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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Ekonomi Islam merupakan suatu usaha manusia dalam memenuhi segala 

kebutuhannya melalui metode atau ajaran yang sesuai dengan agama. Kelebihan 

Islam dalam memandang ekonomi adalah Islam tidak memandang hal yang 

material sebagai tujuan yang utama, namun Islam memandang pemenuhan materi 

adalah sebagai sarana untuk mencapai tujuan utama yakni keridhaan Allah SWT. 

 Ekonomi Islam memandang bahwa, berbagai sumber jenis daya dipandang 

sebagai pemberian atau titipan Tuhan kepada manusia. Manusia harus 

memanfaatkannya seefisien dan seoptimal mungkin dalam produk guna 

memenuhi kesejahteraan bersama didunia, baik untuk diri sendiri ataupun untuk 

orang lain, namun yang terpenting adalah bahwa kegiatan tersebut akan 

dipertanggungjawabkan. 

Ekonomi Islam pada saat ini sedang mengalami kenaikan  signifikan yang 

ditandai dengan munculnya Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS). Lembaga 

Keuangan Syariah (LKS) adalah setiap lembaga yang kegiatan usahanya di bidang 

keuangan, yang didasarkan pada syariah atau hukum Islam, seperti perbankan, 

reksadana, takaful, termasuk diantaranya bank syariah. Secara sederhana bank 

dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah 

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke 

masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. (Kasmir, 2005: 8). 
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Berdirinya Islamic Development Bank (IDB) telah memotivasi negara-

negara Islam seperti Mesir, Sudan, Negara-Negara Teluk, dan Pakistan untuk 

mendirikan Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS), begitu juga dengan negara 

Indonesia. Hal ini dilihat dengan adanya gagasan untuk mendirikan bank syari’ah 

di Indonesia sudah muncul pada pertengahan 1970 an, gagasan itu dibicarakan 

pada seminar nasional hubungan Indonesia-Timur Tengah pada tahun 1974 dan 

1976 pada seminar tersebut rupanya ada beberapa hal yang menghambat. 

Akhirnya gagasan itu muncul lagi pada tahun 1988, disaat pemerintah 

mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (PAKTO) yang berisi liberalisasi 

perbankan. Pada waktu itu para ulama berusaha untuk mendirikan bank yang 

bebas bunga, namun tidak ada satupun perangkat hukum yang dapat dirujuk, 

kecuali bahwa bank tetap saja menerapkan bunga sebesar 0%. Setelah adanya 

rekomendasi dari lokakarya ulama tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua 

tanggal 19-22 Agustus 1990, yang kemudian dibahas secara mendalam pada 

Musyawarah Nasional (MUNAS) IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) dibentuklah 

kelompok kerja untuk mendirikan bank syariah di Indonesia (Heri Sudarsono, 

2008: 31). 

Bank Muamalat Indonesia lahir sebagai hasil kerja tim perbankan Majelis 

Ulama Indonesia (MUI) tersebut diatas. Pada awal pendirian Bank Muamalat 

Indonesia, keberadaan bank ini belum mendapatkan perhatian yang optimal dalam 

tatanan industri perbankan nasional. Landasan hukum operasional bank yang 

menggunakan sistem syariah ini hanya dikategorikan sebagai “bank dengan sistem 

bagi hasil”, tidak terdapat rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha 
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yang diperbolehkan, hal ini sangat jelas tercermin dalam Undang-Undang Nomor. 

7 Tahun 1992, dimana pembahasan perbankan dengan sistem bagi hasil diuraikan 

hanya sepintas. Namun hal ini berubah ketika adanya Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum 

serta-jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank-

bank syari’ah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank 

konvensional untuk membuka cabang syari’ah atau bahkan mengkonversi diri 

secara total menjadi bank syari’ah. (Syafi’i Antonio, 2008: 26).  

Berdirinya Bank Muamalat Indonesia, sejalan dengan itu banyak berdiri 

lembaga keuangan syariah seperti, Baitul Mal Wattamwil (BMT), Unit Usaha 

Syari’ah (UUS), Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah (BPRS) dan Bank Umum 

Syari’ah (BUS). Dalam operasionalnya, bank syariah memiliki prinsip yaitu 

prinsip keadilan, kemitraan, transparansi, dan universalitas. (Habib Nazir, 

Muhammad Hasanuddin, 2008: 81) 

Lembaga keuangan syariah yang terdiri dari unit usaha syariah (UUS), 

bank umum syari’ah (BUS) serta bank perkreditan rakyat syariah (BPRS), pada 

dasarnya melakukan kegiatan usaha yang sama dengan bank konvensional, yaitu 

melakukan kegiatan usaha yang sama, yaitu melakukan penghimpunan dan 

penyaluran dana masyarakat disamping penyediaan jasa keuangan lainnya. 

Perbedaanya adalah seluruh kegiatan usaha bank syariah didasarkan pada prinsip 

syari’ah. Implikasinya, disamping harus selalu sesuai dengan prinsip hukum Islam 

juga adalah karena dalam prinsip syari’ah memiliki berbagai variasi produk yang 
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lebih banyak dibandingkan dengan produk yang ada di bank konvensional. (Andri 

Soematra, 2009: 72) 

Bank Mandiri Syariah (BSM) merupakan salah satu Bank Umum Syariah 

(BUS), bank ini adalah bank milik pemerintah pertama yang melandaskan 

operasionalnya pada prinsip syari’ah. Secara struktural Bank Susila Bakti (BNS), 

sebagai salah satu anak perusahaan dilingkup bank Mandiri, yang kemudian 

dikonfersikan menjadi bank syariah secara penuh. Dalam rangka melancarkan 

konversi menjadi bank syariah, Bank Syari’ah Mandiri menjalin kerjasama 

dengan Tazkia Institut terutama dalam bidang pelatihan.  

Kegiatan bank syariah sebagai pelayanan dalam meningkatkan 

produktivitas masyarakat meliputi penghimpunan dana (funding), penyaluran dana 

(landing), dan pelayanan jasa (service). Dalam melakukan kegiatan 

penghimpunan dana Bank Umum Syari’ah (BUS) dan Usaha Unit Syari’ah (UUS) 

melakukan mobilisasi dan investasi dengan cara yang adil, mobilisasi sangat 

penting karena islam tidak memperbolehkan penumpukan, penimbunan harta dan 

mendorong penggunaannya secara produktif dalam rangka mencapai tujuan 

ekonomi yang sosial. Sumber dana bank syari’ah berasal dari modal disetor dan 

hasil mobilisasi kegiatan penghimpunan dana melalui rekening giro, rekening 

tabungan, rekening investasi umum dan rekening investasi khusus. Disamping itu 

bank juga dapat mengorbitkan obligasi syariah sebagai alternatif  pembiayaan 

jangkan panjang. 
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Bank syariah dalam melakukan kegiatan penyaluran dananya diberlakukan 

dengan beberapa metode, seperti jual beli, bagi hasil, pembiayaan, pinjaman dan 

investasi khusus.  

Produk dalam jasa perbankan syariah meliputi wakalah, kafalah, hawalah, 

rahn (gadai), dan qard. Rahn merupakan suatu akad utang piutang dengan 

menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara’ 

sebagai barang jaminan, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang. 

Dengan kata lain rahn adalah akad menggadaikan barang dari satu pihak ke pihak 

lain, dengan utang sebagai gantinya (Abdul Ghafur Anshori, 2009: 168). 

Bentuk teknis perbankannya, akad ini digunakan sebagai agunan tambahan 

pada pembiayaan yang berisiko tinggi. Akad ini juga dapat menjadi produk 

tersendiri untuk menangani kebutuhan nasabah guna keperluan jasa atau yang 

bersifat konsumtif, seperti pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Bank atau 

lembaga keuangan bukan bank tidak boleh mengambil manfaat apapun kecuali 

dalam hal biaya pemeliharaan atau keamanan barang yang digadaikan tersebut. 

Peranan Bank Syariah Mandiri sebagai salah satu lembaga keuangan 

syariah yaitu turut memfasilitasi dana pinjaman bagi masyarakat yang 

membutuhkan, salah satunya yaitu dengan adanya produk rahn (gadai). Barang 

yang digadaikan pada bank syariah itu biasanya  berupa perhiasan (emas merah 

atau kuning) dan batangan (logam mulia atau dinar). Dengan adanya produk ini 

diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, baik 

itu untuk dana pendidikan, kesehatan ataupun yang lainnya.  
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Fungsi dari Bank syariah salah salatunya yaitu sebagai perantara antara 

masyarakat yang memiliki dana berlebih terhadap masyarakat yang memiliki dana 

kurang. Dengan kata lain, bank syari’ah dituntut agar lebih maju dalam kebutuhan 

masyarakat pada saat ini, berupa pelayanan, ataupun mengeluarkan produk-

produk baru.  

Bank syariah mandiri Jln. Jendral Amir Machmud No.118, Cibabat, 

Cimahi, merupakan salah satu Bank Syariah Mandiri yang tersebar di daerah  

Jawa Barat. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cimahi menyediakan produk 

pendanaan, penyaluran dan jasa. Dari masing-masing produk tentunya 

mempunyai fungsi dan dampak terhadap masyarakat disekitar. bila dari produk 

pendanaan masyarakat akan menyimpan sebagian penghasilannya untuk diambil 

dikemudian hari, bila dari penyaluran dana, masyarakat yang memerlukan 

pembiyaan untuk usaha akan meminjam kepada bank syariah tersebut. Pada 

produk jasa di Bank Syariah Mandiri ini ada beberapa macam yang ditawarkan 

diantaranya gadai.  

Gadai di Bank Syariah Mandiri ini berupa gadai emas. Gadai emas ini 

merupakan salah satu produk yang diminati oleh nasabah karena dianggap lebih 

praktis.Masyarakat yang membutuhkan dana cepat untuk keperluan pendidikan, 

ataupun lainnya yang bersifat konsumtif dapat menggadaikan emas.  Gadai emas 

ini memakai 3 akad yaitu akad rahn, qard, dan ijarah. Karena gadai emas ini 

memakai 3 akad maka, pada saat nasabah menyerahkan barang berupa emas/ 

logam mulia kepada bank untuk mengajukakan pembiayaan dengan menjaminkan 

barang tersebut maka pada saat ini terjadi akad rahn. Pada saat bank memberikan 
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dana pinjaman maka terjadi akad qard. Pada saat berlangsungnya akad barang 

yang dijaminkan tersebut terjadi perpindahan manfaat kepada bank, dan bank 

wajib menjaga dan memelihara barang yang dijaminkan oleh karena itulah terjadi 

akad ijarah. Akibat yang ditimbulkan dari penyimpanan barang jaminan  tersebut 

maka, timbul biaya sewa (ujrah). Biaya pemeliharaan inilah yang menjadi 

keuntungan bank.  

Adapun jenis produk gadai di Bank Syari’ah Mandiri ini diperuntukan 

kepada perorangan saja, dengan jangka waktu pelunasan pembiayannya selama 4 

bulan dan masih bisa digadai ulang. Berdasarkan studi pendahuluan yang 

dilakukan oleh penulis, jumlah peminat yang mengajukan pembiayaan rahn 

semakin bertambah. Terlihat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan hal ini 

dilihat dari tahun 2010 mencapai 302, 2011 mencapai 350 dan tahun  2012 

mencapai 502. 

Perhitungan biaya pemeliharaan ada beberapa macam yaitu dengan 

menghitung biaya pemeliharaan pada saat jatuh tempo dan sebelum jatuh tempo. 

Untuk menentukan biaya pemeliharaan sebelum jatuh tempo, ada dua macam 

yaitu dengan perhitungan bulanan dan harian. Pada produk gadai ini, untuk 

menentukan biaya pemeliharaan sebelum jatuh tempo dalam hal  perhitungan 

harian, bank syariah mandiri menentukannya dengan sistem kelipatan per 15 hari 

kalender. Hal ini terjadi karena adanya pembulatan dalam sistem pembayaran 

tersebut. 

Gadai yang terjadi saat ini dalam praktiknya menunjukan adanya beberapa 

hal yang dipandang memberatkan dan mengarahkan kepada suatu persoalan, hal 
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ini terjadi apabila dalam akad gadai ditemukan bahwa peminjam harus 

memberikan tambahan sejumlah uang atau persentase tertentu dari pokok utang, 

pada waktu membayar utang atau pada waktu lain yang telah ditentukan oleh 

penerima gadai. (Sasli Rais, 2006: 49) 

Oleh karena itu, pelaksanaan gadai di Bank Syari’ah Mandiri Kantor 

Cabang Cimahi dalam menghitung biaya pemeliharaan sebelum jatuh tempo 

menjadi hal yang menarik dan memberikan inspirasi untuk diteliti lebih jauh lagi. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah: 

1. Bagaimana konsep penetapan biaya gadai dan cara penghitungan biaya 

dalam produk pembiayaan gadai emas  di Bank Syariah Mandiri  Cabang 

Cimahi ? 

2. Bagaimana prosedur penetapan biaya gadai dan cara penghitungan biaya 

dalam produk  pembiayaan gadai emas  di Bank Syariah Mandiri Cabang 

Cimahi ? 

3. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap penetapan biaya gadai dan 

cara penghitungan biaya dalam produk pembiayaan gadai emas di Bank 

Syariah Mandiri Cabang Cimahi ? 

C. Tujuan  

1. Mengetahui konsep penetapan biaya gadai dan cara penghitungan biaya 

dalam produk pembiayaan gadai emas di Bank Syari’ah Mandiri Cabang 

Cimahi. 
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2. Mengetahui prosedur penetapan biaya gadai dan cara penghitungan biaya 

dalam produk  pembiayaan gadai emas  di Bank syari’ah Mandiri Cabang 

Cimahi. 

3. Mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap penetapan biaya gadai dan 

cara penghitungan biaya dalam produk pembiayaan gadai emas di Bank 

Syari’ah Mandiri Cabang Cimahi. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Dapat mengembangkan ilmu syariah, khususnya mengenai fiqih 

muamalah dan sistem perekonomian islam.  

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna baik bagi penulis, 

pihak bank, dan masyarakat yang membaca tulisan ini. 

a. Bagi penulis 

Harapannya dapat menambah wawasan atau pengetahuan yang lebih 

luas lagi dan dapat lebih memahami bagaimana mekanisme 

pembiayaan musyarakah yang dipraktikan oleh Bank Syariah Mandiri 

Cabang Cimahisehingga dapat mengaplikasikannya di lembaga 

keuangan syariah. 

b. Bagi Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan 

informasi khususnya Bagi Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi agar 

dapat berkembang lebih baik. 
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c. Bagi masyarakat umum 

Sarana untuk mengiklankan atau memberi tahu masyarakat secara luas 

mengenai bagaimana mekanisme gadai emas yang sesuai dengan 

prinsip syariah, serta sebagai sarana untuk menambah pengetahuan 

tentang perbankan syariah. 

 

E. Kerangka Berfikir 

Bank syariah memiliki peran sebagai lembaga penghubung antara unit-unit 

ekonomi yang mengalami kelebihan dana dengan unit lain yang mengalami 

kekurangan dana. Melalui bank, kelebihan tersebut dapat disalurkan kepada 

pihak-pihak yang lebih memerlukan sehingga memberikan manfaat kepada kedua 

belah pihak. Kualitas bank syariah sebagai lembaga pelantara ditentukan dari 

kemampuan manajemen bank untuk melaksanakan perannya. Dalam bank syariah, 

hubungan antara bank dengan nasabahnya bukan hubungan antara debitur dan 

kreditur melainkan partnership. Hubungan antara kedua belah pihak ini akan 

tercapai dengan adanya akad. (Heri Sudarsono, 2008: 63). 

Akad merupakan suatu perjanjian atau kontrak di antara dua belah pihak 

yang mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian, sehingga sifat dari akad yaitu 

mengikat kedua belah pihak yang telah bersepakat. 

Menurut Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin (2008: 16), Akad 

berasal dari bahasa arab aqada artinya mengikat, mengokohkan, atau bermakna 

ahada artinya membuat perjanjian. Sedangkan akad dalam fiqih islam artinya 

perikatan, perjanjian dan permufakatan (ittifaq). Adanya ijab (pernyataan 
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melakukan perikatan) dan qabul (pernyataan menerima perikatan) sesuai dengan 

kehendak hukum syara’ akan berpengaruh pada objek perikatan. Apabila ijab dan 

qabul itu memenuhi  ketentuan syariah maka munculah segala akibat atas hukum 

yang disepakati tersebut. Dalam kasus jual beli misalnya, akibatnya adalah 

berpindahnya kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli dan penjual berhak 

menerima barang.  

Dasar hukum diperbolehkannya suatu akad tercantum dalam surat Al-Imran 

ayat 76, yaitu: 

    

    

  

“(bukan demikian), Sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan 

bertakwa,  Maka   Sesungguhnya Allah  menyukai orang-orang yang bertakwa.”  

(Alqur’an Terjemah, 2002: 59)  

Istilah ahdu dalam al-quran mengacu kepada pernyataan seseorang untuk 

mengerjakan sesuatu atau untuk tidak mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut 

pautnya dengan orang lain. Perjanjian dengan seseorang tidak memerlukan 

persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh kepada janji 

yang dibuat oleh orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Imran ayat 

76 bahwa janji tetap mengikat orang yang membuatnya. (Hendi Suhendi. 

2008:45). 

Menurut Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin (2006: 17), akad dalam 

praktek perbankan syariah dibagi menjadi dua bagian yaitu: 

1. Akad Tabarru 
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Akad tabarru adalah suatu transaksi yang tidak berorientasi komersil atau 

not profit orientid (transaksi nirlaba). Transaksi seperti ini pada prinsipnya bukan 

untuk mencari keuntungan komersial namun lebih menekankan kepada saling 

tolong menolong dalam kebaikan (ta’aun ala birri wattaqwa). Dalam akad ini 

pihak yang berbuat kebaikan tidak mensyaratkan keuntungan apa-apa. Namun 

demikian, pihak yang berbuat kebaikan (bank) dibolehkan meminta biaya 

administrasi untuk menutupi (cover the  cost) kepada nasabah, namun tidak boleh 

mengambil sedikitpun keuntungan dari akad ini. Yang termasuk dalam akad 

tabarru dalam perbankan syari’ah adalah qard, rahn, hiwalah, wakalah, kafalah, 

wadi’ah, hibah, wakaf, shadaqoh, zakat dan hadiah. 

2. Akad Tijari 

Akad tijari adalah akad yang berorientasi pada keuntungan komersial (for 

profit oriented). Dalam akad tijari ini masing-masing pihak yang melakukan akad 

ini berhak untuk mencari keuntungan. Dalam bank syariah biasanya yang 

termasuk dalam akad tijari ini adalah: murabahah, salam, istisna, ijarah, ijarah 

muntahiyabittamlik, musyarakah, mudharabah, muzara’ah, sharf, musaqah, dan 

barter. 

Produk Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi yang telah dipasarkan 

kepada masyarakat telah berjalan cukup baik dalam semua produkyaitu 

pendanaan, pembiayaan ataupun jasa. Akad-akad yang digunakan adalah akad 

musyarakah, mudharabah, murabahah, rahn. Pembiayaan dengan akad rahn 

cukup banyak diminati oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan, masyarakat yang 

memerlukan dana tunai selalu ingin cepat dan mudah. 
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Menurut bahasa, gadai (rahn) adalah altsubut dan alhabs yaitu penetapan 

dan penahanan. Sedangkan menurut istilah syara’ gadai ialah menjadikan suatu 

benda bernilai menurut pandangan syara’ sebagai tanggungan utang, dengan 

adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat 

diterima (Hendi Suhendi, 2008: 105-106). 

Menurut Muhammad Syafi’i Antonio dalam bukunya yang berjudul Bank 

Syariah dari Teori ke Praktik (2011: 128), yang mengutip dari buku (Sayyid Sabiq 

1987)  menyebutkan bahwa rahn adalah menahan salah satu harta hak milik si 

peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Dengan demikian, 

pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali 

seluruh atau sebagian piutangnya. Landasan hukumnya terdapat dalam surat Al-

Baqarah ayat 283, yaitu:  

    

   

    

   

   

   

    

    

    

   

   

”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, 
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Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah 

Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Alqur’an Terjemah, 2002: 

49) 

Pada ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan “barang tanggungan 

yang  dipegang (oleh yang berpitang)”. Dalam dunia finansial biasa dikenal 

dengan sebutan jaminan atau objek pegadaian. Rukun dan syarat gadai ada 

beberapa macam, yaitu sebagai berikut: 

1. Akad ijab dan qabul, 

2. Aqid, yaitu yang menggadaikan (rahin) dan yang menerima gadai 

(murtahin), adapun syarat yang berakad adalah ahli tasharruf, yaitu 

mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami poersoalan 

yang berkaitan dengan gadai. 

3. Barang yang dijadikan jaminan (borg) syarat pada benda yang dijadikan 

jaminan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus 

dibayar. 

4. Ada utang, disyaratkan keadaan utang telah tetap. 

Tujuan rahn adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali 

kepada bank dalam memberikan pembiayaan, barang yang digadaikan harus 

memenuhi kriteria seperti barang tersebut adalah  milik nasabah sendiri, 

ukurannya jelas dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank. 

(Daeng Naja, 2011: 55). 

Rahn yang ada di dalam perbankan syariah dapat diartikan sebagai 

menahan asset nasabah sebagai barang jaminan pada pinjaman yang diberikan 

oleh bank kepada nasabah. Rahn ini termasuk pada akad pelengkap, sedangkan 
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dalam kontek perusahaan umum pegadaian rahn merupakan produk utama. 

(Abdul Ghofur Anshori, 2009: 171). 

Menurut Syafi’i Antonio (2011: 130), manfaat yang dapat diambil oleh 

bank dari akad rahn ini adalah: 

1. Menjaga kemungkinan jika nasabah lalai dengan fasilitas pembiayaan yang 

diberikan oleh bank 

2. Memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa 

dananya tidak akan hilang begitu saja 

3. Jika marhun diterapkan dalam mekanisme pegadaian, sudah tentu akan 

membantu orang yang mengalami kesulitan dana. 

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna barang atau jasa, melalui 

pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan. 

(Muhammad Syafi’i Antonio, 2011: 117). 

Berikut ini dasar hukumnya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 233, yaitu:  
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“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, 

yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah 

memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. 

seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. 

janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan 

seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. 

apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan 

keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan 

jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa 

bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. 

bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha 

melihat apa yang kamu kerjakan“. (Al-Qur’an terjemah, 2002:38 ) 

Rukun dan syarat ijarah 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, sedangkan musta’jir adalah orang yang menerima upah untuk 

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

dan mu’jir adalah baligh, berakal, cakap dalam melakukan tasharruf, dan 

saling meridoi. 

2. Sighat ijab qabul 

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

Menurut Muhammad Syafi’i Antonio dalam bukunya yang berjudul Bank 

Syariah dari Teori ke Praktik (2011: 128), yang mengutip dari buku (Sayyid Sabiq 

1987) qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau 

diminta kembali yang berarti meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.  
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Akad qard biasanya diterapkan sebagai produk pelengkap pada nasabah 

yang telah terbukti loyalitasnya selain itu, sebagai produk yang menyumbang 

untuk dana usaha yang kecil. Sifat qard tidak memberi keuntungan finansial 

karena itu pendanaan qard dapat diambil dari modal bank, dana zakat, infak, dan 

sedekah.  

 Salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang bisa ditawarkan oleh Bank 

Syariah Mandiri Cabang Cimahi dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat 

adalah menyediakan pinjaman uang dengan menggadaikan barang sebagai 

jaminan utang. Sebagai produk jasa bank syariah, rahn diterapkan pada produk 

pinjaman, dimana bank tidak memperoleh apa-apa kecuali biaya pemeliharaan 

asset atau biaya keamanan. Kemudian, dana pinjaman yang disalurkan kepada 

nasabah ini berasal dari dana qard.  

Manfaat yang didapat langsung oleh bank adalah dari produk jasa ini 

berupa fee atau ujroh dari nasabah pada saat penitipan barang berlangsung. Bagi 

nasabah, akad ini dapat memberikan keuntungan, kemudahan dan keamanan 

dalam memperoleh pinjaman dana. Pinjaman yang diberikan oleh bank kepada 

nasabah ini harus dilunasi oleh nasabah dengan jangka waktu yang telah 

disepakati bersama. Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis 

Ulama Indonesia (DSN-MUI) NO: 19/DSN-MUI/IV/2010 tentang Al-Qardh, 

qardh adalah Suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa 

nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada Lembaga Keungan 

Syari’ah pada waktu yang telah disepakati oleh Lembaga Keuangan Syari’ah dan 
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nasabah atau pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang 

memerlukan. 

Menurut Sasli Rais (2006: 157), proses pelunasan pembiyaan setiap saaat 

dapat dilunasi tanpa harus menunggu habisnya jangka waktu akad dan proses 

pengembalian pinjaman sampai penerimaan kembali barang jaminan tidak 

dikenakan biaya apapun, kecuali membayar jasa simpanan yang sudah sesuai 

dengan tarif yang telah disepakati. 

Produk jasa yang terdapat di Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi dalam 

hal ini gadai, proses pelunasan pembiayaannya menggunakan akad rahn, seperti 

yang telah dikemukakan sebelumnya apabila pelunasan dilakukan sebelum jatuh 

tempo, maka, biaya pemeliharaanya dihitung dengan kelipatan per 15 hari 

seharusnya dihitung dari jumlah perpanjangan waktu sehingga pelaksanaan yang 

terjadi di Bank Syari’ah Mandiri Kantor Cabang Cimahi kurang sesuai dengan 

fiqh muamalah tentang hukum ijarah yang menyebutkan bahwa ujrah harus 

dibayar sesuai dengan nilai atau ukuran yang dicapai oleh barang sewaan (Rahmat 

Syafei, 2001:131).   

Proses pelunasan pembiayaan rahn di Bank Syariah Mandiri syarat dan 

rukunnya sudah sesuai dengan fiqh muamalah namun dalam proses pelunasannya 

masih kurang sesuai, yaitu dalam hal apabila pelunasan dilakukan sebelum jatuh 

tempo maka biaya pemeliharaannya dihitung dengan kelipatan per 15 hari. 

 

F. Langkah-Langkah Penelitian 

1. Metode penelitian 
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Untuk menentukan metode penelitian ini penulis menggunakan 

metode penelitian deskriptif, dimana penelitian ini menggambarkan 

tentang permasalahan yang terjadi antara teori dan pelaksanaan di Bank 

Syai’ah Mandiri Kantor Cabang Cimahi. 

Tujuan utama dari penelitian deskriptif ialah menggambarkan 

secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti 

secara tepat (Sukardi, 2009: 157). Penelitian ini banyak dipakai oleh para 

peneliti karena bentuknya yang lebih sederhana dan mudah dipahami  

tanpa menggunakan teknik sistematika yang kompleks. 

2. Tempat penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Bank Syari’ah Mandiri Cabang 

Cimahi yang beralamat di Jln. Jendral Amir Machmud No.118, Cibabat, 

Cimahi, Jawa Barat dan waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada 

tanggal 05-22 Februari 2013 

3. Sumber data 

Sumber data yang digunakan untuk memperoleh data yang berhubungan 

dengan permasalahan diatas adalah sebagai berikut: 

a. Sumber data primer  

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung 

yaitu berupa dokumen dan staf bagian rahn di Bank Syariah Mandiri 

Cabang Cimahi. 

b. Sumber data sekunder 
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Data sekunder merupakan data penunjang, yang diperoleh dari 

referensi buku, skripsi, catatan perkuliahan, internet dan lain-lain. 

4. Jenis data 

Jenis data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data kualitatif. Data 

kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada 

kondisi objek alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana 

peneliti adalah sebagai peneliti instrumen kunci, teknik pengumpulan data 

dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil 

penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi. 

5. Teknik pengumpulan data 

Tenik dalam pengumpulan data ini adalah sebagai berikut: 

a. Observasi  

Observasi  yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh 

peneliti melalui pengamatan secara langsung ke Bank Syari’ah 

Mandiri Cabang Cimahi.. 

b. Interview (wawancara) 

Interview (wawancara) ini adalah proses yang dilakukan oleh peneliti 

dalam pengumpulan data melalui tanya jawab langsung dengan staff 

rahn di Bank Syariah Mandiri Cabang cimahi. 

c. Studi kepustakaan  

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari sejumlah 

referensi kepustakaan sampai pada tahap menganalisis materi bacaan 
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dalam kategori ilmu ekonomi islam, yang dipilih sedemikian rupa 

berdasarkan perhitungan relevansi dan kebaruan bahan bacaan tadi.  

6. Analisis data 

Menurut Burhan Mungin (2007: 153), analisis data bertujuan untuk 

menganalisis proses terjadinya suatu fenomena sosial dan memperoleh 

suatu gambaran yang tuntas terhadap proses tersebut dan menganalisis 

makna yang ada dibalik informasi data dan proses suatu fenomena sosial. 

Proses analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data 

berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode 

tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap 

jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah 

dianalisis terasa belum memuaskan maka peneliti akan melanjutkan 

pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang kredibel 

(Sugiyono, 2007: 246). 

Adapun langkah-langkah Analisis data tersebut dilakukan dengan 

cara: 

a. Melakukan seleksi terhadap data yang telah terkumpul dari berbagai 

sumber data. 

b. Mengelompokan seluruh data dalam satuan sesuai dengan rumusan 

masalah dan tujuan penelitian. 

c. Menghubungkan data dengan teori. 

d. Menarik kesimpulan. 
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