
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Adanya pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku ekonomi baik 

itu pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum 

memerlukan dana yang besar. Seiring dengan ekonomi tersebut, kebutuhan akan 

pendanaan semakin meningkat dan  mengalami kemudahan.
1
 Maka dari itu, kini 

muncul lembaga keuangan yang lebih memudahkan masyarakat untuk melakukan 

pembiayaan sesuai yang mereka butuhkan dengan beberapa ketentuan yang 

berlaku. Lembaga keuangan disini yaitu bank, bahwa bank adalah badan usaha 

yang yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya 

dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.
2
   

Lembaga keuangan dalam memberikan pembiayaan tentunya harus 

mempunyai strategi, strategi pembiayaan yang dibutuhkan pada suatu lembaga 

keuangan tentunya beorientasi pada perolehan laba (Keuntungan). Definisi 

pembiayaan dalam Undang-undang Perbankan Pasal 1 Ayat 25, bahwa 

“Pembiayaan adalah 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 

setalah jatuh tempo dengan imbalan atau bagi hasil.”  Pendapat lain dikemukakan 

oleh Muhammad Safe’i Antonio yang memberikan definisi tentang pembiayaan 
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adalah salah satu tugas pokok bank yaitu memberikan fasilitas dan untuk 

memenuhi pihak-pihak defisit unit.
3
 

Sistim Bunga di penggadaian masih menggunakan sistim konvensional, 

maka dengan berkembangnya perbankasn dan lembaga keuangan syariah, 

merupakan peluang pasar baru bagi penggadaian. Perum penggadaian yang 

merupakan lembaga keuangan non bank sekitar 2000 mengadakan studi banding 

ke negeri Malaysia, untuk mempelajari kemungkinan berdirinya lembaga gadai 

syariah di Indonesia. Di Malaysia nama lembaga gadai tersebut disebut Ar-Rahnu, 

beroperasi sudah lama dan milik pemerintah. 
4
 Dengan melihat perkembangan 

pesat yang terjadi di penggadaian, beberapa lembaga keuangan khususnya 

perbankan syariah mulai membuka produk gadai syariah yang disebut dengan 

rahn. Namun saat ini lembaga keuangan seperti perbankan syariah hanya 

menerima barang gadai berupa emas lantakan, perhiasan atau koin. Hal tersebut 

disebabkan oleh kecilnya risiko yang akan terjadi dan keberadaan emas sendiri 

tetap stabil bahkan cenderung naik dari tahun ke tahun dan tidak mengalami 

inflasi.  

Gadai emas dilaksanakan setelah dikeluarkannya surat edaran gubernur 

Bank Indonesia No. 14/7/DPbS yang bertetapan pada tanggal 29 Februari 2012.
5
 

Sehubungan dengan peraturan Bank Indonesia No.10/17/PBI/2008 perihal produk 

Qardh Beragun Emas (QBE) bagi bank syariah dan Unit Usaha Syariah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 137) tamabahan  
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4896) surat Edaran Bank Indonesia 

Nomor 10/31/DPbs/ tanggal 7 Oktober 2008 tentang Produk Bank Syariah dan 

Unit Usaha Syariah, dan dengan dikeluarkannya Fatwa Dewan Syariah Nasional 

No. 79/DSN-MUI/III/2001 tanggal 8 Maret 2001 Qardh  dengan menggunakan 

Dana Nasabah serta mempertimbangkan perkembangan produk Qardh Beragun 

Emas (QBE) yang semakin pesat yang berpotensi meningkatkan risiko bagi 

perbankan syariah, maka perlu dilakukan pengaturan secara khusus mengenai 

produk Qardh beragun Emas (QBE) bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. 
6
 

 Qardh adalah yaitu pemberian harta kepada orang lain yang dapat diminta 

kembali atau ditagih dengan kata lain meminjam tanpa mengharapkan imbalan. 

Sedangkan di perbankan Qardh adalah penyaluran dana oleh Bank Syariah atau 

UUS kepada nasabah wajib mengembalikan dana tersebut kepada Bank Syariah 

atau UUS pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. 
7
 Qardh 

beragun emas merupakan salah satu produk yang menggunakan akad Qardh 

dengan agunan berupa emas yang diikat dengan rahn, dimana emas yang 

disimpan dan dipelihara oleh Bank Syariah dan UUS selama jangka waktu 

tertentu dengan membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas 

sebagai objek rahn yang diikat dengan akad ijarah.
8
  Tujuan penggunaan Qardh 

Beragun Emas adalah membiayai keperluan dana jangka pendek atau usaha modal 

kerja jangka pendek untuk golongan Nasabah Usaha Mikro sebagaimana yang 
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telah dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 

Mikro, kecil dan Menengah serta tidak dimaksudkan untuk tujuan investasi. 
9
 

Kemudian Gadai Emas dengan sistem syariah disahkan oleh MUI, hal ini 

berdasarkan surat yang diterima DSN-MUI dari Bank Syariah Mandiri 

No.3/303/DPM tanggal 23 Oktober 2001 tentang permohonan gadai emas. 

Kemudian dari hasil rapat pleno Dewan Syariah Nasional (DSN) pada hari Kamis, 

14 Muharam 1423 H/ 28 Maret 2002 M memutusakan Fatwa DSN-MUI 

Nomor:26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn emas. Menurut keputusan tersebut 

gadai emas dibolehkan dengan prinsip rahn yang sudah diatur dimana murtahin 

(penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai 

semua utang rahin (yang menyerahkan barang) di lunasi. Marhun dan 

pemanfaatannya tetap menjadi milik rahin  yang pada prinsipnya marhun tidak 

boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi 

nilai marhun dan pemanfaatannya sekedar pengganti pemeliharaan dan 

perawatannya. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh 

penggadai (rahin). Besarnya ongkos didasarkan pada pengeluaran yang nyata-

nyata diperlukan. Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan atas dasar akad 

Ijarah. 

Pembiayaan gadai emas secara tidak langsung merupakan bentuk 

penolakan terhadap sistem bunga  yang diterapkan bank konvensional dalam 

mencari keuntungan mengenai pelarangan bunga. Perbuatan riba bukanlah 

meringankan beban yang dibantu yang dalam hal ini adalah nasabah sebagai 

penerima pembiayaan, melainkan merupakan tindakan yang dapat memperalat 
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dan menekan harta orang lain. Maka ditinjau dari ajaran Riba yang diharamkan 

dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 29 :  

                                     

                    

“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.”(QS.An-Nisa:29)
10

 

Pengertian gadai menurut Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata yaitu :
11

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas 

suatu brang bergerak yang diserahkan kepadanya debitur atau orang lain atas 

namanya untuk menjamin satu hutang dan yang memberikan kewenangan kepada 

kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari barang-barang tersebut terlebih dahulu 

daripada kreditur-kreditur lainnya kecuali biaya-biaya untuk melelang barang 

tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-

biaya umum didahulukan.”  

Gadai adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan 

atas pinjaman yang dierimanya. Barang yang diterima tersebut memiliki nilai 

ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk 

dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana 

                                                             
10

Yayasan Penyelenggara Penerjemah, Al-Qur’an dan Terjemahan, 2000, Bandung: 

PT.Syamil Cipta Media, hlm.83 

     
11

 Anonimous,  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , 1996, Bandung:Alumni,  



 

 

bahwa rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai.
12

 Sedangkan dalam 

pengertan lain, bahwa gadai adalah menjadikan suatu benda yang bernilai menuru 

pandangan syara’ sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi 

tanggungan baik itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.
13

 

Praktik gadai telah ada sejak zaman Rasulullah SAW dan beliau sendiri 

pernah melakukannya. Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan 

dilakukan secara sukarela atas dasar tolong-menolong.
14

 Secara umum rahn 

dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma sebab apa yang diberikan 

penggadai (rahin) kepada penerima gadai (murtahin) tidak ditukar dengan sesuatu 

yang diberikan murtahin kepada rahin adalah hutang, bukan penukar atas barang 

yang digadaikan.
15

 Dalam pembiayaan gadai emas akad yang digunakan untuk 

penetapan biaya pemeliharaan atau penyimpanan adalah akad ijarah (sewa) yaitu 

pemindahan hak guna atas barang ataupun jasa, dengan melalui pembayaran upah 

sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyyah) atas 

barang itu sendiri.
16

 Dalam pengertian lainnya, penggadai (rahin) menggunakan 

jasa bank untuk menyimpan atau memelihara barang gadainya hingga jangka 

waktu berakhir. Biaya pemeliharaan/penyimpanan ataupun biaya sewa tersebut 

dibolehkan oleh para ulama dengan merujuk kepada diperbolehkannya akad 

Ijarah.  

Akad qardh adalah pemberian pinjaman sebesar nilai pinjaman dan 

dengan jangka waktu tertentu. Sedangkan untuk rahn adalah menahan salah satu 
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harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. 
17

 Jika 

mengikuti Peraturan BI No.14/7/DPbS bahwa pembiayaan gadai emas terdapat 

perbedaan antara BRI Syariah dan BSM Syariah yaitu dari segi penamaan dan 

dalam pelaksanaan akad gadai emas di BRI Syariah menggunakan tiga akad yang 

dalam mekanismenya diawali dengan akad qardh dan diakhiri dengan akad 

ijarah. Kemudian pengenaan biaya administrasi terdapat dalam akad qardh. 

Sedangkan di Bank Syariah Mandiri pelaksanaan gadai emas menggunakan tiga 

akad yang diawali dengan akad qardh dan diakhiri dengan  akad gadai, serta 

pengenaan biaya administrasi terdapat di Ijarah.  

           Maka dengan melihat pemaparan singkat di atas, penulis merasa tertarik 

untuk melakukan penelitian, dengan memberikan gambaran apa dan bagaimana 

mekanisme pada produk Gadai Emas (rahn) di BSM dan Qardh Beragun Emas 

(QBE) di BRI Syariah. Sehingga penulis tertarik untuk mengambil judul 

“Analisis Komparatif Penerapan Akad Qardh Beragun Emas (QBE) di BRI 

Syariah KCP Cimahi dengan Gadai Emas (rahn) di Bank BRI Syariah KCP 

Ujung Berung” 

B. Rumusan Masalah  

Sedangkan permasalah yang akan dibahas pada penelitian ini dapat 

dirumuskn secara umum sebagai berikut: 

1. Bagaimana Prosedur Pembiayaan Qardh Beragun Emas (QBE) pada bank 

BRI Syariah KCP Cimahi dan Gadai Emas (rahn) di Bank BRI Syariah 

Mandiri KCP Ujung Berung? 
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2. Bagaimna Analisis Komparatif Penerapan dan Pelaksanaan Akad Qardh 

Beragun Emas (QBE) di BRI Syariah KCP Cimahi dan Gadai Emas (Rahn) 

di Bank Syariah Mandiri KCP Ujung berung? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui Prosedur Pembiayaan Qardh Beragun Emas (QBE) pada 

bank BRI Syariah KCP Cimahi dan Gadai Emas (rahn) di Bank BRI 

Syariah Mandiri KCP Ujung Berung 

2. Untuk Mengetahui Analisis Komparatif Penerapan dan Pelaksanaan Akad 

Qardh Beragun Emas (QBE) di BRI Syariah KCP Cimahi dan Gadai Emas 

(Rahn) 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 

pegembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum jaminan yang terkait 

dengan pelaksanaan gadai emas dengan sistem syariah. 

2. Kegunaan Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga 

bagi berbagai pihak yang terkait dalam pelaksanaan gadai dengan sistem 

syariah. Selain itu bagi pembaca dapat menambah pengetahuan dan 

informasi tentang produk-produk pembiayaan terutama pembiayaan Gadai 

Emas Syariah yang dapat bermanfaat bagi pembaca. 

 

 



 

 

E. Kerangka Pemikiran 

1. Studi Terdahulu 

  Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut penulis melakukan penelaahan 

yang berhubungan dengan gadai emas, tujuannya adalah untuk menghindari 

adanya plagiasi atau pengulangan dalam penelitian ini, Sehingga tidak terjadi 

adanya pembahasan yang sama dengan penelitian lain. Berikut ini beberapa kajian 

yang berkaitan dengan gadai emas antara lain sebagai berikut:
18

   

a. Penelitian yang dilakukan oleh Nur’aeni Prodi Perbankan Syariah, Jurusan 

Muamalah, Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah di 

Jakarta pada tahun 2004. Judul penelitian ini “Konsep dan Aplikasi Gadai 

Emas Syariah pada Bank Syariah (Studi Kasus PT. Bank Danamon 

Syariah)”. Menyimpulkan mengenai mekanisme pembiayaan gadai emas 

syariah pada Bank Danamon Syariah yang meliputi barang jaminan yang 

dibawa nasabah akan taksiran oleh spesialis gadai untuk gadai emas 

syariah pada Bank Danamon Syariah yang meliputi barang jaminan yang 

dibawa nasabah akan taksiran oleh spesialis gadai untuk mengetahui besar 

pinjaman dan biaya penitipan yang ditanggung nasabah. Biaya penitipan 

didasarkan pada nilai takasiran marhun, yaitu 2,2%/bulan sebagai 

antisipasi terhadap risiko kerusakan dan kehilangan atas barang yang 

digadaikan. 

b. Penelitian yang dilakukan oleh Atep Misbahudi, Prodi Perbankan syariah 

jurusan Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah 

Jakarta. Dengan judul “Strategi Pemasaran Produk Gadai Emas (rahn) 
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pada BPRS PNM AL-MA’SOEM dalam meningkatkan pendapatan Bank”. 

Menyimpulkan mengenai strategi produk dan strategi harga. 

c. Penelitian yang dilakukan oleh Wijaya, Fakultas Ekonomi UIN Maulana 

Malik Ibrahim Malang, 2010. Dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian 

Gadai Emas Berdasarkan Prinsip Syariah “Studi pada PT.Bank BRI 

Syariah Cabang Tanjung Karang)”. Menyimpulkan bahwa pelaksanaan 

perjanjian  gadai emas syariah dilakukan melalui empat tahapan yaitu: 

 Tahap Permohonan, penaksiran Emas, Penentuan jangka waktu serta 

pengeluaran sertifikat gadai syariah sebagai bukti adanya perjanjian gadai 

emas antara nasabah dengan pihak bank. Pelaksanaan perjanjian tersebut 

dilakukan dengan memenuhi syarat dan prosedur yang telah ditentukan 

oleh PT. BRI Syariah. Dengan dipenuhinya kewajiban dan hak dalam 

perjanjian pokok, maka kewajiban dan hak dalam perjanjian gadai akan 

pula terpenuhi. 

d. Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Wajir Ali Wafa, dengan judul 

“Implementasi Pembiayaan Gadai Emas dalam meningkatkan Probilitas 

bank syariah (studi pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang”. 

Menyimpulkan pelaksanaan manajemen pembiayaan gadai emas yang 

dijalankan PT.Bank Syariah Mandiri Cabang Malang. Kemudian 

mengetahui perannan pembiayaan Gadai Emas dalam meningkatkan 

Probilitas PT.Bank Syariah Mandiri cabang Malang dan memahami faktor 

apa saja yang menunjang dan menghambat dalam pelaksanaan gadai emas. 

e. Penelitian yang dilakukan oleh Yalisma Dewi program studi Keuangan 

Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Pengaruh Nilai 

Taksiran, Biaya-Biaya, promosi dan pelayanan Terhadap Keputusan 



 

 

Nasabah Menggunakan Jasa Pembiayaan Gadai Emas Syariah “Studi 

Kasus Pada Bank BNI Syariah Cabang Kusumanegara Yogyakarta. 

Menyimpulkan bahwa faktor dari nilai taksiran, biaya-biaya, promosi dan 

pelayanan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan nasabah. Hasil pengujian parsial menyimpulkan bahwa faktor 

nilai taksiran dan pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan nasabah. Sedangkan faktor biaya-biaya dan promosi tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan nasabah pengguna jasa 

pembiayaan gadai emas syariah di PT.Bank BNI Syariah kantor Cabang 

Kusumanegara, Yogyakarta.  

Dari uraian diatas dapat dirangkum sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Studi Terdahulu 

No. Nama Penulis Judul Skripsi Uraian 

1.  Nur’aeni Prodi 

Perbankan Syariah, 

Jurusan Muamalah, 

Fakultas Syariah 

Dan Hukum, UIN 

Syarif Hidayatullah 

Jakarta, 2004. 

“Konsep dan 

Aplikasi Gadai 

Emas Syariah pada 

Bank Syariah 

(Studi Kasus PT. 

Bank Danamon 

Syariah” 

Dari hasil penelitian ini 

yaitu mengenai mekanisme 

pembiayaan gadai emas 

syariah pada Bank 

Danamon Syariah yang 

meliputi barang jaminan 

yang dibawa nasabah akan 

taksiran oleh spesialis gadai  

 

     

                                                                                             

 



 

 

                                                                                             Lanjutan Tabel 1.1 

2. Atep Misbahudi, 

Prodi Perbankan 

syariah jurusan 

Muamalh, Fakultas 

Syariah dan 

Hukum UIN Syarif 

Hidayatullah 

Jakarta. 

“Strategi 

Pemasaran Produk 

Gadai Emas (rahn) 

pada BPRS PNM 

AL-MA’SOEM 

dalam 

meningkatkan 

pendapatan Bank” 

Dari hasil penelitian ini 

adalah mengenai strategi 

produk dan strategi harga. 

3. Wijaya, Faultas 

Ekonomi UIN 

Maulana Malik 

Ibrahim Malang, 

2010. 

“Pelaksanaan 

Perjanjian Gadai 

Emas Berdasarkan 

Prinsip Syariah 

“Studi pada 

PT.Bank BRI 

Syariah Cabang 

Tanjung Karang)” 

Dari hasil penelitian ini 

adalah menunjukan bahwa 

pelaksanaan perjanjian  

gadai emas syariah 

dilakukan melalui empat 

tahapan yaitu: 

a. Tahap Permohonan  

b. Penaksiran Emas 

c. Penentuan jangka waktu  

4. Mohammad Wajir 

Ali Wafa  

“Implementasi 

Pembiayaan Gadai 

Emas dalam 

meningkatkan 

Probilitas bank 

syariah (studi pada 

PT. Bank Syariah 

Mandiri Cabang 

Malang” 

Dari hasil penelitian 

iniadlaah mendeskripsikan 

pelaksanaan manajemen 

pembiayaan gadai emas 

yang dijalankan PT.Bank 

Syariah Mandiri Cabang 

Malang. Kemudian 

mengetahui perannan 

pembiayaan Gadai Emas 

dalam meningkatkan 

ProbilitasPT.Bank Syariah  



 

 

 

Sedangkan penulis dalam penelitian ini membahas tentang pelaksanaan 

qardh Beragun Emas dan Gadai Emas (rahn) serta Analisis Komparatif Penerapan 

Akad Pada Produk Qardh Beragun Emas (QBE) di BRI Syariah KCP Cimahi 

dengan Gadai Emas (rahn) di Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Berung. 

 

             Lanjutan Tabel 1.1 

   Mandiri cabang Malang. 

Dan memahai faktor apa 

saja yang menunjang dan 

menghambat dalam 

pelaksanaan gadai emas. 

5.  Yalisma Dewi 

program studi 

Keuangan Islam 

UIN Sunan 

Kalijaga 

Yogyakarta 

“Pengaruh Nilai 

Taksiran, Biaya-

Biaya, promosi dan 

pelayanan 

Terhadap 

Keputusan 

Nasabah 

Menggunakan Jasa 

Pembiayaan Gadai 

Emas Syariah 

“Studi Kasus Pada 

Bank BNI Syariah 

Cabang 

Kusumanegara 

Yogyakarta. 

Dari hasil penelitian ini 

diperoleh bahwa faktor dari 

nilai taksiran, biaya-biaya, 

promosi dan pelayanan 

secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan nasabah. 



 

 

2. Kerangka Teori 

Dari segi ada atau tidaknya kompensasi, fikih muamalah membagi akad 

menjadi dua bagian, yakni akad Tabarru’ dan akad Tijarah.
19

 . Pertama, akad 

tabarru’ adalah segala macam perjanjian not for profit transaction (transaksi 

nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari 

keuntungan komersil. Akad Tabarru’ dilakukan dengan tujuan tolong-

menolong dalam berbuat kebaikan (Tabarru’ berasal dari kata biir dalam 

bahasa Arab, yang artinya kebaikan). Dalam akad Tabarru’, pihak yang 

berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada 

pihak lainnya. Imbalan dari akad Tabarru’ adalah dari Allah SWT, bukan dari 

manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh 

meminta kepada counter partnya untuk sekedar menutupi biaya (cover the 

cost) yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad Tabarru’ tersebut. 

Namun, ia tidak boleh sedikit pun mengambil laba dari Tabarru’ itu. Contoh 

akad Tabarru’ adalah qardh, rahn, hiwalah, wakalah, kafalah, wadi’ah, hibah, 

Shadaqah, hadiah dan lain-lain.
20

 

Bila akadnya meminjamkan sesuatu, maka objek pinjamannya dapat 

berupa uang (lending) atau jasa kita (lending yourself). Dengan demikian, kita 

memunyai 3 (tiga) bentuk akad tabarru’, yakni: 

a. Meminjamkan Uang (Lending) 

        Ada beberapa lagi jenisnya, setidaknya ada tiga jenis, yakni bila pinjaman 

ini diberikan tanpa mensyaratkan apapun, selain mengembalikan pinjaman 

tersebut setelah jangka waktu tertentu, maka bentuk meminjamkan uang seperti 
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ini di sebut dengan qardh. Selanjutnya, jika dalam meminjamkan uang si 

pemberi pinjaman mensyaratkan suatu jaminan atau jumlah tertentu, maka 

bentuk pemberian pinjaman ini disebut rahn. Ada lagi suatu bentuk pemberian 

pinjaman uang, dimana tujuannya adalah untuk mengambil alih piutang dari 

pihak lain. Bentuk pemberian pinjaman uang dengan maksud seperti ini disebut 

hiwalah. Jadi, ada tiga bentuk akad meminjamkan uang yakni qardh, rahn dan 

hiwalah. 

b. Meminjamkan Jasa Kita (Lending Yourself)  

         Dibagi menjadi tiga jenis, bila kita meminjamkan “diri kita” (yakni jasa 

keahlian/keterampilan dan sebagainya) saat ini untuk melakukan sesuatu atas 

nama orang lain, maka hal ini disebut dengan wakalah. Karena kita melakukan 

sesuatu atas nama orang yang kita bantu tersebut, sebenarnya kita menjadi 

wakil orang itu. Itu sebanya akad ini diberi nama wakalah. Selanjutnya, bila 

akad wakalah ini dirinci tugasnya, yakni bila kita menawarkan jasa kita untuk 

menjadi seorang wakil seseorang, dengan tugas menyediakan jasa custody 

(penitipan, pemeliharaan) bentuk pinjaman jasa seperti ini disebut wadiah.  

  Ada variasi lain dari akad wakalah, 
21

 yakni contingent wakalah (wakalah 

bersyarat). Dalam hal ini, maka kita bersedia memberikan jasa kita untuk 

melakukan sesuatu atas nama orang lain, jika terpenuhi kondisinya atau jika 

sesuatu terjadi. Dengan demikian, ada 3 (tiga) akad meminjamkan jasa, yakni 

wakalah, wadiah dan kafalah.  
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c. Memberikan Sesuatu (Giving Something) 

  Yang termasuk ke dalam golongan ini adalah akad-akad hibah,waqf, 

shadaqah, hadiah dan lain-lain. Dalam semua akad-akad tersebut, si pelaku 

memberikan sesuatu kepada orang lain. Bila penggunaanya untuk kepentingan 

umum dan agama, akadnya dinamakan waqf. Objek waqf ini tidak boleh 

diperjualbelikan begitu dinyatakan sebagai aset waqf. Sedangkan hibah dan 

hadiah adalah pemberian sesuatu secara sukarela kepada orang lain. Begitu 

akad Tabarru’ sudah disepakati, maka akad tersebut tidak boleh diubah 

menjadi akad tijarah (yakni akad komersil) kecuali ada kesepakatan dari kedua 

belah pihak untuk meningkatkan diri dalam akad tijarah tersebut.
22

 

     Akad Tabarru’ untuk mencari keuntungan akhirat, karena itu bukan bisnis. 

Jadi, akad ini tidak dapat digunakan untuk tujuan-tujuan komersil. Bank 

Syariah sebagai lembaga keuangan yang bertujuan untuk mendapatkan laba, 

gunakanlah akad-akad yang bersifat komersil, karena akad Tabarru’ ini dapat 

digunakan atau memperlancar akad-akad tijarah. Kedua, akad tijarah adalah 

segala macam perjanjian yang menyangkut for profit transaction. Akad-akad 

ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan karena bersifat komersil. 

Contoh akad ini adalah investasi, jual beli dan sewa menyewa. Kemudian 

berdasarkan tingkat kepastian dan hasil yang diperolehnya, akad tijarah dibagi 

menjadi dua kelompok, yakni:  

1) Natural Certainty Contract (NCC) 

     Dalam NCC, kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang 

dimilikinya, karena itu objek pertukarannya (baik barang maupun jasa) pun 
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harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlahnya (Quantity), 

mutunya (Quality), harganya (price) dan waktu penyerahannya (time of 

delivery). Jadi kontrak-kontrak ini secara sunatullah menawarkan return 

yang tetap dan pasti. Yang termasuk dalam kategori ini adalah kontrak-

kontrak yang berbasis jual-beli, upah dan sewa-menyewa, yaitu: 

a) Akad jual beli (Al-bai’ salam dan isthisna) 

b) Akad Sewa menyewa (Ijarah dan IMBT) 

     Dalam akad-akad diatas, pihak-pihak yang bertransaksi saling 

mempertukarkan assetnya (baik real assets maupun finacial assets).Jadi, 

masing-masing pihak tetap berdiri sendiri (tidak saling bercampur 

membentuk usaha baru), sehingga tidak ada pertanggungan risiko bersama 

juga tidak ada percampuran asset si A dan si B. Yang ada misalnya adalah si 

A memberikan barang ke B, kemudian sebagai gantinnya menyerahkan 

uang kepada A. Disini barang ditukarkan dengan uang, sehingga terjadilah 

kontrak jual-beli (Al-Bai’)
23

 

2). Natural Uncertainty Contracts (NUC) 

Dalam NUC, pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya 

(baik real maupun financial assets)  menjadi suatu kesatuan dan kemudian 

menanggung risiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Disini 

keuntungan dan kerugian di tanggung bersama-sama. Karena itu, kontrak ini 

tidak memberikan kepastian pendapatan (return), baik dari segi jumlah 

(amount) maupun waktu (timing) nya. Yang termasuk dalam kontrak ini 

secara “Sunatullah” (by their nature) tidak menawarkan return yang sudah 
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tetap dan pasti. Jadi sifatnya tidak fixed and predetermined. Yang termasuk 

NUC yaitu musyarakah (wujuh, inan, abdan, muwafadhah, mudaharabah, 

muzara’ah, musaqah, dan mukhabarah. 

Perbedaan antara Natural Untertainty Contracts (NUC) sangat penting, 

karena keduanya memiliki karakteristik yang tidak boleh di campuradukkan. 

Bila Natural Certainty Contracts di ubah menjadi uncertain, terjadilah 

gharar (ketidakpastian, uknown to both parties). Dengan kata lain, kita 

mengubah hal-hal yang sudah pasti. Hal ini melanggar “Sunatullah” karena 

dilarang. Demikian pula sebaliknya dilarang, yakni bila natural uncertainty 

contracts diubah menjadi certain, maka terjadilah riba nasiah. Artinya kita 

mengubah hal-hal yang harusnya tidak pasti menjadi pasti. Hal inipun 

melanggar sunatullah, karena itu dilarang. Tetapi justru hal itulah yang 

dilakukan perbankan konvensional dengan penerapan sistem bunganya.  

F. Langkah–Langkah Penelitian 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, tentunya 

memerlukan langkah-langkah tertentu agara dalam pelaksanaanya dapat berjalan 

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

sebagai berikut: 

1. Metode Penelitian  

     Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian komparatif, 

yaitu menyatakan perbandingan antara sampel atau variabel yang satu 



 

 

dengan sampel atau variabel yang lain.
24

 Dengan metode komparatif ini 

dapat dihasilkan data seluas mungkin.  

2. Jenis Data 

   Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data-

data tersebut berupa data yang diperoleh dari pihak-pihak yang berkaitan 

serta literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian. 

3. Sumber Data 

  Dalam penelitian ini penulis menggunakan data, yaitu: 

a. Data Primer, yaitu data asli yang diperoleh oleh peneliti dari hasil 

wawancara yang di dapat dari hasil wawancara yang di dapat langsung 

dari objek penelitian. Dimana datanya dapat dipertanggungjawabkan. 

Dengan teknik pengumpulan data pada karyawan bank syariah dan 

bank mandiri syariah pada bagian gadai. 

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari keikutsertaan, seperti 

buku-buku serta sumber lainnya yang berkaitan dengan materi. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

           Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

dilakukan beberapa tahap, yaitu sebagai berikut: 

a. Dokumentasi  

  Yaitu dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan dan profil BRI 

Syariah dan Bank Mandiri Syariah. 
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b. Wawancara  

  Penulis juga melakukan wawancara dan komunikasi dengan staf bagian 

gadai  BRI Syariah dan Bank Mandiri Syariah untuk mendapatkan input-

input atau masukan-masukan yang berhubungan dan berguna dalam 

bidang yang akan diteliti sebagai bahan penulisan skripsi ini.  

c. Studi Kepustakaan 

 Yaitu suatu teknik pengolahan yang diambil dari berbagai literatur atau 

buku-buku yang ditulis oleh para ahli, guna mendapatkan landasan 

teoritis tentang masalah yang diteliti. 

5. Analisis Data  

            Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, 

yaitu sebagai berikut: 

a. Mengumpulkan dan menelaah seluruh data yang diperoleh dari informan 

atau narasumber serta literatur yang terkait dengan penelitian. 

b. Klasifikasi data, yaitu memisahkan antar data yang diperoleh dari hasil 

penelaahan, wawancara serta studi kepustakaan. 

Menarik kesimpulan internal terhadap data dari hasil penelitian. 


