
 

 

ABSTRAK 

Yuli Laelasari: Analisis Komparatif Penerapan Akad Qardh Beragun 
Emas (QBE) Di BRI Syariah KCP Cimahi Dan Gadai Emas (Rahn) Di Bank 
BSM Syariah KCP  Ujung Berung 

              Gadai Emas mengalami perkembangan, dimana produk tersebut 
mengalami pembaharuan menjadi produk Qardh beragun emas (QBE) yang 
ditujukan  untuk seluruh bank syari’ah dan UUS. Produk QBE adalah salah satu 
jenis pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah atas jaminan emas. PT. 
Bank Rakyat Syari’ah KCP Cimahi dan BSM KCP Ujung Berung merupakan 
bank syari’ah yang memiliki produk gadai emas yang mampu menyediakan 
pinjaman kepada nasabah dengan mudah dan cepat. 
 Penelitian ini bertujuan membandingkan penerapan dan pelaksanaan 
prosedur pembiayaan akad di  Bank Rakyat Syari’ah dan BSM KCP, sehingga 
dapat diketahui persamaan dan perbedaan dari kedua bank tersebut dengan 
peraturan yang berlaku.  
 Penelitian Komparatif merupakan jenis penelitian yang ditinjau dari jenis 
permasalahan dalam penelitian yang bertujuan untuk membandingkan dari dua 
fenomena atau lebih, dalam penelitian ini peneliti membandingkan pelaksanaan 
Pembiayaan Qardh Beragun Emas (QBE) di BRI Syariah dan Gadai Emas di 
BSM. Akad yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan akad Qardh yaitu 
meminjamkan harta tanpa mengharapkan imbalan, kemudian akad Rahn adalah 
mengadaikan salah satu harta sebagai jaminan atas jaminan yang diterima 
sedangkan Ijarah adalah memindahkan barang atau jasa melalui sewa menyewa 
tanpa pemindahan kepemilikan dari barang yang disewa. 
 Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, data 
kualitatif merupakan data yang diperoleh langsung pihak-pihak yang terkait dan 
dari literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian, dengan metode penelitian 
yang digunakan adalah metode komparatif yaitu menyatakan perbandingan antara 
sampel atau variabel satu dengan sampel atau variabel lain. Sumber data yang 
digunakan yaitu data primer dan data sekunder. teknik pengumpulan data yang 
digunakan melalui dokumentasi, wawancara, dan studi kepustakaan . 
               Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan dan 
pelaksanaan akad pada pembiayaan gadai emas berdasarkan  Surat Edaran tentang 
Peraturan BI No. 14/ 7 /DPbS tentang Qardh Beragun Emas (QBE) terdapat 
persamaan dan perbedan. Pertama, bahwa akad yang digunakan kedua bank 
tersebut ada yang berbeda dengan peraturan BI, dimana BRI Syariah KCP Cimahi 
menggunakan tiga akad yaitu Qardh, ijarah dan Rahn sedangkan BSM KCP 
Ujung Berung menggunakan akad rahn dan ijarah. Kedua, dari segi pengenaan 
biaya salah satu bank tidak ada pengenaan biaya asuransi. Ketiga dari segi 
pengenaan sanksi bagi nasabah yang jatuh tempo. Sedangkan dari segi 
persamaannya yaitu maksimal pembiayaan yang diberikan kepada nasabah senilai 
Rp.250.000.00,- dan jangka waktu pembiayaan yaitu empat bulan dapat 
diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali. Dari segi persamaan dan perbedaan yang 
berlaku di BSM KCP Ujung Berung dan BRI Syari’ah KCP Cimahi dari hasil 
analisis yang dilakukan masih dapat dilaksanakan tanpa adanya penghentian 
produk karena pada prinsipnya sama. 
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