurut Ahmad Azhar Basyir, Rahn adalah perjanjian menahan 

suatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan sesuatu benda bernilai 

menurut pandangan syara’ sebagai tanggungan marhun bih, sehingga dengan 

adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.17  

Pegadaian  menurut  Kitab  Undang -Undang  Hukum  Perdata  Pasal 1150  

disebutkan:  

“Gadai  adalah  suatu  hak  yang  diperoleh  seorang  yang berpiutang  atas 

suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang   atau 

oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada    orang 

yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara 

didahulukan dari pada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya 

untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk 

menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus 

didahulukan”.18 

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa rahn itu merupakan 

suatu akad utang piutang dengan menjadikan marhun sebagai kepercayaan marhun 

                                                             
16 Rahmat Syafe’i, Fiqh Muamalah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 159 

 
17 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam tentang Riba. Utang Piutang Gadai, (Bandung: 

Al-Ma’rifat, 1983), hlm. 50 

 
18 Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah, (Bandung: Alfabeta, 2001), hlm. 1 
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bih dan murtahin berhak menjual barang yang digadaikan itu pada saat itu menuntut 

haknya. Barang yang dijadikan jaminan adalah semua barang yang dapat 

diperjualbelikan. 

Mengenai gadai terdapat dasar hukumnya dalam Al-Qur’an, As- Sunah, 

Kaidah Fiqih, ijma dan Undang-undang. Dalam surah Al-Baqarah ayat 283 Allah 

SWT berfirman: 

 

Artinya :  

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang 

kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan 

yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu 

mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan 

amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan 

janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang 

menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; 

dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”19 

Sedangkan dalil dari As-Sunnah adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam 

Bukhary dan Muslim dari Aisyah katanya : 

ٍ  اِْشتَِرىهللا صلى هللا عليه و السالم  َرس ْول   أَن   ِدْرًعا ِمْن َحِدْيٍدـ َوَرْهن ه  , َطعَاًما ِمْن يَه ْوِدي   

 

                                                             
19 Sunarjo, dkk, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Depag RI Tahun 2012 

 

http://3.bp.blogspot.com/-_k0LkIgJGqo/VeR-IYwlIJI/AAAAAAAAEZ4/zRLK0t3CeK4/s1600/tulisan-arab-surat-albaqarah-ayat-283.jpg
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"Bahwasanya Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan 

meminjamkan (menggadaikan)  kepadanya baju besinya. HR Bukhari dan 

Muslim.20  

Adapun dalam Ijma ulama disebutkan : 

Para ulama sepakat membolehkan akad Rahn (al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami 

wa dillatuhu,1985, V: 181). Berkaitan dengan pembolehan perjanjian gadai ini, 

jumhur ulama juga berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih pendapat 

mengenai hal ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa disyari’atkan pada waktu tidak 

bepergian maupun pada waktu bepergian, berdasarkan kepada perbuatan Rasulullah 

Saw. Dalam Kaidah Fiqh disebutkan yang membolehkan pelaksanaan akad gadai 

adalah : 

 

بَاَحة  إِْل  اَْن يَد ل  الد ِلْيٌل َعلَى تَْحِرْيِمَها اَْْلَْصل   عَاَمََلِت اَْْلِ فِْي اْلم   

"Asal dari bentuk muamalat adalah mubah, sampai ada dalil yang 

mengharamkannya"21 

بَاَحةٌ إِْل  اَْن يَد ل  الد ِلْيٌل َعَلى تَْحِرْيِمَها اَْْلَْصل    فِْي اْْلَْشَياِء اَْْلِ

 

"Asal dari segala sesuatu adalah mubah, sampai ada dalil atas 

keharamannya"22 

 

          Adapun yang  dapat dijadikan barang jaminan (agunan) dalam gadai (rahn) 

bukan saja yang bersifat materi, tetapi juga yang bersifat manfaat. Benda yang 

dijadikan barang jaminan (agunan) tidak harus diserahkan secara actual, tetap boleh 

                                                             
20 Imam Bukhori, Shohih Al Bukhori Jilid 3, (Semarang:Toha Putra, t.t.), hlm 115. 

 
21 Abdul Mujdib, Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh,( Jakarta: Kalam Mulia, 2001), hlm. 25 

 
22 Ibid 
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juga penyerahannya secara hukum, seperti menjadikan sawah atau kebun sebagai 

jaminan (agunan), sehingga yang diserahkan adalah surat jaminannnya  (sertifikat 

sawah atau tanah). Adapun barang jaminan itu telah dikuasai oleh  pemberi utang, 

maka akad ar-rahn bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. Bila  tidak dapat 

dilunasi, barang jaminan dapat dijual dan utang dibayar. Apabila  dalam penjualan 

barang jaminan itu ada kelebihan, maka wajib dikembalikan kepada pemiliknya.  

Prinsip yang digunakan dalam gadai emas syariah baik di bank syariah 

ataupun di pegadaian syariah tidak berbeda dengan prinsip gadai pada umumnya. 

Mulai dari persyaratan, biaya (ongkos) administrasi, biaya pemeliharaan/ 

penyimpanan, hingga mekanisme penjualan barang gadaian ketika pihak yang  

menggadaikan tidak dapat melunasi utangnya.  

 Dalam Pasal 1 Ayat (25) Undang-Undang Perbankan Syariah pembiayaan 

diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan, 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan UUS dan pihak 

lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dan untuk 

mengembalikan dan tersebut setelah jangka waktu imbalan ujrah tanpa imbalan 

atau bagi hasil. 

Fatwa Dewan Syariah No.25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 

tentang Ketentuan Umum Ar-Rahn dalam Bank Syariah ditetapkan bahwa:23 

1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun 

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

                                                             
23 Fatwa DSN-MUI No. 25/III/2002 Tentang Rahn 
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2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya, 

Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali seizin Rahin, dengan 

tidak mengurangi nilai Marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti 

biaya pemeliharaan dan perawatannya. 

3. Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi kewajiban 

Rahin, namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin, sedangkan biaya dan 

pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin. 

4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan 

berdasarkan jumlah pinjaman. 

5. Penjualan Marhun  

a. Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk 

segera melunasi utangnya. 

b. Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya,maka Marhun dijual 

paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. 

c. Hasil penjualan Marhun 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. 

Dalam Fatwa Dewan Syariah No.26/DSN-MUI/III/2002 tanggal 28 

Maret 2002 tentang Ketentuan Umum  Rahn Emas dalam Bank Syariah 

ditetapkan bahwa:24 

                                                             
24 Fatwa DSN-MUI No. 26/III/2002 Tentang Rahn Emas 
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1. Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn (lihat Fatwa DSN nomor: 

25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn). 

2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh penggadai 

(rahin). 

 3. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran 

yang nyata-nyata diperlukan. 

4. Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad Ijarah. 

Berikut besaran biaya administrasi Gadai atau Rahn Emas yang berlaku saat 

ini : 

             Tabel 1.1  Daftar Biaya Administrasi Gadai  

Biaya 

Pencairan 

..s/d < 5 

jt 

5 jt s/d 

<10 jt 

10 jt s/d 

<20 jt 

20 jt s/d 

<50 jt 

50 jt s/d 

<100 jt 

100 jt s/d 250 

jt 

Adm. 18 rb 25 rb 35 rb 60 rb 100 rb 125 rb 

   Sumber: Penaksir Gadai BSM KCP Ujung Berung, Tahun 2017  

Biaya administrasi yang dibebankan Bank Syariah Mandiri sebagai 

kompensasi atas jasa proses pembiayaan yang diberikan kepada nasabah sesuai 

dengan syariah. Namun, penggunaan metode tiring berdasarkan berat emas 

menjadikannya tidak sesuai syariah, sebab iwadh (underlying) dari pembebanan 

biaya tersebut tidak memiliki dasar yang kuat sehingga mengarahkan Bank Syariah 

Mandiri pada ribâ yang diharamkan. 

Secara umum Bank Syariah menetapkan biaya  dengan model sebagai 

berikut: 
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Kondisi Pertama 

Menetapkan Biaya Administrasi dengan nominal secara tiring per berat emas.  

Biaya ini hanya dibebankan 1 (satu) kali, yaitu pada saat realisasi pembiayaan 

Gadai Emas.  

Kondisi Kedua 

Menetapkan Biaya Administrasi dengan nominal untuk semua pembiayaan Gadai 

Emas. Misalnya Rp 50.000 dan atau Rp 20.000 saja. Biaya ini hanya dibebankan 1 

(satu) kali, yaitu pada saat realisasi pembiayaan Gadai Emas.  

Kondisi Ketiga 

Tidak Memungut Biaya Administrasi karena telah dimasukkan pada Biaya 

Penitipan dan Pemeliharaan 

Dalam konteks pembiayaan berbasis gadai, pembebanan biaya administrasi 

dengan metode tiring berdasarkan berat gram emas tidak tepat, karena proses 

taksiran kadar dan berat emas untuk seluruh jenis emas (karat/berat) adalah sama, 

yaitu dengan menggunakan batu uji, jarum uji emas, asam nitrat, timbangan metler 

teledo dan STLE. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan dari proses administrasi 

gadai emas. Kemudian, metode tiring terhadap pembebanan biaya administrasi 

Gadai Emas juga dapat mengarahkan pada pengambilan ribâ, yaitu keterkaitan 

antara besaran biaya dan jumlah pinjaman.  
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Dalam kaidah fiqhiyyah dinyatakan yang pada dasarnya memanfaatkan 

barang gadai  tidak diperbolehkan karena tindakan memanfaatkan barang gadai tak 

ubahnya qiradh dan setiap qiradh yang mengalir manfaat adalah riba.  

 )َرَواهُ اَْلَحاِرُث ْبُن أَبِي أَُساَمةَ, َوإِْسنَادُهُ َساقِط  ( . كُلُّ قَْرٍض َجرَّ َمْنفَعَةً, فَُهَو ِربًا

“Setiap pinjaman yang mengambil manfaat maka itu adalah riba " (HR. Al-

Harist bin Abi Usamah dengan sanad yang gugur).25 Ada riwayat yang menguatkan 

dari Fadhalah bin 'Ubaid dari jalan Baihaqi namun sandanya dha'if. Dan dari 

Abdullah bin Salam pada Imam Bukhari dengan derajat mauquf dari Ibnu Abbas. 

Selain itu, secara tidak langsung dapat mengarahkan bank pada celah 

praktek riba, yaitu dengan keterkaitan antara besaran biaya dan jumlah pinjaman. 

Semakin berat emas yang digadaikan, maka jumlah pinjaman uang yang diterima 

nasabah juga akan semakin besar. Pada saat biaya yang dibebankan juga mengalami 

kenaikan seiring dengan kenaikan berat emas, maka besarnya biaya secara tidak 

langsung akan terkait dengan besaran pinjaman yang diterima nasabah gadai. 

F. Langkah- Langkah Penelitian  

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, tentunya 

memerlukan langkah-langkah tertentu agar dalam pelaksanaanya dapat berjalan 

dengan baik. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini yaitu 

sebagai berikut: 

 

 

                                                             
25 Hajar Asqalani, Bulugul Maram, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995), hlm. 264 
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1. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif, yaitu 

metode yang digunakan untuk penelitian masalah-masalah yang ada pada 

masa sekarang dan benar-benar terdapat di masyarakat seperti pembiayaan 

Gadai Emas Syariah terhadap biaya administrasi di Bank Syariah Mandiri 

KCP Ujung Berung dihubungkan dengan Fatwa DSN No.25 dan 26/DSN-

MUI/III/2002 serta UU tentang Perbankan Syariah. Dengan metode 

deskriptif ini dapat dihasilkan data seluas mungkin. 

2. Jenis Data 

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan jawaban 

atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang 

dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, jenis 

data tersebut diklasifikasi sesuai dengan pertanyaan yang diajukan, dan 

terhindar dari jenis data yang tidak relevan dengan pertanyaan walaupun 

dimungkinkan adanya penambahan sebagai pelengkap. Adapun jenis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif sebagai berikut: 

a. Tindakan maupun kata-kata pihak terkait 

b. Data tertulis  

c. Ketentuan penetapan biaya administrasi melalui fatwa dan surat 

edaran. 
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3. Sumber Data  

Dalam penelitian ini diharuskan menggunakan data, maka dalam 

penyusunan ini, penulis mengelompokkan data sesuai dengan 

karakteristiknya, yaitu : 

a. Data Primer  

Data primer merupakan data asli yang diperoleh langsung oleh peneliti 

dari hasil wawancara yang didapat langsung dari obyek penelitian. Dengan 

teknik pengumpulan data pada karyawan Bank Syariah Mandiri KCP Ujung 

Berung pada bagian gadai diantaranya ada bapak Elan jaelani sebagai 

officer gadai dan ibu Dwi Prihasti sebagai penaksir gadai serta  nasabah dari 

hasil pertanyaan melalui wawancara mengenai biaya administrasi Gadai 

Emas Syariah di Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Berung. 

b. Data Sekunder  

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari keikutsertaan, 

seperti buku-buku serta sumber lainnya yang berkaitan dengan materi yang 

berkaitan dengan objek penelitian. 

4. Tekhnik Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini, penulis mengumpulkan data yang dibutuhkan 

dengan menggunakan beberapa tekhnik tertentu : 

a. Dokumentasi yaitu data-data dan profil Bank Syariah Mandiri KCP 

Ujung Berung. 

 

 



26 

 

 
 

b. Wawancara  

Selama Observasi dilakukan, penulis juga melakukan wawancara 

dan komunikasi dengan staff bagian gadai, karyawan maupun 

pimpinan Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Berung untuk 

mendapatkan input-input atau masukan-masukan yang berhubungan 

dan berguna dalam bidang yang akan diteliti sebagai bahan 

penulisan laporan ini. 

5. Analisis Data 

 Data yang dihasilkan merupakan data kualitatif dan dikembangkan 

oleh penulis dengan metode deskriptif yaitu metode yang menggambarkan 

secara jelas tentang topik penelitian yang diteliti dengan tahapan-tahapan 

sebagai berikut: 

a. Mengumpulkan dan menelaah semua data yang terkumpul dari 

berbagai sumber data primer maupun sumber data sekunder. 

b. Mengklasifikasi seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan 

masalah yang diteliti. 

c. Menghubungkan data dengan teori-teori yang sudah dikemukakan 

dalam kerangka pemikiran  

d.  Menganalisis data dengan metode kualitatif kemudian 

menghubungkan dengan teori. 
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e. menarik kesimpulan yang dianalisa dengan teori serta 

memperhatikan rumusan masalah yang telah ditentukan mengenai 

Tinjuan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penetapan Biaya 

Administrasi Gadai  Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Ujung 

Berung. 

 


