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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pesatnya perkembangan perekonomian dan dunia bisnis akan selalu diikuti oleh 

perkembangan kebutuhan akan kredit serta pemberian fasilitas kredit yang 

diperlukan jaminan. Adapun tujuan dari hal tersebut berkenaan dengan 

keamanan pemberian kredit bagi pihak yang meminjamkan dana dengan adanya 

jaminan. Hal tersebut yang menandakan letak pentingnya lembaga jaminan 

tersebut. 

Bentuk lembaga jaminan, sebagian besar memiliki ciri-ciri internasional yang 

dikenal hampir semua negara dan perundang-undangan modern, yaitu yang 

bersifat menunjang perkembangan ekonomi dan perkreditan serta memenuhi 

kebutuhan masyarakat akan fasilitas modal. 

Pegadaian merupakan sebuah lembaga jaminan yang sangat dikenal dalam 

kehidupan masyarakat untuk mendapatkan dana guna memenuhi berbagai 

kebutuhan. Merupakan satu-satunya lembaga formal di Indonesia  yang 

berdasarkan hukum yang jelas. Pegadaian adalah sebuah BUMN di Indonesia 

yang usaha intinya adalah bidang jasa penyaluran kredit atau pinjaman kepada 

masyarakat atas dasar hukum gadai. 

Sejarah Pegadaian dimulai pada saat Pemerintah Belanda (VOC)mendirikan 

BANK VAN LEENING yaitu lembaga keuangan yangmemberikan kredit dengan 

sistem gadai.Lembaga ini pertama kalididirikan di Batavia pada tanggal 20 

Agustus 1746. Pegadaian sudahbeberapa kali berubah status, yaitu sebagai 

Perusahaan Negara (PN)sejak 1 Januari 1961 kemudian berdasarkan 

PP.No.7/1969 menjadiPerusahaan Jawatan (PERJAN) selanjutnya berdasarkan 

PP.No.10/1990menjadi Perusahaan Umum (Perum) dan diperbaharui dengan 
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PP.No.103/2000 tentang Pegadaian. Aturan ini menandai kedinamisan ruang 

gerak pegadaian dalam menjalankan usaha dalam status sebagai Perusahaan 

Umum dengan mengemban misi yaitu :  

a) Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan 

menengah kebawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai dan 

bidang keuangan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku 

b) Menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, riba dan pinjaman tidak wajar 

lainnya. 

Setelah itu bentuk badan hukum diubah lagi menjadi Perusahaan Perseroan 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 19 tahun 2003. Dan 

diperjelas pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 Perum Pegadaian 

berubah menjadi Perseroan Terbatas (PT) 

Dalam perkembangannya kemudian Perum Pegadaianmengembangkan gadai 

dengan sistem syariah. Bagi Perum Pegadaian,bisnis syariah merupakan 

peluang yang tidak bisa dilewatkan begitu saja.Apalagi, mayoritas warga 

Indonesia yang memanfaatkan jasa pegadaianadalah muslim. Sistem gadai 

syariah diberlakukan mulai Januari 2003lalu. Sistem ini diharapkan akan 

memberikan ketenangan bagimasyarakat dalam memperoleh pinjaman tanpa 

bunga dan halal. 

Berdasarkan hal di atas, lembaga pegadaian dimaksudkan sebagai suatu 

lembaga yang memberikan fasilitas bagi warga masyarakat untuk dapat 

memperoleh pinjaman uang secara praktis. Pinjaman uang dimaksud, lebih 

mudah diperoleh calon nasabah karena menjaminkan barang-barang yang 

mudah didapat pula. Dengan jaminan barang seperti emas, motor dan 

sebagainya bisa membantu masyarakat yang membutuhkan dana cepat. Hanya 

dengan memberikan jaminan yang dimiliki oleh nasabah, maka masyarakat 
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selaku nasabah yang akan meminjam sejumlah dana bisa langsung mendapat 

sebagian dana yang dibutuhkan. Hal ini, membuat lembaga pegadaian secara 

relatif mempunyai kelebihan bila dibandingkan lembaga keuangan 

lainnya.Kelebihan dimaksud, diantaranya : 

a) Hanya memerlukan waktu yang relatif singkat untuk mencairkan uang 

pinjaman tepat pada hari yang dibutuhkan. Hak ini disebabkan prosedur 

pencairannya tidak berbelit-belit. 

b) Persyaratan yang ditentukan bagi konsumen untuk mencairkan 

pinjamannya sangat sederhana. 

c) Tidak adanya ketentuan dari pihak pegadaian mengenai peruntukan uang 

yang dipinjam sehingga nasabah bebas saja mau menggunakan uangnya 

itu untuk tujuan apapun. 

Selain itu, pegadaian lebih diminati oleh masyarakat karena suku bunga 

pegadaian yang relatif kecil bila dibandingkan dengan bunga yang dibebankan 

oleh lembaga keuangan lainnya, misalnya lembaga perbankan. Apalagi suku 

bunga pinjaman yang berbentuk kredit mikro (kecil). Berdasarkan kondisi yang 

demikian, sekarang ini pegadaian lebih dari sekedar sarana alternatif tempat 

meminjam uang. Apakah kebutuhan dimaksud untuk membayar tagihan rumah 

sakit dan atau membayar biaya sekolah anak-anak, sudah menjadi hal biasa 

bagi keluarga yang kurang merencanakan arus masuk dan keluar keuangannya, 

atau karena alasan kurangnya dana cair untuk keperluan mendadak atau 

darurat. 

Pegadaian juga memiliki resiko bagi nasabah sendiri, dimana barang yang 

dijadikan jaminan tidak lantas bisa langsung diambil sewaktu-waktu. Namun juga 

berdasar syarat serta ketentuan batas tempo waktu yang ditentukan pihak 

pegadaian. Ketika batas waktu yang ditentukan oleh pihak pegadaian selaku 

pemberi pinjaman dana atau debitur telah habis, maka nasabah harus sudah 
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menebus kembali jaminan yang diserahkannya kepada pihak pegadaian sesuai 

dengan dana yang dipinjam sebelumnya. Dan apabila nasabah belum mampu 

menebus kembali jaminannya,setelah ada peringatan dari pihak pegadaian maka 

barang yang dijadikan jaminan oleh nasabah tadi akan dilelang oleh pihak 

pegadaian kepada khalayak umum. Dengan sistem penawaran pada harga 

terendah hingga harga yang paling tinggi. Sehingga ketika penawaran barang 

yang tadi telah pada harga yang tidak ditawar lagi, maka secara otomatis barang 

jaminan tersebut menjadi barang penawar dengan harga tertinggi tadi. Lelang 

seperti ini biasanya dilakukan oleh pegadaian konvensional. 

Tentunya hal tersebut tidak berlaku pada pegadaian syariah, dimana secara jelas 

antara pegadaian konvensional dengan pegadaian syariah memiliki perbedaan 

teori yang berupa prinsip dalam penerapannya,tetapi juga pada aplikasi 

produknya. Walaupun pada dasarnya produk kredit dari kedua pegadaian 

tersebut sama, tetapi dalam penerapannya terdapat perbedaan. Perbedaan 

mendasar dari adanya sistem kredit yang dijalankan oleh pegadaian 

konvensional dengan pegadaian Syariah adalah praktek pelaksanaan gadai 

dimana pada pegadaian konvensional terdapat tambahan sejumlah uang yang 

harus dibayar pada saat membayar utang, namun semua itu dilakukan oleh 

pihak pegadaian sebagai upaya tanggungjawab nasabah yang meminjam 

sejumlah dana agar mengembalikan tepat pada waktunya. Sedangkan dalam 

praktek pegadaian syariah nasabah hanya diharuskan membayar uang sebagai 

perawatan barang yang dijadikan jaminan kepada pihak pegadaian. Perbedaan 

tersebut merupakan perbedaan prinsip mendasar dari masing-masing 

pegadaian, jika dalam islam sendiri penambahan sejumlah dana atau prosentase 

dalam pengembalian yang dilakukan pegadaian konvensional pada umumnya 

bisa mengarah pada riba. 
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Riba secara bahasa bermakna ziyadah (tambahan). Riba adalah pengambilan 

tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil 

atau bertentangan dengan prinsip muamalah (Antonio, 2005). Dalam pegadaian 

syariah prinsip non ribalah yang digunakan dalam pelaksanakannya. Karena riba 

sendiri dianggap sangat merugikan bagi pihak pemberi gadai yang dalam hal ini 

adalah proses meminjam sejumlah dana. Namun dalam hal pelaksanaan 

dilapangan penulis perlu mengkaji lebih jauh, bagaimana teori secara 

keseluruhan yang ada dalam pegadaian konvensional dan pegadaian syariah 

dengan aplikasi yang ada di lapangan melalui produk yang ditawarkan keduanya 

sebagai bahan perbandingan. Tentunya banyak hal yang perlu diperhatikan 

terkait hal tersebut. Jika melihat konteks yang demikian adapun produk dari 

masing-masing pegadaian tentunya pasti juga memiliki beberapa perbedaan 

mendasar atau justru dugaan penulis bisa jadi dalam praktek pelaksanaannya 

terdapat kesamaan sekalipun. Dari uraian itulah penulis sangat berkeinginan 

untuk melakukan penelitian mengenai Pegadaian konvensional dan syariah.  

Dengan melihat bagaimana mekanisme produk kredit (pembiayaan) yang 

ditetapkan oleh pihak pegadaian kepada nasabah bisa diketahui perbedaan dari 

produk yang ditawarkan oleh masing-masing pegadaian konvensional dan 

syariah yang memiliki tujuan yang sama. Sehingga bisa diketahui secara jelas, 

bagaimana penerapan yang sesungguhnya dari kedua prinsip yang berbeda 

pada kedua pegadaian tersebut. Sesuai dengan jargon Pegadaian pada 

umumnya “Mengatasi Masalah tanpa Masalah”.Dan jargon pada pegadaian 

syariah “Mengatasi masalah sesuai syariah”. 

Dalam penelitian ini akan dilihat fenomena mekanisme kredit (pembiayaan) yang 

ada pada Pegadaian baik konvensional maupun syariah. Agar penelitian nanti 

bisa lebih fokus, maka peneliti hendak melakukan penelitian pada perusahaan 

cabang atau unit saja. Tanpa harus melihat pegadaian yang ada di seluruh 
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Indonesia. Dengan pertimbangan waktu yang terbatas dan juga biaya serta 

terbatasnya tenaga, sehingga akan memudahkan dalam menganalisis lebih 

lanjut hasil pembahasan yang akan dilakukan dalam penelitian ini.  

Uraian di atas yang menjadi latar belakang penulis dalam melakukan penelitian 

lebih lanjut. Untuk itu, penulis mengambil judul “ANALISIS KOMPARASI 

MEKANISME KREDIT (PEMBIAYAAN) PADA PEGADAIAN KONVENSIONAL 

DAN SYARIAH (Studi pada PT Pegadaian di Nganjuk dan Kediri)” 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan 

dibahas dalam penelitian ini adalah: 

Apakah ada perbedaan antara mekanisme produk kredit pada Pegadaian 

konvensional dengan pembiayaan pada Pegadaian syariah ? 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang dijelaskan sebelumnya, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

Mengetahui perbedaan antara mekanisme kreditpada Pegadaian 

konvensional dengan  pembiayaan pada Pegadaian syariah. 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan di atas. Adapun manfaat 

dari penulisan penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Akademis 

Untuk memberikan ilmu serta menambah pengetahuan baik sebagai 

bahan bacaan, rujukan, referensi, dan informasi tambahan bagi peneliti 

lain yang memiliki ide analisis lebih lanjut dalam meneliti pada topik yang  

sama. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pegadaian 

Memberi masukan kepada pegadaian konvensional dan pegadaian 

syariah guna meningkatkan perbaikan bersama sesuai dengan 

landasan hukum yang ditetapkan masing-masing. 

b. Bagi Pemerintah dan Dewan Pengawas Syariah 

Memberikan masukan kepada pemerintah utamanya Badan Usaha 

Milik Negara sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan yang 

berhubungan dengan kredit pada Pegadaian Konvensional dan 

pembiayaan pada Pegadaian Syariah. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan umum Gadai 

Secara umum menurut Triandaru dan Budisantoso (2006: 212)Pegadaian 

merupakan satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi 

mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa 

pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum 

gadai. Tugas pokoknya adalah memberi pinjaman kepada masyarakat atas dasar 

hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan 

informal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari 

masyarakat.   

 
2.1.1 Pengertian Gadai 

Secara umumpengertian usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-

barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan 

barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara 

nasabah dengan lembaga gadai (Kasmir, 2004: 246) 

Gadai menurut Undang-Undang Hukum Perdata (Burgenlijk Wetboek) Buku II 

Bab XX pasal 1150 adalah: 

 Suatu Hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu 
barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berpiutang atau 
oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada 
yang berpiutang untuk itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut 
secara didahulukan dari pada orang-orang 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. 

 
Dari definisi yang ada tersebut terkandung adanya beberapa unsur pokok 

dimana gadai lahir karena perjanjian penyerahan kekuasaan atas barang gadai 

kepada kreditur pemegang gadai. Penyerahan itu dapat dilakukan oleh debitur 
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atau orang lain atas nama debitur. Dan barang yang menjadi obyek gadai hanya 

barang bergerak. 

Sehingga singkat gadai merupakan suatu hak yang diperoleh seseorang yang 

berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh 

seorang yang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan memberikan 

kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari 

barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang 

lainnya; dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya 

yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan. 

 
2.1.2 Dasar Hukum Gadai 

Dasar Hukum Gadai diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata (civil 

code) buku kedua – benda BAB XX sebagaimana dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pasal 1150 

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang 
bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh kreditur, atau oleh kuasanya, 
sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada 
kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan 
mendahalui kreditur-kreditur lain; dengan pengecualian biaya penjualan 
sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau 
penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan 
setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan. 
 

2. Pasal 1151 

Perjanjian gadai harus dibuktikan dengan alat yang diperkenankan untuk 

membuktikan perjanjian pokoknya. 

3. Pasal 1152 

Hak gadai atas barang bergerak yang berwujud dan atas piutang bawa 
timbul dengan cara menyerahkan gadai itu kepada kekuasaan kreditur 
atau orang yang memberikan gadai atau yang dikembalikan atas 
kehendak kreditur. Hak gadai hapus bila gadai itu lepas dari kekuasaan 
pemegang gadai. Namun bila barang itu hilang, atau diambil dari 
kekuasaannya, maka ia berhak untuk menuntutnya kembali menurut 
Pasal 1977 alinea kedua, dan bila gadai itu telah kembali, maka hak 
gadai itu dianggap tidak pernah hilang. Hal tidak adanya wewenang 
pemberi gadai untuk bertindak bebas atas barang itu, tidak dapat 
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dipertanggungjawabkan kepada kreditur, tanpa mengurangi hak orang 
yang telah kehilangan atau kecurigaan barang itu untuk menuntutnya 
kembali. 
 

4. Pasal 1152  

Untuk melahirkan hak gadai atas surat tunjuk, selain penyerahan 

endosemennya, juga dipersyaratkan penyerahan suratnya.  

5. Pasal 1153 

Hak gadai atas barang bergerak yang tak berwujud, kecuali surat tunjuk 
dan surat bawa lahir dengan pemberitahuan mengenai penggadaian itu 
kepada orang yang kepadanya hak gadai itu harus dilaksanakan. Orang 
ini dapat menuntut bukti tertulis mengenai pemberitahuan itu, dan 
mengenai izin dan pemberian gadainya. 
 

6. Pasal 1154 

Dalam hal debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban-
kewajiban, kreditur tidak diperkenankan mengalihkan barang yang 
digadaikan itu menjadi miliknya. Segala persyaratan perjanjian yang 
bertentangan dengan ketentuan ini adalah batal. 
 

7. Pasal 1155 

Bila oleh pihak-pihak yang berjanji tidak disepakati lain, maka jika debitur 
atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya, setelah lampaunya 
jangka waktu yang ditentukan, atau setelah dilakukan peringatan untuk 
pemenuhan perjanjian dalam hal tidak ada ketentuan tentang jangka 
waktu yang pasti, kreditur berhak untuk menjual barang gadainya 
dihadapan umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat dan dengan 
persyaratan yang lazim berlaku, dengan tujuan agar jumlah utang itu 
dengan bunga dan biaya dapat dilunasi dengan hasil penjualan itu. Bila 
gadai itu terdiri dan barang dagangan atau dan efek-efek yang dapat 
diperdagangkan dalam bursa, maka penjualannya dapat dilakukan di 
tempat itu juga, asalkan dengan perantaraan dua orang makelar yang ahli 
dalam bidang itu.  
 

8. Pasal 1156 

Dalam segala hal, bila debitur atau pemberi gadai Ialai untuk melakukan 
kewajibannya, maka debitur dapat menuntut lewat pengadilan agar 
barang gadai itu dijual untuk melunasi utangnya beserta bunga dan 
biayanya, menurut cara yang akan ditentukan oleh Hakim dalam suatu 
keputusan, sampai sebesar utang beserta bunga dan biayanya. Tentang 
penandatanganan barang gadai yang dimaksud dalam pasal ini dan pasal 
yang lampau, kreditur wajib untuk memberitahukannya kepada pemberi 
gadai, selambat-lambatnya pada hari berikutnya bila setiap hari ada 
hubungan pos atau telegram, atau jika tidak begitu halnya dengan pos 
yang berangkat pertama. Berita dengan telegrap atau dengan surat 
tercatat dianggap sebagai berita yang pantas.  
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9. Pasal 1157 

Kreditur bertanggung jawab atas kerugian atau susutnya barang gadai itu, 
sejauh hal itu terjadi akibat kelalaiannya. Di pihak lain debitur wajib 
mengganti kepada kreditur itu biaya yang berguna dan perlu dikeluarkan 
oleh kreditur itu untuk penyelamatan barang gadai itu. 
 

10. Pasal 1158 

Bila suatu piutang digadaikan, dan piutang ini menghasilkan bunga, maka 
kreditur boleh memperhitungkan bunga itu dengan bunga yang terutang 
kepadanya.Bila utang yang dijamin dengan piutang yang digadaikan itu 
tidak menghasilkan bunga, maka bunga yang diterima pemegang gadai 
itu dikurangkan dari jumlah pokok utang. 
 

11. Pasal 1159 

Selama pemegang gadai itu tidak menyalahgunakan barang yang 
diberikan kepadanya sebagai gadai, debitur tidak berwenang untuk 
menuntut kembali barang itu sebelum ía membayar penuh, baik jumlah 
utang pokok maupun bunga dan biaya utang yang dijamin dengan gadai 
itu, beserta biaya yang dikeluarkan untuk penyelamatan barang gadai 
itu.Bila antara kreditur dan debitur terjadi utang kedua, yang diadakan 
antara mereka berdua setelah saat pemberian gadai dan dapat ditagih 
sebelum pembayaran utang yang pertama atau pada hari pembayaran itu 
sendiri, maka kreditur tidak wajib untuk melepaskan barang gadai itu 
sebelum ia menerima pembayaran penuh kedua utang itu, walaupun tidak 
diadakan perjanjian untuk mengikatkan barang gadai itu bagi pembayaran 
utang yang kedua. 
 

12. Pasal 1160 

Gadai itu tidak dapat dibagi-bagi, meskipun utang itu dapat dibagi antara 
para ahli waris debitur atau para ahli waris kreditur. Ahli waris debitur 
yang telah membayar bagiannya tidak dapat menuntut kembali bagiannya 
dalam barang gadai itu, sebelum utang itu dilunasi sepenuhnya. Di lain 
pihak, ahli waris kreditur yang telah menerima bagiannya dan piutang itu, 
tidak boleh mengembalikan barang gadai itu atas kerugian sesama ahli 
warisnya yang belum menerima pembayaran. 
 

Selain itu diatur pula sebagai berikut: 

1. Undang-undang Nomor 9 tahun 1969 pasal 6 dijelaskan bahwa sifat 

usaha pegadaian adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan 

umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip 

pengelolaan perusahaan. 

2. Undang-undang Nomor 9 tahun 1969 pasal 7 dijabarkan: 



12 
 

a. Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan    

menengah ke bawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum 

gadai dan jasa di bidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku. 

b. Menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktek riba dan 

pinjaman tidak wajar. 

 
2.1.3 Produk dan Jasa Gadai 

Sebagai lembaga keuangan non bank yang berfungsi majemuk, maka di dalam 

menjalankan kegiatan usaha gadai terdapat produk dan jasa yang dapat 

dimanfaatkan masyarakat.  

Produk Gadai Konvensional antara lain adalah: 

a. Kredit Cepat Aman (KCA) 

Kredit dengan sistem gadai yang diberikan kepada semua golongan 

nasabah, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif. 

Dengan agunan berupa emas maupun barang berharga lainnya. 

Pinjaman mulai dari 20.000 ribu – 200.000.000 juta atau lebih. Jangka 

waktu pinjaman maksimum 4 bulan atau 20 hari dan dapat diperpanjang 

dengan cara membayar sewa modal atau mengangsur sebagian uang 

pinjaman. 

b. Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) 

Layanan kredit (Pinjaman) angsuran bulanan yang diberikan kepada 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk pengembangan usaha 

dengan sistem FIDUSIA. Agunan pinjaman dengan BPKB kendaraan. 

Pinjaman mulai 1 juta hingga 250 juta rupiah. Dengan jangka waktu 

pinjaman dengan pilihan 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, atau 36 bulan. 
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c. Kredit Angsuran dengan Sistem Gadai (KRASIDA) 

Layanan Kredit (pinjaman) angsuran yang diberikan kepada Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah (UMKM) untuk pengembangan usaha dengan 

sistem Gadai. Agunan emas dan mobil. Pinjaman yang diberikan 20 juta 

hingga 100 juta. 

d. Kredit Usaha Rumah Tangga (KRISTA) 

Kredit yang diberikan kepada para wanita wirausaha yang tergabung 

dalam kelompok untuk pengembangan usaha dengan sistem tanggung 

renteng. Pinjaman mulai 100 ribu hingga 5 juta rupiah. Agunan berupa 

alat-alat rumah tangga (TV, Kulkas, Meja Kursi, Spring bed, dan lain 

sebagainya). 

e. Kredit Perumahan Rakyat (KREMADA) 

Kredit (pinjaman) lunak yang diberikan kepada Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah (MBR) kurang dari 2 juta rupiah untuk kebutuhan 

renovasi atau pembangunan rumah. Pinjaman 5 juta hingga 10 juta. 

f. Kredit Aneka Guna Untuk Umum (KAGUM) 

Kredit (pinjaman) angsuran bulanan dengan sistem FIDUSIA yang 

diperintukkan bagi pegawai atau karyawan suatu instansi (lembaga) yang 

telah memiliki pengahasilan. Kagum bisa digunakan untuk biaya sekolah, 

pernikahan, merenovasi rumah, biaya kesehatan dan lain-lain. 

Menggunakan barang jaminan tambahan motor/mobil. 

g. Investasi Harta Berharga Milik Anda (INVESTA) 

Pinjaman dengan sistem gadai yang diberikan kepada nasabah 

perseorangan maupun institusi dalam jangka waktu tertentu dengan 

jaminan berbentuk saham yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa 

Efek Indonesia serta Obligasi (ORI) 
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h. Galeri 24  

Layanan penjualan logam mulia kepada masyarakat secara tunai atau 

angsuran dengan proses cepat dan dalam jangka waktu yang fleksibel. 

            Pilihan logam mulia dengan berat 5 gram hingga 1 kilogram. 

Sedangkan Jasa Gadai antara lain: 

a. Pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai 

Mensyaratkan pemberian pinjaman atas dasar penyerahan barang 

jaminan oleh penerima pinjaman. Konsekuensinya adalah bahwa jumlah 

atau nilai pinjaman yang diberikan kepada masing-masing peminjam 

sangat dipengaruhi oleh nilai barang yang dijadikan jaminan pemberi 

gadai. 

b. Penaksiran nilai barang 

Selain memberikan pinjaman atas dasar hukum gadai, Perum Pegadaian 

juga memberikan jasa penaksiran atas nilai suatu barang. Barang-barang 

yang akan ditaksir pada dasarnya meliputi semua barang bergerak yang 

bisa digadaikan, terutama emas, berlian, dan intan. Masyarakat yang 

memerlukan jasa ini biasanya dengan mengetahui nilai jual wajar atas 

barang berharganya yang akan dijual. Atas jasa penaksiran yang 

diberikan, Perum Pegadaian memperoleh penerimaan dari pemilik berupa 

ongkos penaksiran. 

c. Penitipan barang  

Perum pegadaian dapat juga menyelenggarakan jasa penitipan barang. 

Hal ini disebabkan karena perusahaan ini mempunyai tempat 

penyimpanan barang bergerak yang cukup memadai. Selain itu 

masyarakat menitipkan barang di Perum Pegadaian pada dasarnya 

karena alasan keamanan penyimpanan, terutama bagi masyarakat yang 

kan meninggalkan rumahnya untuk jangka waktu yang lama. Atas jasa 
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penitipan tersebut, Perum Pegadaian memperoleh penerimaan dari 

pemilik barang berupa ongkos penitipan. 

 
2.1.4 Hak dan Kewajiban Para Pihak 

Para pihak (pemberi dan penerima gadai) masing-masing mempunyai hak dan 

kewajibannya adalah sebagai berikut (Dahlan, 2000:383 dalam Muhammad dan 

Hadi): 

1. Hak dan Kewajiban Penerima Gadai 

Hak pemberi gadai : 

a. Pemegang gadai berhak untuk menjual barang saat jatuh tempo 

atau pada waktu yang ditentukan tidak dapat memenuhi 

kewajibannya sebagai orang yang berutang. Sedang hasil 

penjualan barang jaminan tersebut diambil sebagian untuk 

melunasi utang pemberi gadai dan sisanya dikembalikan 

kepadanya 

b. Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang 

telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan barang jaminan 

c. Selama utangnya belum dilunasi, maka pemegang gadai berhak 

untuk menahan barang jaminan yang diserahkan oleh pemberi 

gadai (hak retentie). 

Kewajiban pemberi gadai : 

a. Pemegang gadai berkewajiban bertanggung jawab atas hilangnya 

atau merosotnya harga barang yang digadaikan jika semua atas 

kelalaiannya. 

b. Pemegang gadai tidak dibolehkan menggunakan barang-barang 

yang digadaikan untuk kepentingan sendiri. 
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c. Pemegang gadai berkewajiban untuk memberi tahu kepada 

pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan barang gadai. 

2. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai 

Hak pemberi gadai : 

a. Pemberi gadai mempunyai hak untuk mendapatkan kembali 

barang miliknya setelah pemberi gadai melunasi utangnya 

b. Pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dan kerusakan 

dan hilangnya barang gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaian 

pemegang gadai. 

c. Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan sisa dari penjualan 

barangnya setelah dikurangi biaya pelunasan utang, bunga dan 

biaya lainnya 

d. Pemberi gadai berhak meminta kembali barangnya bila 

pemegang gadai telah jelas menyalahgunakan barangnya 

Kewajiban pemberi gadai : 

a. Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi utang yang telah 

diterimanya dari pemegang gadai dalam tenggang waktu yang 

telah ditentukan termasuk bunga dan biaya lain yang telah 

ditentukan pemegang gadai. 

b. Pemegang gadai berkewajiban merelakan penjualan atas barang 

gadai miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah 

ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi utangnya kepada 

pemegang gadai. 

 
2.1.5 Penggolongan Uang Pinjaman 

Pada sebuah pegadaian, apabila nasabah yang akan meminjam sejumlah dana 

kepada pegadaian diwajibkan untuk memberikan jaminan barang sesuai dengan 
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yang telah ditetapkan. Mengacu nilai barang jaminan yang diagunkan oleh 

nasabah, maka untuk mempermudah administrasi dilakukan penggolongan uang 

pinjaman yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Direksi. Berdasarkan Surat 

keputusan Direksi No.349/OP.1.00211/2004 tanggal 29 September 2004 

tentangPenyesuaian Tarif Sewa Modal, yang mulai berlaku tanggal 1 Oktober 

2004, selanjutnya diubah denganSurat Keputusan Direksi 

No.1024/UI.I.00211/2006 tanggal 29 Desember 2006 ditetapkan tarif sewa 

modalbaru (penurunan) yang berlaku mulai 1 Januari 2007 dan diubah kembali 

dengan surat keputusan DireksiNo. 56/UI.I.00211/2008 tanggal 30 Januari 2008 

ditetapkan tarif sewa modal baru (penurunan) yangberlaku mulai 1 Pebruari 2008 

tarif sewa modal ditetapkan sebagai berikut: 

Tabel 2.1: Penggolongan Uang Pinjaman 
 

Golongan 

Pinjaman 

Pagu 

Kredit (Rp) 

 Tarif Sewa Modal  

Jangka 

Waktu 

Kredit 

2010 2009 

Per 15 hari Maksimum Per 15 hari 
Maksimu

m 

A 20.000-150.000 0,75% 6,00% 0,75% 6,00% 120 hari 

B 151.000-500.000 1,20% 9,60% 1,20% 9,60% 120 hari 

C1 505.000-1.000.000 1,30% 10,40% 1,30% 10,40% 120 hari 

C2 1.010.000-20.000.000 1,30% 10,40% 1,30% 10,40% 120 hari 

D1 20.050.000-50.000.000 1,00% 8,00% 1,00% 8,00% 120 hari 

D2 50.100.000-200.000.000 1,00% 8,00% 1,00% 8,00% 120 hari 

 
Sumber: Laporan auditor dan laporan keuangan 31 Desember 2010-2009  

Perum Pegadaian dan Perusahaan Anak. 

 
Dari tabel 2.1 dapat memberikan gambaran secara jelas mengenai aturan 

penggolongan uang pinjaman yang di tetapkan oleh Surat Keputusan Direksi. 

Dalam hal ini penentuan biaya sewa modal (bunga) yang harus dibayar oleh 

nasabah bervariasi sesuai dengan tinggi rendahnya suku bunga yang telah 
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disesuaikan dengan golongan barang gadai dan besarnya pinjaman. Berikut 

penjelasan dari tabel diatas: 

a. Golongan A 

Jumlah pinjaman antara Rp 20.000 sampai dengan Rp150.000 masuk 

kedalam surat bukti kredit golongan A. Dengan jangka waktu 120 hari. 

Besarnya bunga untuk tahun 2009 dan 2010 adalah 0,75%, dengan 

maksimum 6,00% dan sewa modal yang diperhitungkan minimum 

lakunya lelang adalah 6,00%. Sedangkan nasabah harus membayarkan 

sewa modal tersebut setiap 15 hari sekali, dengan batas waktu kredit 

selama 120 hari atau 4 bulan. Sedangkan keseluruhan bunga yang harus 

dibayarkan oleh nasabah sampai jatuh tempo adalah 6,00% 

b. Jumlah pinjaman antara Rp 151.000 sampai dengan Rp 500.000masuk 

kedalam surat bukti kredit golongan B. Dengan jangka waktu 120 hari. 

Besarnya bunga untuk tahun 2009 dan 2010 adalah 1,20%, dengan 

maksimum 9,60% dan sewa modal yang diperhitungkan minimum 

lakunya lelang adalah 9,60%. Sedangkan nasabah harus membayarkan 

sewa modal tersebut setiap 15 hari sekali, dengan batas waktu kredit 

selama 120 hari atau 4 bulan. Sedangkan keseluruhan bunga yang harus 

dibayarkan oleh nasabah sampai jatuh tempo adalah 9,60% 

c. Jumlah pinjaman antara Rp505.000 sampai dengan Rp 1.000.000masuk 

kedalam surat bukti kredit golongan C1. Dengan jangka waktu 120 hari. 

Besarnya bunga untuk tahun 2009 dan 2010 adalah 1,30%, dengan 

maksimum 10,40% dan sewa modal yang diperhitungkan minimum 

lakunya lelang adalah 10,40%. Sedangkan nasabah harus membayarkan 

sewa modal tersebut setiap 15 hari sekali, dengan batas waktu kredit 

selama 120 hari atau 4 bulan. Sedangkan keseluruhan bunga yang harus 

dibayarkan oleh nasabah sampai jatuh tempo adalah 10,40% 



19 
 

d. Jumlah pinjaman antara Rp 1.010.000 sampai dengan Rp 20.000.000 

masuk kedalam surat bukti kredit golongan C2. Dengan jangka waktu 120 

hari. Besarnya bunga untuk tahun 2009 dan 2010 adalah 1,30%, dengan 

maksimum 10,40% dan sewa modal yang diperhitungkan minimum 

lakunya lelang adalah 10,40%. Sedangkan nasabah harus membayarkan 

sewa modal tersebut setiap 15 hari sekali, dengan batas waktu kredit 

selama 120 hari atau 4 bulan. Sedangkan keseluruhan bunga yang harus 

dibayarkan oleh nasabah sampai jatuh tempo adalah 10,40% 

e. Jumlah pinjaman antara Rp 20.050.000 sampai dengan Rp 

50.000.000masuk kedalam surat bukti kredit golongan D1. Dengan 

jangka waktu 120 hari. Besarnya bunga untuk tahun 2009 dan 2010 

adalah 1,00%, dengan maksimum 8,00% dan sewa modal yang 

diperhitungkan minimum lakunya lelang adalah 8,00%. Sedangkan 

nasabah harus membayarkan sewa modal tersebut setiap 15 hari sekali, 

dengan batas waktu kredit selama 120 hari atau 4 bulan. Sedangkan 

keseluruhan bunga yang harus dibayarkan oleh nasabah sampai jatuh 

tempo adalah 8,00% 

f. Jumlah pinjaman antara Rp 50.100.000 sampai dengan Rp 200.000.000 

masuk kedalam surat bukti kredit golongan D2. Dengan jangka waktu 120 

hari. Besarnya bunga untuk tahun 2009 dan 2010 adalah 1,00%, dengan 

maksimum 8,00% dan sewa modal yang diperhitungkan minimum 

lakunya lelang adalah 8,00%. Sedangkan nasabah harus membayarkan 

sewa modal tersebut setiap 15 hari sekali, dengan batas waktu kredit 

selama 120 hari atau 4 bulan. Sedangkan keseluruhan bunga yang harus 

dibayarkan oleh nasabah sampai jatuh tempo adalah 8,00% 

Menurut Muhammad dan Hadi, Bunga gadai yang harus dibayar oleh nasabah 

kepada Perum Pegadaian tidak boleh lebih dari hitungan hari ke 15 (15 hari 
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sekali). Karena jika terlambat membayar sehari saja maka pembayaran 

bunganya akan naik dua kali lipat dari besarnya bunga pokok.  

Berdasarkan SE No.49/OP.1.00211/2004 tanggal 11 Oktober 2004, besarnya 

persentase uang pinjamanterhadap taksiran nilai barang jaminan yang mulai 

berlaku tanggal 1 Oktober 2004, terakhir berdasarkanSENo.06/UL.1.00211/2008, 

tanggal 30 Januari 2008 sebagai berikut: 

 
Tabel 2.2: Prosentase Uang Pinjaman Terhadap Penaksiran 

Golongan 
Pinjaman 

Pagu Kredit 
Prosentase Uang Pinjaman 

Terhadap Taksiran 

A 20.000-150.000 95% 

B 151.000-500.000 92% 

C1 505.000-1.000.000 91% 

C2 1.010.000-20.000.000 91% 

D1 20.050.000-50.000.000 93% 

D2 50.100.000-200.000.000 93% 

 
Sumber: Laporan auditor dan laporan keuangan 31 Desember 2010-2009 Perum   

Pegadaian dan Perusahaan Anak. 
 
 

2.1.6 Prosedur Penaksiran Barang Gadai 

Dalam pegadaian terdapat persyaratan yang mengharuskan nasabah untuk 

memberikan jaminan berupa barang bergerak. Dimana barang bergerak tersebut 

akan ditaksir berapa nilai yang terkandung, dalam hal ini untuk menentukan 

besar kecilnya pinjaman yang diberikan oleh pihak pegadaian kepada nasabah. 

Adapun menurut Susilo (1999) dalam Muhammad dan Hadi (2003: 34)pedoman 

penaksiran yang dikelompokkan atas dasar jenis barangnya adalah sebagai 

berikut: 

a. Barang kantong 

1) Emas 
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a) Petugas penaksir melihat Harga Pasar Pusat (HPP) dan standar 

taksiran logam yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Harga 

pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan 

dengan perkembangan harga yang terjadi. 

b) Petugas penaksir melakukan pengujian karatase dan berat 

c) Petugas penaksir menentukan nilai taksiran 

2) Permata 

a) Petugas penaksir melihat standar taksiran permata yang telah 

ditetapkan oleh kantor pusat. Standar ini selalu disesuaikan 

dengan perkembangan pasar permata yang ada. 

b) Petugas penaksir melakukan pengujian kualitas dan berat 

permata 

c) Petugas penaksir menentukan nilai taksiran 

b. Barang Gudang 

Barang-barang gudang yang dimaksud disini yaitu meliputi: mobil, motor, 

mesin, barang elektronik, tekstil, dan lain-lain. 

1) Petugas penaksir melihat Harga Pasar Setempat (HPS) dari barang. 

Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan 

dengan perkembangan harga yang terjadi. 

2) Petugas penaksir menentukan nilai taksir. 

2.1.7 Pemberian Kredit Gadai 

Setiap lembaga keuangan baik bank maupun non bank pasti memiliki prosedur 

dalam hal peminjaman kredit oleh nasabah yang ingin meminjam sejumlah dana 

kepada pihak yang bersangkutan. Namun prosedur peminjaman kredit dalam 

pegadaian tidak serumit perbankan yang membutuhkan banyak persyaratan 

yang harus dipenuhi oleh calon peminjam dana. Prosedur mendapatkan dana 
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pinjaman dari Perum Pegadaian dalam Muhammad dan Hadi (2003: 35) sebagai 

berikut: 

a. Calon nasabah datang langsung ke loket penaksir dan menyerahkan 

barang yang akan dijadikan jaminan dengan menunjukkan surat bukti diri 

seperti KTP atau surat kuasa apabila pemilik barang tidak bisa datang 

sendiri. 

b. Barang jaminan tersebut diteliti kualitasnya untuk menaksir dan 

menetapkan harganya. Berdasarkan taksiran yang dibuat penaksir, 

ditetapkan besarnya uang pinjaman yang dapat diterima oleh nasabah. 

Besarnya nilai uang pinjaman yang diberikan lebih kecil daripada nilai 

pasar dari barang yang digadaikan. Perum Pegadaian secara sengaja 

mengambil kebijakan ini guna mencegah munculnya kerugian. 

c. Selanjutnya, pembayaran uang pinjaman dilakukan oleh kasir tanpa ada 

potongan biaya apapun kecuali potongan premi asuransi. 

Berikut prosedur pemberian pinjaman oleh Perum Pegadaian yang dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini : 

Gambar 2.1 :Prosedur Pemberian Kredit Gadai  

 

  

1. Permohonan dan 
penyerahan barang jaminan                                          2. Informasi penetapan  

jumlah pinjaman 

3. Pencairan uang pinjaman 

  

Sumber: Susilo, 1999:186 dalam Muhammad dan Hadi (2003: 36) 

 

 

Nasabah Petugas 
Penaksir 

Kasir 
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2.1.8 Pelunasan dan Perpanjangan Gadai  

Menurut Triandaru dan Budisantoso (2007: 221), Pada dasarnya nasabah dapat 

melunasi kewajibannya setiap saat tanpa harus menunggu jatuh tempo. 

Pelunasan pinjaman beserta sewa modalnya (Bunga) dibayarkan langsung ke 

kasir disertai surat gadai. Setelah adanya pelunasan dan penebusan yang 

disertai pemenuhan kewajiban nasabah lain, nasabah dapat mengambil kembali 

barang yang digadaikan. 

Menurut Muhammad dan Hadi (2003: 36-37), Prosedur Pelunasan Kredit Gadai 

sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan pada waktu pemberian 

pinjaman, nasabah mempunyai kewajiban untuk melakukan pelunasan uang 

pinjaman yang telah diterima. Pada dasarnya, nasabah dapat dapat melunasi 

kewajibannya setiap saat tanpa harus menunggu jatuh tempo pelunasan. 

Pelunasan uang pinjaman oleh nasabah prosedurnya adalah sebagai berikut: 

a. Nasabah membayarkan uang pinjaman dan ditambah sewa modal 

(bunga) langsung kepada kasir disertai dengan bukti surat gadai. 

b. Barang dikeluarkan oleh petugas penyimpanan barang 

c. Barang yang digadaikan dikembalikan kepada nasabah. 

Berikut tabel mengenai Prosedur Pelunasan Kredit Gadai: 

Gambar 2.2 : Prosedur Pelunasan Kredit Gadai  

  

1. Pelunasan 

2. Informasi 
Pelunasan 

 Pinjaman 

3. Pengambilan barang yang  
digadaikan 

 

 

Sumber: Sumber: Susilo ,1999:187 dalam Muhammad dan Hadi (2003: 37) 

Nasabah Kasir 

Petugas 

Penyimpan 

Barang Jaminan 
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Sedangkan apabila kredit belum dapat dikembalikan pada waktunya, dapat 

diperpanjang dengan cara mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu 

pinjaman selama 120 hari atau 4 bulan kembali. Dengan pelunasan sesuai 

ketentuan yang berlaku seperti di atas. 

 
2.1.9 Pelelangan Barang Gadai 

Pelelangan adalah Penjualan barang agunan milik nasabah oleh Perum 

Pegadaian. Menurut Subagyo, Penjualan ini hanya akan dilakukan jika masa 

perjanjian kredit telah habis, dan nasabah tidak menebus barang tersebu, atau 

tidak memperpanjang kreditnya sebelum batas waktu kredit habis.  

Menurut Triandaru dan Budisantoso (2007: 222), Penjualan barang yang 

digadaikan melalui suatu pelelangan akan dilakukan oleh Perum Pegadaian 

pada saat yang telah ditentukan dimuka apabila hal-hal berikut ini terjadi: 

1. Pada saat masa pinjaman habis atau jatuh tempo, nasabah tidak bisa 

menebus barang yang digadaikan dan membayar kewajiban lainnya 

karena berbagai alasan, dan 

2. Pada saat masa pinjaman habis atau jatuh tempo, nasabah tidak 

memperpanjang batas waktu peminjamannya karena berbagai alasan. 

Hasil pelelangan barang yang digadaikan akan digunakan untuk melunasi 

seluruh kewajiban nasabah kepada Perum Pegadaian yang terdiri dari: 

1. Pokok Pinjaman 

2. Sewa Modal 

3. Biaya Lelang 

Apabila barang yang digadaikan tidak laku dilelang atau terjual dengan harga 

yang lebih rendah daripada nilai taksiran yang dilakukan pada awal pemberian 

pinjaman kepada nasabah yang bersangkutan, maka barang yang tidak laku 
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dilelang tersebut dibeli oleh negara dan kerugian yang timbul ditanggung oleh 

Perum Pegadaian. 

Sedangkan menurut Muhammad danHadi (2003:37), Pelaksanaan lelang harus 

dipilih waktu yang baik karena agar tidak mengurangi hak nasabah, karena 

setelah nasabah tidak melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo dan tidak 

melakukan perpanjangan, maka barang jaminannya akan dilelang dan hasil 

pelelangan barang yang digadaikan akan digunakan untuk melunasi seluruh 

kewajiban nasabah yang terdiri dari: pokok pinjaman, bunga, serta biaya lelang. 

Sedangkan pelelangannya adalah sebagai berikut: 

a. Waktunya diumumkan tiga hari sebelum pelaksanaan lelang. 

b. Lelang dipimpin oleh kantor cabang (Kepala cabang) 

c. Dibacakan tata tertib melalui berita acara sebelum pelaksanaan lelang. 

d. Pengambilan keputusan lelang adalah bagi mereka yang menawar paling 

tinggi. 

 
2.2 Tinjauan Umum Gadai Syariah 

2.2.1 Pengertian Gadai Syariah  

Dalam istilah bahasa arab, gadai diistilahkan dengan (rahn). Sedangkan artirahn 

adalah tetap dan berkesinambungan. Disebut juga dengan al babsu yang artinya 

menahan.  

Menurut Ali (2008:1), Transaksi hukum gadai fikih Islam disebut ar-rahn adalah 

suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. 

Pengertian ar-rahn dalam bahasa Arab adalah ats-tsubut wa ad-dawan yang 

berarti “tetap” dan “kekal", merupakan makna yang tercakup dalam kata al-

habsu, yang berarti menahan. Kata ini merupakan makna yang bersifat materiil. 

Karena itu, secara bahasa kata ar-rahn berarti “menjadikan sesuatu barang yang 

bersifat materi sebagai pengikat utang” 
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Pengertian gadai (rahn) secara bahasa seperti diungkapkan di atas adalah tetap, 

kekal dan jaminan. Sedangkan pengertian istilah adalah menyandera sejumlah 

harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali 

sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus. 

Menurut syariat Islam, gadai berarti menjadikan barang yang memiliki nilai 

menurut syariat sebagai jaminan hutang, sehingga orang tersebut diperbolehkan 

mengambil utang atau mengambil sebagian manfaat barang tersebut.  

Dalam buku yang ditulis oleh Ali diungkapkan pula pengertian gadai (rahn) yang 

diberikan oleh para ahli hukum Islam sebagai berikut: 

a. Ulama Syafi’iyah mendefinisikan  

Menjadikan suatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan utang 

dipenuhi dari harganya, bila yang  berutang tidak sanggup membayar 

utangnya. 

b. Ulama Hanabilah 

Suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi 

dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya. 

c. Ulama Malikiyah 

Sesuatu yang bernilai harta (mutamawwal) yang diambil dari pemiliknya 

untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat). 

d. Ahmad Azhar Basyir 

Rahn adalah perjanjian menahan suatu barang sebagai tanggungan 
utang, atau menjadikan sesuatu benda bernilai pandangan syara’ 
sebagai tanggungan marhun bih, sehingga dengan adanya tanggungan 
utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima. 
 

e. Muhammad Syafi’i Antonio 

Gadai syariah (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 penerima gadai (murtahin) 
memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau 
sebagian piutangnya. 



27 
 

Berdasarkan pengertian gadai yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam di 

atas, maka Ali (2008:3) berpendapat bahwa gadai (rahn) adalah menahan 

barang jaminan bersifat materi milik si peminjam (rahin) sebagai jaminan atas 

pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, 

sehingga pihak yang menahan (murtahin) memperoleh jaminan untuk mengambil 

kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai yang dimaksud, bila 

pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah 

ditentukan.  

Karena itu gadai syariah merupakan perjanjian antara seseorang untuk 

menyerahkan harta benda berupa emas/perhiasan/kendaraan dan/harta benda 

lainnya sebagai jaminan dan/agunan kepada seseorang dan/lembaga pegadaian 

syariah berdasar hukum gadai syariah; sedangkan pihak lembaga pegadaian 

syariah menyerahkan uang sebagai tanda terima dengan jumlah maksimal 90% 

dari nilai taksir terhadap barang yang diserahkan oleh penggadai. 

 
2.2.2 Dasar Hukum Gadai Syariah 

Dasar hukum gadai menurut islam adalah Al Qur’an, Sunnah, Ijma’ 

Ulama. Ayat Al-Qur’an yang dapat dijadikan dasar hukum perjanjian gadai 

adalah QS Al Baqarah ayat 282 dan 283. 

1. Al Qur’an 

QS Al Baqarah ayat 282: 
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Artinya: 

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara 
tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan 
hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. 
Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah 
mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang 
berhutang itu mengimplakkan (apa yang akan ditulis itu) dan hendaklah ia 
bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi 
sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah 
akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu 
mengimplakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang 
saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, 
maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi 
yang kamu ridhai, supaya seorang lupa maka yang seorang lagi 
mengingatkannya”. 
 

Inti dari ayat tersebut adalah Apabila seseorang hendak bermua’amalah tidak 

secara tunai untuk waktu yang ditentukan sebaiknya menuliskan sebuah 

perjanjian yang jelas diantara orang yang meminjam dana (kreditur) dan yang 

meminjamkan sejumlah dana (debitur). Dimana hendaknya dalam sebuah 

perjanjian tertulis tersebut disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki atau seorang 

laki-laki dan dua orang saksi perempuan. Agar dikemudian hari ketika salah 

seorang diantara saksi ada yang lupa, maka masih ada saksi lain yang bisa 

mengingatkan perjanjian tersebut.  

Bermu’amalah ialah seperti berjual beli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan 

sebagainya.  

QS Al Baqarah ayat 283: 

 

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 
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yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia 
bertaqwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) 
menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang 
menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa 
hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. 
 

Sedangkan inti ayat di atas adalah Apabila seseorang hendak melakukan 

transaksi utang-piutang yang memakai jangka waktu dengan orang lain yakni 

dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada orang yang berpiutang, 

hendaknya menggunakan prinsip kehati-hatian. 

2. Hadis Nabi Muhammad saw 

Dasar hukum yang kedua untuk dijadikan rujukan dalam membuatrumusan gadai 

syariah adalah hadis Nabi Muhammad saw., yangantara lain diungkapkan 

sebagai berikut. 

a. Hadis A'isyah ra. yang diriwayatkan oieh Imam Muslim, yangberbunyi: 

Telah meriwayatkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhalidan Ali 
binKhasyarm berkata : keduanya mengabarkan kepada kami Isa bin 
Yunus bin'Amasy dari Ibrahim dari Aswad dari ‘Aisyahberkata: 
bahwasanya Rasulullah saw membeli makanan dariseorang Yahudi 
dengan menggadaikan baju besinya. (HR.Muslim) 
 

b. Hadis dari Anas bin Malik ra. yang diriwayatkan oleh Ibnu Majahyang 

berbunyi: 

Telah meriwayatkan kepada kami Nashr bin Ali Al-Jahdhami,ayahku 
telah meriwayatkan kepadaku, meriwayatkan kepada kamiHisyam bin 
Qatadah dari Anas berkata: Sungguh Rasulullah saw.menggadaikan 
baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinahdan menukarnya 
dengan gandum untuk keluarganya. (HR. IbnuMajah). 
 

c. Hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari,yang 

berbunyi: 

Telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Muqatil,mengabarkan 
kepada kami Abdullah bin Mubark, mengabarkankepada kami Zakariyya 
dari Sya’bi dari Abu Hurairah, dari Nabisaw, bahwasannya beliau 
bersabda: Kendaraan dapat digunakandan hewan ternak dapat pula 
diambil manfaatnya apabiladigadaikan. Penggandai wajib memberikan 
nafkah dan penerima gadai boleh mendapatkan manfatnya. (HR. Al-
Bukhari) 
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d. Hadis riwayat Abu Hurairah ra., yang berbunyi: 

Barang gadai tidak boleh disembunyikan dari pemilik 

yangmenggadaikan, baginya risiko dan hasilnya. (HR. Asy-Syafi'i 

danAd-Daruquthni) 

3. Ijma’ Ulama 

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukumgadai. Hal dimaksud, 

berdasarkan pada kisah NabiMuhammad saw, yang menggadaikan baju besinya 

untukmendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama jugamengambil 

indikasi dari contoh Nabi Muhammad sawtersebut, ketika beliau beralih dari yang 

biasanya bertransaksikepada para sahabat yang kaya kepada seorang 

yahudibahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad sawyang tidak 

mau memberatkan para sahabat yang biasanyaenggan mengambil ganti ataupun 

harga yang diberikan olehNabi Muhammad saw kepada mereka. 

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional 

Fatwa Dewan Syariah Nastonal Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)menjadi 

salah satu rujukan yang berkenaan gadai syariah, diantaranya dikemukakan 

sebagai berikut. 

a. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 

No:25/DSNMUI/III/2002, tentang Rahn; 

b. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 

No:26/DSNMUI/III/2002, tentang Rahn Emas; 

c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 

No:09/DSNMUI/IV/2000, tentang Pembiayaan Ijarah; 

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 

No:10/DSNMUI/IV/2000, tentang Wakalah; 

e. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 

No:43/DSNMUI/IV/2004, tentang Ganti Rugi; 
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2.2.3 Rukun dan Syarat sah Gadai Syariah 

Menurut Ali dalam buku hukum gadai syariah (2008 : 20), menyebutkan rukun 

dan syarat syahnya perjanjian gadai adalah sebagai berikut: 

1. Rukun Gadai 

Dalam fikih empat mazhab (fiqh al-madzahib al-arba’ah) diungkapkan 

rukun gadai sebagai berikut : 

a. Aqid (orang yang berakal) 

Adalah orang yang melakukan akad meliputi 2 arah yaitu Rahin 

(orang yang menggadaikan barangnya) dan Murtahin (orang yang 

berpiutang atau menerima barang gadai) atau penerima gadai. Hal 

yang dimaksud didasari oleh shighat yaitu ucapan berupa ijab 

qabul (serah terima antara penggadai dengan penerima gadai) 

b. Ma’qud ‘alaih (barang yang diakadkan) 

Ma’qud ‘alaih meliputi 2 hal yaitu Marhun (barang yang 

digadaikan) dan Marhun bihatau utang yang karenanya diadakan 

akad rahn. 

Dalam hal penentuan rukun gadai terdapat perbedaan. Ulama mazhab Hanafi 

berpendapat bahwa shighat tidak termasuk sebagai rukun rahn, melainkan ijab 

dan qabul. Menurut Ali, hal yang terpenting dalam perjanjian rahn adalah aqid, 

ma’qud ‘alaih dan shighat dari akad yang berupa ijab qabul antara dua orang 

yang berakad. 

2. Syarat Gadai 

a. Shighat  

b. Pihak yang berakad cakap menurut hukum 

Pihak rahin dengan marhun cakap melakukan perbuatan hukum 

yang ditandai dengan aqil baligh, berakal sehat dan mampu 

melakukan akad. 
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c. Utang (marhun bih) 

Utang (marhun bih) mempunyai pengertian bahwa : 

a. Utang adalah kewajiban bagi pihak berutang untuk membayar 

kepada pihak yang memberi piutang. 

b. Merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak 

bermanfaat maka tidak sah 

c. Barang tersebut dapat dihitung jumlahnya. 

d. Marhun 

Harta yang dipegang oleh murtahin (penerima gadai) atau 

wakilnya sebagai jaminan utang. 

Menurut Sayyid Sabiq dalam buku Fiqh Islam (2004: 188) Adapun syarat 

Sah gadai adalah sebagi berikut: 

1. Berakal  

2. Balig 

3. Barang yang dijadikan jaminan ada pada saat akad meski tidak lengkap 

4. Barang tersebut diterima oleh orang yang memberikan utang (murtahin) 

atau wakilnya. 

Imam Syafi’i melihat bahwa Allah tidak menetapkan suatu hukum kecuali dengan 

jaminan yang memiliki kriteria jelas dalam serah terima. Apabila kriteria tidak ada 

maka hukumnya juga tidak ada. 

Madzab Maliki berpendapat bahwa gadai wajib dengan akad dan bagi orang 

yang menggadaikan diharuskan menyerahkan barang jaminan untuk dikuasai 

oleh debitor (murtahin). Barang jaminan jika sudah berada di tangan debitor 

(murtahin), ia berhak memanfaatkan barang tersebut. Berbeda dengan Imam 

Syafi’i yang mengatakan, “Hak pemanfaatan atas barang jaminan hanya boleh 

jika tidak merugikan debitor. 
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2.2.4 Produk dan Jasa Gadai Syariah 

Adapun produk gadai syariah antara lain adalah 

a. Rahn  

Skema pinjaman untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat 

dengan sistem gadai sesuai syariah. Dengan jaminan barang perhiasan, 

barang elektronik, atau kendaraan bermotor. 

Landasan syariah 

A. Landasan Al Qur’an dan Hadist 

a). Firman Allah QS AL Baqarah (2): 283 

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermua’amalah tidak secara tunai) 

sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah 

ada tanggungan yang dipegang...” 

b). Hadist nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah ra, ia 

berkata: 

“Sesungguhnya Rasulullah saw pernah membeli makanan dengan 

berhutang dari seseorang Yahudi, dan Nabi menggadaiakan sebuah 

baju besi kepadanya” 

c). Hadist Nabi saw riwayat al-Syafi’i, al-Duraquthni dan Ibnu Majah 

dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda: 

“Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang 

menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dari menanggung 

resikonya”. 

B. Landasan Fatwa 

a). Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn 

b). Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas 

 

 



34 
 

b. Arrum  

Skema pinjaman dengan sistem syariah bagi para pengusaha mikro dan 

kecil untuk keperluan usaha dengan sistem pengembalian secara 

angsuran. Jaminan BPKB mobil atau motor yang dimiliki. 

c. Amanah 

Skema pemberian pembiayaan kepada masyarakat yang berpenghasilan 

tepat guna memiliki motor atau mobil. Pembiayaan ini diberikan dalam 

jangka waktu tertentu dengan pengambalian secara angsuran. 

d. Mulia 

Program yang memfasilitasi kepemilikan emas batangan melalui 

penjualan logam mulia oleh pegadaian atau masyarakat secara tunai atau 

angsuran. 

Sedangkan Jasa pada Gadai Syariah, diantaranya: 

a. Pemberian Pinjaman 

Mensyaratkan pemberian pinjaman dengan penyerahan harta benda 

sebagai jaminan. Harta benda gadai harus berbentuk barang bergerak. 

Pemberian pinjaman sangat ditentukan oleh nilai dan kualitas serta 

jumlah barang yang akan digadaikan. 

b. Penaksiran Nilai harta benda 

Pelayanan berupa jasa atas nilai suatu harta benda kepada warga 

masyarakat. Jasa yang ditaksir meliputi semua harta benda bergerak dan 

tidak bergerak.  

c. Penitipan barang berupa sewa (ijarah) 

Menerima penitipan barang dari warga masyarakat berupa surat-surat 

berharga. Misalnya, sertifikat tanah, ijasah, mobil dan sebagainya. 

 

 



35 
 

d. GoldCounter 

Jasa penyediaan fasilitas berupa tempat penjualan emas yang berkualitas 

eksekutif dan aman yang disediakan oleh pegadaian syariah. 

 
2.2.5 Jenis-jenis Akad Gadai Syariah 

Jenis-jenis akad  dalam gadai syariah antara lain (Muhammad dan Hadi: 46): 

a. Akad Al Qardul Hasan  

Akad ini digunakan oleh nasabah yang menginginkan menggadaikan 

barangnya untuk keperluan konsumtif. Jadi nasabah (rahin) akan 

dikenakan biaya perawatan dan penjagaan barang gadai (marhun) 

kepada pegadaian (murtahin). 

 Ketentuannya: 

1). Barang gadai hanya dapat dimanfaatkan dengan jalan menjual, seperti   

emas, barang elektronik dan lain sebagainya 

2). Karena bersifat sosial, maka tidak ada pembagian hasil. Pegadaian 

hanya diperkenankan untuk mengenakan biaya administrasi kepada 

rahin. 

b. Akad Mudharabah 

Akad yang diberikan oleh nasabah yang menginginkan menggadaikan 

jaminannya untuk menambah modal usaha baik pembiayaan investasi 

atau modal kerja.  

Ketentuannya: 

1). Barang gadai dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak 

bergerak. Seperti : emas, elektronik. Kendaraan bermotor, tanah, 

rumah dan lain-lain. 

2). Keuntungan dibagi setelah dikurangi dengan biaya pengelolaan 

barang gadai (marhun) 
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c. Ba’i Muqayyadah 

Akad yang diberikan kepada nasabah yang menginginkan menggadaikan 

barang untuk keperluan produktif, artinya dalam menggadaikan 

barangnya rahin tersebut menginginkan modal kerja berupa pembelian 

barang. Sedangkan barang jaminan yang dapat dijaminkan untuk akad ini 

adalah barang-barang yang dapat dimanfaatkan atau tidak dapat 

dimanfaatkan atau tidak dapat dimanfaatkan oleh rahinatau murtahin. 

Menurut Ali (2008: 97) Akad dalam gadai syariah selain yang telah disebut di 

atas terdapat pula antara lain : 

a. Akad Ijarah  

Akad yang objeknya merupakan penukaran manfaat harta benda pada 

masa tertentu, yaitu manfaat dengan imbalan, sama dengan seseorang 

menjual manfaat barang. Dalam akad ini, penerima gadai (murtahin) 

dapat menyewakan tempat penyimpangan barang (deposit box) kepada 

nasabahnya. Barang titipan dapat berupa harta benda yang 

menghasilkan manfaat atau tidak menghasilkan manfaat.   

b. Akad Musyarakah Amwal al-‘inan 

Suatu transaksi dalam bentuk perserikatan antara dua pihak atau lebih 

yang disponsori oleh pegadaian syariah untuk berbagi hasil (profit loss 

sharing), berbagi kontribusi, berbagi kepemilikan, dan berbagi resiko 

dalam sebuah usaha. Musyarakah mendorong ternjadinya investasi 

bersama antara pihak yang mempunyai modal minimum tetapi 

mempunyai kemampuan yang memadai untuk berusaha, dengan pihak 

yang mempunyai modal besar tetapi belum memanfaatkan secara 

optimal. 
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2.2.6 Hak dan Kewajiban Para Pihak 

1. Hak dan Kewajiban Penerima Gadai 

Hak Penerima Gadai : 

a. Penerima gadai berhak menjual marhun apabila rahin tidak dapat 

memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan 

harta benda gadai (marhun) dapat digunakan untuk melunasi 

pinjaman (marhun bih) dan sisanya dikembalikan kepada rahin. 

b. Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang 

telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai 

(marhun) 

c. Selama pinjaman belum melunasi maka pihak pemegang gadai 

berhak menahan harta benda gadai yang diserahkan oleh 

pemberi gadai (nasabah/rahin). 

Kewajiban Penerima Gadai : 

a. Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya 

harta benda gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya 

b. Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk 

kepentingan pribadinya 

c. Penerima gadai berkewajiban memberitahukan kepada pemberi 

gadai sebelum diadakan pelelangan harta benda gadai 

2. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai (Rahn) 

Hak Pemberi Gadai (Rahn): 

a. Pemberi gadai (rahin) berhak mendapat pengembalian harta 

benda yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjaman utangnya 

b. Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan 

dan/atau hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu 

disebabkan oleh kelalaian penerima gadai 



38 
 

c. Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta 

benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya 

lainnya 

d. Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda gadai bila 

penerima gadai diketahui menyalahgunakan harta benda 

gadaiannya.  

Kewajiban Pemberi Gadai (rahin) 

a. Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang telah 

diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, 

termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai 

b. Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta benda 

gadaiannya, bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan 

pemberi gadai tidak dapat melunasi uang pinjamannya. 

 
2.2.7 Penggolongan Uang Pinjaman 

Menurut Ali (2008:72), kualifikasi jumlah uang pinjaman (marhun bih) yang 

disalurkan sangat dipengaruhi oleh golongan barang gadaian (marhun) yang 

telah ditetapkan berdasar ketentuan dalam Buku Pedoman Menaksir (BPM) dan 

Surat Edaran (SE) Direksi Perum Pegadaian. Pinjaman yang diberikan 

digolongkan berdasarkan tingkat tarif simpanan dengan mengambil presentase 

dari nilai taksiran barang gadai (marhun), bukan dari sewa modal (bunga) 

maupun jangka waktu pinjaman. 
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Tabel 2.3 : Penggolongan Pinjaman 

Golongan  

Marhun Bih 

Plafon  

Marhun Bih 
Biaya Administrasi 

A 20.000-150.000 500 

B 151.000-500.000 3.000 

C 501.000-1.000.000 5.000 

D 1.005.000-5.000.000 10.000 

E 5.010.000-10.000.000 15.000 

F 10.050.000-20.000.000 25.000 

G 20.100.000-50.000.000 30.000 

H 50.100.000-200.000.000 30.000 

   
Sumber: Brosur Pegadaian Syariah, 2007 dalam Ali (2008:72) 

Golongan pinjaman terbagi ke dalam 8 golongan dan mempunyai persentase 

pencairan dananya kurang lebih 90% dari nilai taksiran barang gadai. Nilai 

taksiran ini juga digunakan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya jasa 

simpan, yang ditentukan dalam Surat Edaran (SE) Direksi Perum Pegadaian. 

Jumlah minimum uang pinjaman (marhun bih) per-SBR adalah Rp 20.000,00 s.d 

Rp 150.000,00. Uang pinjaman yang dicairkan dan sampai ke tangan nasabah 

(rahin) ini besarnya tidak sama sebagaimana yang tertera dalam Surat Bukti 

Rahn (SBR), karena masih mendapat potongan untuk biaya administrasi yang 

diperuntukkan bagi asuransi penyimpanan barang, gaji karyawan, dan biaya 

operasional lainnya. 

 
2.2.8 Prosedur Penaksiran Barang Gadai 

Besarnya pinjaman dari pegadaian syariah yang diberikan kepada nasabah 

tergantung dari besarnya nilai barang yang akan digadaikan. Barang yang 

diterima dari calon nasabah harus ditaksirkan oleh petugas penaksir untuk 

mengetahui nilai dari barang tersebut. 
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Barang gadai ditaksirkan atas beberapa pertimbangan, seperti jenis barang, nilai 

barang, usia barang, dan lain sebagainya. Dalam hal penaksiran barang operasi 

pegadaian syariah didasarkan pada pembagian level tanggung jawab penentuan 

taksiran; 

1). Golongan A dilaksanakan oleh penafsir yunior 

2). Golongan B dan C dilaksanakan oleh penafsir Madya 

3). Golongan D dan E dilaksanakan oleh penafsir Senior/Manajer cabang 

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.91/US.1.00/2009 tanggal 26 Nopember 

2009 tentang PerubahanProsentase Marhun Bih terhadap taksiran ditetapkan 

sebagai berikut: 

 
Tabel 2.4:Besarnya Marhun Bih terhadap Nilai Taksiran 

Golongan Plafon Marhun Bih 
Tarif Biaya 

Administrasi 
Rp 

Jangka 
Waktu Kredit 

A 20.000 - 150.000 1.000 120 hari 

B 151.000 - 500.000 5.000 120 hari 

C1 501.000 - 1.000.000 8.000 120 hari 

C2 1.005.000 - 5.000.000 16.000 120 hari 

C3 5.010.000 - 10.000.000 25.000 120 hari 

C4 10.050.000 - 20.000.000 40.000 120 hari 

D1 20.100.000 - 50.000.000 50.000 120 hari 

D2 50.100.000 - 200.000.000 60.000 120 hari 

 
Sumber: Laporan auditor dan laporan keuangan 31 Desember 2010-2009 Perum Pegadaian 
                dan Perusahaan Anak 
 
 

2.2.9 Pemberian Pembiayaan gadai  

Mekanisme penyaluran pinjaman pada pelaksanaan sistem gadai syariah 

mempunyai prinsip bahwa nasabah hanya dibebani oleh biaya administrasi dan 

jasa simpan harta benda sebagai jaminan. Mekanisme pelaksanaan pegadaian 

syariah merupakan implementasi dari beberapa konsep yang telah ditetapkan 
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oleh para ulama tentang kegiatan pegadaian (rahn). Hal ini diuraikan sebagai 

berikut (Ali 2008: 48-49) : 

a. Jenis-jenis harta yang digadaikan  

a) Perhiasan: baik emas, perak, mutiara, intan, maupun semacamnya. 

b) Peralatan rumah tangga: baik perlengkapan dapur, perlengkapan 

makan atau perlengkapan minum, perlengkapan taman maupun 

sejenisnya 

c) Kendaraan: baik sepeda, sepeda motor, mobil maupun 

semacamnya. 

b. Biaya-biaya 

Biaya yang akan dibayar oleh pemberi gadai (rahin) kepada penerima 

gadai (murtahin) yang berkaitan pelaksaan transaksi gadai, yaitu: 

a) Biaya Administrasi 

Biaya administrasi yang harus dibayar oleh pemberi gadai kepada 

penerima gadai berdasarkan transaksi gadai syariah, yaitu Rp 50 

bagi setiap kelipatan pinjaman Rp 5.000,00 untuk semua golongan 

pinjaman. Lain halnya hasil hitungan biaya administrasi. Hal 

dimaksud dilakukan pembulatan ke Rp 100 terdekat yaitu 

(a) Rp 1 s.d. Rp 50 dianggap sama dengan Rp 0 

(b) Diatas Rp 50 s.d. Rp 100 dibulatkan Rp 100 

Biaya administrasi dimaksud, hanya dibebankan sekali kepada pemberi 

gadai ketika terjadi akad (kontrak). Biaya administrasi dimaksud, 

sebagai berikut: 

i. Biaya riil yang dikeluarkan berupa ATK, perlengkapan, dan 

biaya tenaga kerja 

ii. Besarny biaya ditetapkan sesudah terjadi penaksiran nilai harta 

benda yang menjadi agunan 
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iii. Biaya dimaksud, dibayar pada saat pinjaman dicairkan. 

b) Biaya sewa tempat penyimpanan barang gadai 

Biaya sewa tempat penyimpanan barang gadai syariah didasarkan 

kepada besarnya tarif jasa simpanan. Hal ini diungkapkan sebagai 

berikut: 

a) Nilai taksiran harta benda yang digadaikan. 

b) Jangka waktu gadai syariah ditetapkan 90 hari. Perhitungan 

tarif jasa simpanan dimaksud, yaitu kelipatan 5 hari sehingga 

satu hari dihitung 5 hari 

c) Tarif jasa simpanan dihitung per 5 hari. 

Selain itu, hal-hal yang perlu diungkapkan adalah 

(a). Perhiasan, jika marhun ditebus sebagai barang jaminan, 

maka dikenakan tarif jasa simpanan sebesar Rp 90 per 10 

hari masa penyimpanan untuk setiap kali kelipatan taksiran 

marhun emas. Hasil perhitungan jasa penyimpanan 

dimaksud dilakukan pembulatan ke Rp 100 terdekat, yaitu 

(1) Rp1 s.d. Rp 50 dianggap sama dengan Rp 0 

(2) Di atas Rp 50 s.d. Rp 100 dibulatkan menjadi Rp 100. 

(b) Barang elektronik, alat rumah tangga dan semacamnya, 

dikenakan tarif sewa tempat simpanan sebesar Rp 95 per 

10 hari masa penyimpanan 

(c) Kendaraan bermotor, dikenakan tarif sewa tempat simpanan 

sebesar Rp100 per 10 hari penyimpanan 
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Tabel 2.5 : Tarif Sewa Tempat Simpanan 

No Jasa simpanan 
Nilai 

Taksiran 
Tarif sewa tempat 

penyimpanan 

1. Emas dan berlian Rp 10.000 Rp90/jangka waktu/10hari 

2. 
Elektronik, mesin jahit, 
dan peralatan rumah 
tangga 

Rp 10.000 Rp95/jangka waktu/10hari 

3. Kendaraan bermotor Rp 10.000 
Rp100/jangka 
waktu/10hari 

     
 Sumber : Ali (2008: 49) 

 

2.2.10 Pelunasan dan Perpanjangan Pembiayaan Gadai 

Menurut Ali (2008: 49) Pada dasarnya orang yang menggadaikan hartanya di 

pegadaian untuk mendapatkan pinjaman uang dapat melunasi pinjamannya 

kapan saja, tanpa harus menunggu jatuh tempo. Pemberi gadai dapat memilih 

cara pelunasan sekaligus atau mencicil utangnya. Oleh karena itu, bila masa 4 

bulan telah sampai, tetapi rahin belum melunasi pinjamannya maka dapat 

mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pinjaman selama 4 bulan, 

tetapi jika dalam waktu yang ditetapkan rahin tidak mengambil harta benda yang 

menjadi jaminan maka pegadaian syariah akan melakukan pelelangan atau 

penjualan barang gadai. 

 
2.2.11 Pelelangan Barang Gadai 

Pihak pegadaian melakukan pelelangan harta benda yang menjadi jaminan 

pinjaman bila rahin tidak dapat melunasi pinjaman sampai batas waktu yang 

telah ditentukan dalam akad. Pelelangan dimaksud, dilakukan oleh pihak 

pegadaian sesudah memberitahukan kepada rahin paling lambat 5 hari sebelum 

tanggal penjualan. Pemberitahuan tersebut dapat melalui surat pemberitahuan 

masing-masing alamat atau melalui telepon dan lainnya.  

Pelelangan dimaksud mempunyai ketentuan sebagai berikut: 
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a) Ditetapkan harga emas oleh pegadaian pada saat pelelangan dengan 

margin 2% untuk pembeli 

b) Harga penawaran yang dilakukan oleh banyak orang tidak diperbolehkan 

karena dapat menyebabkan kerugian bagi rahin. Karena itu, pihak 

pegadaian melakukan pelelangan terbatas, yaitu hanya memilih beberapa 

orang pembeli. 

c) Hasil pelelangan akan digunakan untuk biaya penjualan 1% dari harga 

jual, biaya pinjaman 4 bulan, dan sisanya dikembalikan kepada rahin. 

d) Sisa kelebihan yang tidak diambil selama setahun, akan diserahkan oleh 

pihak pegadaian kepada baitul mal. 

 

2.3 Teori Kredit 

2.3.1 Pengertian Kredit  

Istilah kredit berasal dari bahasa yunani yaitu “credere” yang berarti kepercayaan 

atau dalam bahasa latin “creditum” yang berarti kepercayaan atau kebenaran. 

Maksudnya adalah apabila seseorang memperoleh kredit maka berarti mereka 

memperoleh kepercayaan kepada seseorang bahwa uang yang dipinjamkan 

pasti kembali (Kasmir 2002: 72) 

Dalam buku Firdaus dan Ariyanti (2011 : 2) dijelaskan beberapa pengertian kredit 

sebagai berikut: 

a. “Credit is the personal reputation a person has, in consequence of which 
he can buy money or goods or labor, by giving in exchange for them, a 
promise to pay at a future time” (Mac Leod) 
(Kredit adalah suatu reputasi yang dimiliki oleh seseorang, yang 
memungkinkan ia bisa memperoleh uang, barang-barang atau 
buruh/tenaga kerja, dengan jalan menukarkannya dengan suatu janji 
untuk membayarnya di suatu waktu yang akan datang) 
 

b. “The transfer of something valuable to another, whether money, goods 
or service in the confidence that he will be both willing and able, at a 
future day, to pay its equivalent” (Tucker) 
(Pertukaran/pemindahan sesuatu yang berharga dengan barang lainnya 
baik itu berupa uang, barang maupun jasa dengan keyakinan bahwa ia 
akan bersedia dan mampu untuk membayar dengan harga yang sama 
dimasa yang akan datang) 
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c. “In a general sense credit is based on confidence in the debtors ability to 
make a money payment at some future time” (Rollin G. Thomas) 
(Dalam pengertian umum kredit didasarkan pada kepercayaan atas 
kemampuan si peminjam untuk membayar sejumlah uang pada masa 
yang akan datang) 
 

d. “Kredit: sistem keuangan untuk memudahkan pemindahan modal dari 
pemilik kepada pemakai dengan pengharapan memperoleh keuntungan. 
Kredit diberikan berdasarkan kepercayaan orang lain yang 
memberikannya terhadap kecakapan dan kejujuran si peminjam” 
(Ensiklopedia Umum) 
 

e. “...bahwa kredit itu adalah suatu pemberian prestasi yang mana balas 

prestasinya (kontra presrasi) akan terjadi pada suatu waktu di hari yang 

akan datang...” (Drs. Amir Rajab Batubara) 

f. Menurut Undang-undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 (Pasal 21 
ayat 11). Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 
dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 
pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 
peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan 
pemberian bunga. 
 

Dari berbagai pengertian kredit diatas dapat disimpulkan secara singkat bahwa 

kredit merupakan pemberian pinjaman berupa barang, uang atau jasa kepada 

seseorang dengan ketentuan bahwa pinjaman tersebut harus dikembalikan 

dikemudian hari sesuai dengan perjanjian beserta bunga yang berlaku pada 

masing-masing lembaga pembiayaan. 

 
2.3.2 Unsur-Unsur Kredit  

Menurut Kasmir (2002: 75) Unsur-unsur yang terkandung di dalam kredit antara 

lain: 

a. Kepercayaan  

Merupakan suatu keyakinan pemberi kredit (bank) bahwa kredit yang 

diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima 

kembali di masa datang. 
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b. Kesepakatan 

Disamping unsur percaya didalam kredit juga mengandung unsur 

kesepakatan antara pemberi kredit dengan penerima kredit. Kesepakatan 

ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak 

menandatangi hak dan kewajibannya. Kesepakatan ini kemudian 

dituangkan dalam akad kredit dan ditandatangani kedua belah pihak bank 

dan nasabah. 

c. Jangka Waktu 

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu 

ini mencakup masa penengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka 

waktu tersebut dapat dalam jangka pendek (dibawah 1 tahun), jangka 

waktu menengah (1 sampai 3 tahun) atau jangka panjang (diatas 3 

tahun). Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran 

kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu 

jangka waktu ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. 

c. Resiko 

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan 

memungkinkan suatu resiko tidak tertagih atau macet. Semakin panjang 

jangka waktu kredit, maka semakin besar resikonya, demikian pula 

sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang tidak 

disengaja, misalnya karena bencana alam atau bangkrutnya usaha 

nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya, sehingga nasabah tidak 

mampu lagi melunasi kredit yang diperolehnya, maupun resiko yang 

disengaja, seperti karena penggunaan kredit diluar tujuan yang telah 

ditetapkan sehingga menyebabkan bangkrutnya usaha nasabah. 
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d. Balas Jasa  

Bagi bank, balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas 

pemberian kredit. Dalam bank konvensional balas jasa dikenal dengan 

nama bunga. Disamping balas jasa dalam bentuk bunga, bank juga 

membebankan biaya administrasi kepada nasabahnya, yang merupakan 

pendapatan pula bagi bank. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah, 

balas jasa ditentukan dengan bagi hasil. 

 
2.3.3 Tujuan dan Fungsi Kredit 

Dalam Prakteknya tujuan pemberian kredit menurut kasmir (2002: 105-106)  

sebagai berikut: 

a. Mencari Keuntungan  

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. 

Hasil keuntungan tersebut diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima 

oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang 

dibebankan kepada nasabah. 

b. Membantu Usaha Nasabah 

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang 

memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal 

kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat 

mengembangkan dan memperluas usahanya. 

c. Membantu Pemerintah  

Tujuan lain untuk membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi 

pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, 

maka semakin baik. Mengingat semakin banyak kredit berarti adanya 

kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan berbagai sektor, 

terutama sektor riil. 
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Selanjutnya pemberian kredit suatu fasilitas kredit juga memiliki suatu fungsi 

yang sangat luas. Fungsi kredit secara luas menurut kasmir (2002: 107-109) 

antara lain: 

a. Untuk meningkatkan daya guna uang 

Adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang 

hanya disimpan saja di rumah tidak akan menghasilkan sesuatu yang 

berguna. Dengan diberikannya kredit, uang tersebut menjadi berguna 

untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit. 

b. Untuk meningkatkan peredaran lalu lintas uang 

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu 

wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang 

dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh 

tambahan uang dari daerah lainnya. 

c. Untuk meningkatkan daya guna barang 

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh debitur untuk 

mengolah barang yang semula tidak berguna menjadi berguna atau 

bermanfaat. 

d. Untuk meningkatkan peredaran barang 

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu 

wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari 

satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah. Kredit ini biasanya kredit 

ekspor impor atau kredit perdagangan. 

e. Sebagai alat stabilitas ekonomi 

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilisasi 

ekonomi, karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah 

jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kredit dapat pula 
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membantu mengekspor barang dari dalam ke luar negeri sehingga dapat 

meningkatkan devisa negara. 

f. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha 

Bagi penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan 

berusaha, apalagi bagi nasabah yang memang modalnya pas-pasan, 

kredit merupakan solusi untuk meningkatkan usahanya. 

g. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan 

Semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik, 

terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit 

diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentunya akan 

membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. 

h. Untuk meningkatkan hubungan internasional 

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling 

membutuhkan antara penerima kredit dengan pemberi kredit. Pemberian 

kredit oleh negara lain akan dapat meningkatkan kerjasama baik di 

bidang ekonomi maupun bidang-bidang lainnya. 

 
2.3.4 Jenis-jenis Kredit 

Secara umum jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh bank dan dilihat dari 

berbagai segi menurut Kasmir (2002: 76-79) adalah: 

1. Dilihat dari segi kegunaan 

Maksud jenis kredit dilihat dari segi kegunaannya adalah untuk 

melihat penggunaan uang tersebut apakah untuk digunakan dalam 

kegiatan utama atau hanya kegiatan tambahan. Jika ditinjau dari segi 

kegunaan terdapat dua jenis kredit yaitu: 
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a. Kredit investasi 

Yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan 

usaha atau membangun proyek/pabrik baru dimana masa 

pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama dan 

biasanya kegunaa kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu 

perusahaan. 

b. Kredit modal kerja 

Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan 

produksi dalam operasionalnya. Contoh kredit modal kerja 

diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai 

atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi 

perusahaan. Kredit modal kerja merupakan kredit yang dicairkan 

untuk mendukung kredit investasi yang sudah ada. 

2. Dilihat dari Segi Tujuan Kredit 

Jenis kredit dilihat dari segi tujuan adalah: 

a. Kredit produktif 

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi 

atau investasi. Kredit yang diberikan untuk menghasilkan barang 

atau jasa. Artinya kredit ini digunakan untuk diusahakan sehingga 

menghasilkan suatu baik berupa barang maupun jasa  

b. Kredit konsumtif 

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara 

pribadi. Artinya tidak ada penambahan barang dan jasa yang 

dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh 

seseorang atau badan usaha 
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c. Kredit perdagangan 

Kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya 

untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya 

diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. 

3. Dilihat dari Segi Jangka Waktu 

a. Kredit jangka pendek 

Kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling 

lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal 

kerja 

b. Kredit jangka menengah 

Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 

tahun, kredit jenis ini dapat diberikan untuk modal kerja. Beberapa 

bank mengklasifikasikan kredit menengah menjadi kredit jangka 

panjang 

c. Kredit jangka panjang 

Kredit yang masa pengembaliannya paling panjang yaitu diatas 3 

tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk investasi 

jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau 

manufaktur dan untuk juga kredit konsumtif seperti kredit 

perumahan. 

4. Dilihat dari Segi Jaminan 

Maksudnya adalah setiap pemberian suatu fasilitas kredit harus 

dilindungi dengan suatu barang atau surat-surat berharga minimal 

senilai kredit yang diberikan. Jenis kredit dilihat dari segi jaminan: 

a. Kredit dengan jaminan 

Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan 

tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. 
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Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai 

jaminan yang diberikan si calon debitur. 

b. Kredit tanpa jaminan  

Kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. 

Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter, 

serta loyalitas si calon debitur selama berhubungan dengan bank 

yang besangkutan. 

5. Dilihat dari Segi Sektor Usaha 

Jenis kredit jika dilihat dari sektor usaha sebagai berikut: 

a. Kredit pertanian 

Kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian 

rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau 

jangka panjang. 

b. Kredit peternakan 

Kredit diberikan untuk jangka waktu yang relatif pendek misalnya 

peternakan ayam dan untuk kredit jangka panjang seperti kambing 

atau sapi 

c. Kredit industri 

Kredit untuk membiayai industri pengolahan baik untuk industri 

kecil, menengah dan besar. 

d. Kredit pertambangan 

Jenis kredit untuk usaha tambang yang dibiayainya, biasanya 

dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak, atau 

tambang timah. 
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e. Kredit pendidikan 

Kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana 

pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa 

yang sedang belajar. 

f. Kredit profesi 

Diberikan kepada kalangan para profesional seperti dosen, dokter, 

atau pengacara. 

g. Kredit perumahan 

Kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan 

h. Dan sektor-sektor usaha lainnya 

2.3.5 Prinsip-prinsip Pemberian Kredit 

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka harus dapat dipastikan bahwa 

kredit yang diberikan bisa kembali. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis 

penilaian kredit dengan tujuan untuk mereduksi resiko kredit macet yang munkin 

muncul. Menurut Prijono (2004) dalam skripsi Lukas (2006: 21), prinsip 

pemberian kredit bertumpu pada aspek 5 C dan 3 R yaitu: 

1. Konsep 5 C 

a) Character bermanfaat untuk melihat niat baik nasabah untuk 

mengembalikan kredit yang diperolehnya. 

b) Capacity untuk mengukur kemampuannya dalam mengembalikan 

kreditnya atas dasar kemampuan menjalankan bisnisnya. 

c) Capital untuk mengetahui apakah calon nasabah memiliki modal yang 

memadai untuk menjalankan usahanya. Idealnya jumlah kredit yang 

diajukan tidak lebih besar dari modal yang dimiliki 

d) Condition Of Economy untuk meneliti prospek bisnis dikaitkan dengan 

kondisi saat ini dan mendatang 
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e) Colleteral berguna untuk melihat sejauh mana jaminan yang diberikan 

dapat menutupi resiko yang mungkin timbul 

2. Konsep 3 R 

a) Return adalah penilaian atas hasil yang akan dicapai perusahaan calon 

nasabah setelah memperoleh kredit 

b) Repayment adalah memperhitungkan kemampuan, jadwal dan jangka 

waktu pembayaran kredit 

c) Risk bearing ability adalah memperhitungkan besarnya kemampuan 

perusahaan calon nasabah dalam menghadapi resiko. 

Menurut Kasmir (2002:92), ada beberapa prinsip-prinsip kredit yang sering 

dilakukan yaitu dengan analisis 5 C, analisis 7P dan studi kelayakan. Prinsip 7P 

merupakan rincian dari 5C dengan jangkauan analisis yang lebih luas.Sama 

halnya dengan Prijono (2004), untuk analisis 5C. Sedangkan penilaian dengan 

7P kredit adalah sebagai berikut: 

1. Personality 

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya 

sehari-hari maupun masa lalunya. Mencakup sikap, emosi, tingkah laku, 

dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah. 

2. Party 

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau 

golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta 

karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu 

dan akan mendapat fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank. Kredit 

untuk pengusaha lemah sangat berbeda dengan kredit untuk pengusaha 

yang kuat modalnya, baik dari segi jumlah, bunga dan persyaratan 

lainnya. 
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3. Perpose 

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, 

termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. 

4. Prospect  

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah 

menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek 

atau sebaliknya.  

5. Payment 

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit 

yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk 

pengembalian kredit yang diperolehnya. Semakin banyak sumber 

penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu 

usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sektor lainnya. 

6. Profitability  

Untuk menganalisis bagaimana kemanapun nasabah dalam mencari 

laba. Diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan 

semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang kan 

diperolehnya dari bank 

7. Protection  

Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank 

namun melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan 

barang atau orang atau jaminan asuransi. 

 
2.3.6 Jenis Pembebanan Bunga  

Setiap nasabah maupun masyarakat yang memperoleh kredit (pembiayaan) 

utamanya untuk lembaga kredit (pembiayaan) konvensional akan dikenakan 

bunga yang harus dibayar dalam angsuran yang menjadi kewajiban nasabah. 
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Dan setiap angsuran yang dibayar tiap periodenya tergantung dari jenis 

pembebanan suku bunga yang ditetapkan. Menurut Kasmir (2003 : 82) terdapat 

3 model pembebanan jenis suku bunga sebagai berikut: 

1. Flat Rate 

Merupakan perhitungan suku bunga yang tetap setiap periode, sehingga 

jumlah angsuran (cicilan) setiap periode pun tetap sampai pinjaman 

tersebut lunas. Perhitungan suku bunga model ini adalah menaikkan % 

bunga per periode dikali dengan pinjaman 

2. Sliding Rate 

Merupakan perhitungan suku bunga yang dilakukan dengan mengalikan 

prosentase suku bunga per periode dengan sisa pinjaman, sehingga 

jumlah suku bunga yang dibayar debitur semakin menurun, akibatnya 

angsuran yang dibayarpun menurun jumlahnya. 

3. Floating Rate 

Merupakan perhitungan suku bunga yang dilakukan sesuai dengan 

tingkat suku bunga yang bersangkutan. Dalam perhitungan suku bunga 

dapat naik, turun, atau tetap setiap periodenya. Begitu pula dengan 

jumlah angsuran yang dibayar sangat tergantung dari suku bunga pada 

bulan yang bersangkutan. 

Sedangkan menurut Firdaus dan Maya Ariyanti (2011 : 77) cara atau sistem 

pengenaan bunga kredit antara lain : 

1. Flat Rate (protetap) 

Sistem flat rate sesuai dengan namanya maka bunga yang dikenakan 

kepada debitur setiap bulan atau periode jumlahnya tetap, walaupun 

jumlah pokok kredit telah menurun karena telah diangsur setiap bulan. 
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Rumusnya : 

A = 
��� (���)

�
 

A =Angsuran pokok kredit + bunga kredit, dimana A jumlahnya tetap 

meskipun pokoknya telah diangsur 

P  = Jumlah pokok kredit awal/plafon sebelum diangsur 

i   =  Tingkat bunga kredit setiap bulan 

n  =  Jangka waktu kredit (dalam bulan) 

2. Sliding Rate (menurun) 

Pada sistem sliding rate, maka jumlah bunga (dalam rupiah) akan 

menurun sesuai denga pinjaman, kecuali pada jenis kredit yang 

pembayarannya sekaligus pada akhir masa pinjaman, maka pada kredit 

yang utang pokoknya harus diangsur, dengan adanya pembayaran atau 

angsuran pokok, maka utang pokok yang dikenakan atau yang 

diperhitungkan bunganya, juga akan berkurang sesuai dengan 

banyaknya angsuran atau cicilan yang telah dibayar. 

Rumus Sliding Rate adalah 

 B = 
	
 � � � �

��(���� ���)∶��
 

B = Jumlah bunga (dalam rupiah) yang harus dibayar 

Sp = Saldo pokok kredit 

i = Tingkat bunga (dalam%) perbulan 

n = Jumlah hari perbulan 

3. Annuity (anuitas) 

Pada sistem anuitas jumlah angsuran pokok ditambah bunga akan tetap 

setiap bulannya, namun dengan komponen yang berbeda dimana 
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angsuran pokok semakin lama semakin meningkat, sedangkan 

pembayaran bunga semakin menurun. 

Rumus Anuitas : 

 A = 
� � � � (���)ⁿ

(��� )ⁿ��
 

A = Jumlah pembayaran angsuran (pokok + bunga) 

B = Jumlah pembayaran bunga perbulan 

C = Jumlah angsuran pokok perbulan 

P = Pokok kredit/plafond 

i  = Tingkat bunga dalam persen perbulan 

n = Jangka waktu 

2.4 Teori Pembiayaan 

2.4.1 Pengertian Pembiayaan 

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang 

dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti pegadaian syariah kepada nasabah. 

Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan yaitu pendanaan 

yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik 

dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain. 

Bedasarkan prinsip syariah, 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 setelah jangka waktu tertentu 

dengan imbalan atau bagi hasil. 

Menurut Kasmir (2002:73), pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang 

atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan 

atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang 
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dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu 

tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. 

Menurut Antonio (2002: 160) menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah 

satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi 

kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit. 

Sedangkan menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan 
 
 “Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah 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 setelah jangka waktu tertentu 
dengan imbalan atau bagi hasil” 
 
 
2.4.2 Unsur-Unsur Pembiayaan 

Adapun unsur–unsur pembiayaan syariah menurut Sabiq (2001: 178) adalah 

sebagai berikut : 

1. Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya. Maksudnya 

bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan 

yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan 

hukum syariah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan hukum 

syariah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban 

bagi masing-masing pihak untuk menepati atau melaksanakan 

perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain apabila isi perjanjian itu 

merupakan perbuatan yang melawan hukum (hukum syariah), maka 

perjanjian yang diadakan dengan sendirinya batal demi hukum. 

2. Terjadinya perjanjian atas dasar saling ridho dan ada pilihan, dalam hal 

ini tidak boleh ada unsur paksaan dalam membuat perjanjian tersebut. 

Maksudnya perjanjian yang diadakan dan para pihak haruslah 

didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masingmasing 

pihak ridha atau rela akan isi perjanjian tersebut, atau dengan perkataan 
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lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Dalam hal 

ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak 

yang lain, dengan sendirinya perjanjian yang diadakan tidak mempunyai 

kekuatan hukum apabila tidak didasarkan kepada kehendak bebas 

pihak-pihakyang mengadakan perjanjian. 

3. Isi perjanjian harus jelas dan gamblang. Maksudnya apa yang 

diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi 

perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalah pahaman 

diantara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan 

dikemudian hari. Dengan demikian pada saat pelaksanaan atau 

penerapan perjanjian masing-masing pihak yang mengadakan 

perjanjian atau yang mengikatkan diri dalam perjanjian haruslah 

mempunyai interpretasi yang sama tentang apa yang telah mereka 

perjanjikan. 

 
2.4.3 Tujuan dan Fungsi Pembiayaan 

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan 

kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai islam. 

Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya 

pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk 

menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-

barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun 

ekspor. 

Sedangkan Fungsi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk 

mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga 

untuk menciptakan lingkungan bisnis yang amanantara lain sebagai berikut: 
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1. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan 

sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur. 

2. Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional 

karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh 

bankkonvensional. 

3. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh 

rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang 

dilakukan. 

 
2.4.4  Jenis-jenis Pembiayaan 

1. Berdasarkan Tujuan Penggunaannya, dibedakan dalam : 

a. Pembiayaan Modal Kerja, yakni pembiayaan yang ditujukan 

untuk memberikan modal usaha seperti antara lain pembelian 

bahan baku atau barang yang akan diperdagangkan. 

b. Pembiayaan Investasi, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk 

modal usaha pembelian sarana alat produksi dan atau 

pembelian barang modal berupa aktiva tetap/investaris. 

c. Pembiayaan Konsumtif, yakni pembiayaan yang ditujukan 

untuk pembelian suatu barang yang digunakan untuk 

kepentingan perseorangan ( pribadi ). 

2. Berdasarkan Cara Pembayaran/Angsuran Bagi Hasil, dibedakan 

dalam: 

a. Pembiayaan Dengan Angsuran Pokok dan Bagi Hasil Periodik, 

yakni angsuran untuk jenis pokok dan bagi hasil 

dibayar/diangsur tiap periodik yang telah ditentukan misalnya 

bulanan. 
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b. Pembiayaan Dengan Bagi Hasil Angsuran Pokok Periodik dan 

Akhir, yakni untuk bagi hasil dibayar/diangsur tiap periodik 

sedangkan pokok dibayar sepenuhnya pada saat akhir jangka 

waktu angsuran. 

c. Pembiayaan Dengan Angsuran Pokok dan Bagi Hasil Akhir, 

yakni untuk pokok dan bagi hasil dibayar pada saat akhir 

jangka waktu pembayaran, dengan catatan jangka waktu 

maksimal satu bulan. 

3. Metode Hitung Angsuran yang akan digunakan. Ada tiga metode 

yang ditawarkan yaitu : 

a. Efektif, yakni angsuran yang dibayarkan selama periode 

angsuran. Tipe ini adalah angsuran pokok pembiayaan 

meningkat dan bagi hasil menurun dengan total sama dalam 

periode angsuran. 

b. Flat, yakni angsuran pokok dan margin merata untuk setiap 

periode. 

c. Sliding, yakni angsuran pokok pembiyaan tetap dan bagi 

hasilnya  menurun  mengikuti sisa pembiayaan ( outstanding ) 

4. Berdasarkan Jangka Waktu Pemberiannya 

a. Pembiayaan dengan Jangka Waktu Pendek umumnya dibawah 

1 tahun. 

b. Pembiayaan dengan Jangka Waktu Menengah umumnya sama 

dengan 1 tahun. 

c. Pembiayaan dengan Jangka Waktu Panjang, umumnya diatas 

1 tahun  sampai dengan 3 tahun. 
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d. Pembiayaan dengan jangka waktu diatas tiga tahun dalam 

kasus yang tertentu seperti untuk pembiayaan investasi 

perumahan, atau penyelamatan pembiayaan. 

5. Berdasarkan Sektor Usaha yang dibiayai 

a. Pembiayaan Sektor  Perdagangan (contoh : pasar, toko 

kelontong, warung sembako dll.)  

b. Pembiayaan Sektor  Industri (contoh : home industri; konfeksi, 

sepatu)  

c. Pembiyaan konsumtif, kepemilikan kendaraan bermotor 

(contoh: motor , mobil dll.) 

 
2.4.5 Prinsip-prinsip Pembiayaan  

Dalam pembiayaan yang dilakukan pada lembaga pembiayaan utamanya 

menggunakan prinsip 5C + 1S, yaitu: 

1. Character 

Penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima 

pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa 

penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.  

2. Capacity  

Penilaian secara subyektif tentang kemampuan penerima pembiayaan 

untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan 

prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan 

pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, 

karyawan, alat-lata pabrik serta metode kegiatan. 

3. Capital  

Penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon 

penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara 
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keseluruhan yang ditujukan oleh rasio financial dan penekanan pada 

komposisi modalnya. 

4. Colleteral 

Jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini 

bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan 

pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai 

pengganti dari kewajiban 

5. Condition 

Melihat kondisis ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik 

melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh 

calon penerima pembiayaan. 

6. Syariah 

Penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan 

dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai 

dengan fatwa DSN.  

 
2.5 Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu yang 

berkaitan dengan mekanisme produk kredit Pegadaian konvensional dan Syariah 

yang diperoleh penulis, antara lain: 

Mujayanah, Ana Zamrotul (2008) dengan penelitian yang berjudul 

”IMPLEMENTASI PEMBERIAN JASA KREDIT CEPAT DAN AMAN (KCA) 

DALAM MENINGKATKAN KEUNTUNGAN PADA PERUM PEGADAIAN 

CABANG KEPANJEN MALANG”dari penelitian diketahui bahwa Hasil analisis 

datamenunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian jasa KCA pada Perum 

Pegadaian Cabang Kepanjen diwujudkan dengan memberi kemudahan kepada 
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nasabah, adapun peranan KCA dalam meningkatkan keuntungan adalah 

menaikkan jumlah uang pinjaman dan standar taksiran. 

Susilowati, Tri Pudji (2008) yang berjudul “PELAKSANAAN GADAI DENGAN 

SISTEM SYARIAH DI PERUM PEGADAIAN SEMARANG”. Dari penelitian 

tersebut ditemukan bahwa pada pelaksanaan gadai syariah merupakan transaksi 

yang sesuai Syariat Islam. Dan Pegadaian syariah memiliki perbedaan mendasar 

dengan Pegadaian konvensional dalam pengenaan biaya. Pegadaian 

Konvensional memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan 

berlipat ganda, lain halnya dengan biaya di Pegadaian Syariah yang tidak 

berbentuk bunga, tetapi berupa biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan 

penaksiran. Dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan gadai 

syariah tercantum jelas pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis 

Ulama Indonesia (MUI) No. 25/DSN/MUI/III/2002 tentang Rahn. Dan lelang 

sebagai eksekusi barang jaminan telah dilakukan Pegadaian Syariah ketika 

nasabah wanprestasi. 

Mukhlas (2010) telah melakukan penelitian dengan judul “IMPLEMENTASI 

GADAI SYARIAH DENGAN AKAD MURABAHAH DAN RAHN (Studi di 

Pegadaian Syariah Cabang Mlati Sleman Yogyakarta)”dari penelitian yang 

telah dilakukan dapat diketahui bahwa pelaksanaan pembiayaan MULIA dengan 

akad murabahah dan rahn di Pegadaiansyariah cabang Mlati Yogyakarta telah 

sesuai dengan Hukum Islam karena pembelian logam mulia dengan cara 

angsurantanpa riba dan gharar. Pegadaian syariah dalam melaksanaan 

pembiayaan MULIA dengan akad murabahah danrahn telah menerapkan kaidah-

kaidah hukum Islam dalam semua persyaratan danprosedurnya. 

Sari, Puri Tunjung (2010) penelitian dengan judul “STUDI KOMPARASI  

PELAKSANAAN GADAI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM 

PERDATA DENGAN GADAI MENURUT HUKUM ISLAM (SYARIAH) DI 
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PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN CABANG PURWOTOMO 

SURAKARTA”dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa 

pelaksanaan Gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdatatelah sesuai 

dengan landasan hukumnya yaitu Pasal 1150-1160 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata sedangkan dalam pelaksanaan Gadai menurut HukumIslam 

(Syariah)di Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian cabang PurwotomoSurakarta 

belum sesuai dengan landasan hukumnya yaitu Fatwa DewanSyariah Nasional 

Majelis Ulama Indonesia No: 25/DSN-MUI/III/2002tentang Rahn serta Fatwa 

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama IndonesiaNo:26/DSN-MUI/III/2002 

tentang Rahn Emas.  

Dari masing-masing penelitian di atas berbeda dengan penelitian ini, penelitian 

sebelumnya belum menjawab keseluruhan rumusan masalah yang penulis teliti. 

Dimana dalam penelitian yang dilakukan penulis bertujuan untuk mencari 

perbedaan antara mekanisme produk kredit dan pembiayaan dengan 

pendekatan landasan hukum Gadai Konvensional dan Syariah yang 

dikomparasikan dengan teori kredit dan pembiayaan yang menjadi kekuatan 

masing-masing produk kredit pada Pegadaian Konvensional dan pembiayaan 

pada Pegadaian Syariah. Dengan uji validitas data oleh narasumber ahli. 

Sehingga hasil yang diperoleh dari hasil penelitian bisa lebih menguatkan 

kesimpulan hasil peneliti dan bisa dijadikan bahan untuk masyarakat dikemudian 

hari untuk memahami lebih jelas adapun perbedaan mendasar dari masing-

masing produk kredit (pembiayaan) yang ditawarkan oleh PT Pegadaian 

Konvensional dan Syariah. 

 

2.6 Kerangka Pikir  

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, pada Pegadaian Konvensional dan 

syariah memiliki pelaksanaan gadaiyang berbeda yakni landasan hukum perdata 
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bagi Pegadaian Konvensional dan Hukum Islam (syariah) bagi Pegadaian 

Syariah. Dan pada penelitian terdahulu telah dijelaskan beberapa kesimpulan 

diantaranya terdapat kesesuaian pelaksanaan antara teori dan pelaksanaan 

gadai di lapangan baik pada Pegadaian Konvensional dan Syariah. Namun pada 

penelitian terdahulu tidak dijelaskan mengenai perbandingan produk kredit dan 

pembiayaan lainnya antara kedua Pegadaian yang ditinjau dari persamaan 

tujuan yang ditawarkan dengan landasan teori pada masing-masing 

Pegadaian.Maka lebih lanjut peneliti akan meneliti adanya perbedaanlebih dalam 

dari mekanisme produk kredit (pembiayaan) Pegadaian Konvensional dan 

Syariah. Oleh karena itu, dapat dibentuk suatu kerangka pikir penelitian sebagai 

berikut: 
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Gambar 2.3 : Alur Kerangka Pikir 
 

 

 S  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secara ringkas kerangka pikir penelitian di atas mendasarkan kepada 

realitas bahwa di Indonesia dewasa ini dimanalembaga pembiayaan utamanya 

Pegadaian sebagai satu-satunya lembaga formal yang mempunyai dasar hukum 

tetap.Dimana diperbolehkan melakukan pemberian pinjaman dalam bentuk 

penyaluran kredit atas dasar hukum gadai. Sehingga memungkinkan Pegadaian 

menjadi lembaga yang bisa dengan mudah melakukan ekspansi bisnis gadai 

lainnya, mengingat bahwa fenomena transaksi ekonomi berdasarkan prinsip 

syariah tengah menjamur di Indonesia.  
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Oleh karena itu, kini muncul pula Pegadaian syariah di tengah-tengah 

masyarakat. Dengan tujuan yang sama yakni gadai. Hanya saja pelaksanaan 

pembiayaan yang diusung Pegadaian syariah berbeda, sama seperti halnya 

lembaga syariah pada umumnya yang menekankan dengan tegas bahwa riba 

dalam transaksinya adalah haram. Namun sementara itu pemahaman akan 

konsep syariah sendiri masih menjadi kendala dalam keabsahan 

pelaksanaannya. Melalui skema kredit dan pembiayaan pada masing-masing 

pegadaian, bahwa produk yang ditawarkan memiliki perbedaan yang mendasar 

jika dilihat dari tujuan kredit pada Pegadaian Konvensional dan pembiayaan 

pada Pegadaian Syariah. Sehingga perlu penelitian lebih lanjut untuk 

memastikan bahwa masing-masing Pegadaian melaksanakan usaha bisnisnya 

sesuai jalur kredit dan pembiayaan yang telah diatur. Sesuai dengan landasan 

hukum gadai dan gadai syariah. Dimana landasan hukum pada Pegadaian 

Konvensional berdasarkan Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150-1160 

dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011. 

Sedangkan pada Pegadaian Syariah berdasarkan Al Qur’an, As Sunnah, Ijma’ 

Ulama dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang 

menjadi rujukan khusus dalam pelaksaaan gadai syariah. 

Melalui perbandingan produk yang ditawarkan kedua Pegadaian yang 

memiliki maksud dan tujuan yang sama, peneliti mencoba membandingkan 

beberapa produk yang ada. Pada Pegadaian Konvensional peneliti mengambil 

produk Kredit Cepat Aman (KCA) dan MULIA, sedangkan pada Pegadaian 

Syariah adalah Rahn dan MULIA yang akandibandingkan secara keseluruhan 

mekanisme kredit dan pembiayaandengan melihat syarat-syarat yang berlaku, 

adanya jaminan yang diharuskan ada apabila nasabah hendak meminjam dana 

di Pegadaian, bunga yang ditetapkan oleh Pegadaian Konvensionaldan ijaroh 

yang ditetapkan oleh Pegadaian Syariah, sanksi yang ditetapkan apabila 
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nasabah alpa atau tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak Pegadaian, dan 

terakhir melakukan penilaian secara keseluruhan dari hasil bahasan yang 

diuraikan kemudian membandingkan mekanisme kredit dan pembiayaan pada 

kedua produk tersebut. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode Penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan, 

dari asal kata Methods yang artinya tata cara. Metode penelitian memberikan 

panduan berfikir dalam sebuah penelitian, sehingga penelitian yang dilakukan 

berjalan efektif dan sistematis. Dalam melakukan penelitian perlu adanya 

rancangan dan pendekatan penelitian yang cermat. Karena rancangan tersebut 

akan menetukan bagaimana penelitian akan dilakukan. 

Menurut Kirk dan Miller (1986: 9) dalam Moleong, Istilah Penelitian Kualitatif 

pada mulanya bersumber pada pengamatan kualitatif yang dipertentangkan 

dengan pengamatan kuantitatif. Pengamatan kuantitatif melibatkan pengukuran 

tingkatan suatu ciri tertentu. Untuk menemukan sesuatu dalam pengamatan, 

pengamat harus mengetahui apa yang menjadi ciri sesuatu itu. 

Ada beberapa istilah yang digunakan untuk penelitian kualitatif. Menurut Bogdan 

dan Biklen (1982: 3) dalam Moleong, yaitu Penelitian atau inkuiri atau inkuiri 

naturalistik atau alamiah, etnografi, interaksi simbolik, perspektif ke dalam, 

etnometodologi, the chicago school, fenomenologis, studi kasus, interpretatif, 

ekologis, dan deskriptif.  

Menurut Bogdan dan Taylor (1975: 5) dalam Moleong, Metodologi kualitatif 

sebagai prosedur penetilian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan ini 

diarahkan pada latar belakang individu tersebut secara holistik (utuh). 

Sejalan dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller (1986: 9) dalam Moleong 

mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu 

pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada 

manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. 
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Menurut William (1995) dalam Molleong (2011: 5), penelitian kualitatif adalah 

pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode 

alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. 

Jenis definisi ini memberi gambaran bahwa penelitian kualitatif mengutamakan 

latar alamiah, metode alamiah, dan dilakukan oleh orang yang mempunyai 

perhatian alamiah. 

Sedangkan menurut Molleong (2011: 6), penelitian kualitatif adalah penelitian 

yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 

subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara 

holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada 

suatu konteks khusus yang alamiah, dan dengan memanfaatkan berbagai 

merode alamiah. 

 
3.1 Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang akan diteliti, pendekatan penelitian ini 

menggunakan pendekatan fenomenologi dengan jenis penelitian deskriptif dan 

pendekatan studi kasus. Fenomenologi merupakan pengamatan subyektif atau 

pengalaman fenomelologikal dan studi kasus tentang kesadaran dari perspektif 

pokok dari seseorang. Istilah ini sering digunakan sebagai anggapan umum 

untuk menunjukkan pada pengalaman subyektif berbagai jenis dan tipe subyek 

yang ditemui. Dalam arti yang lebih khusus, istilah ini mengacu pada penelitan 

terdisiplin tentang kesadaran dari perspektif pertama seseorang (Husserl 1859-

1938). 

Sedangkan menurut Masyuri (2008), penelitian deskriptif adalah penelitian yang 

memberika gambaran terhadap fenomena, menerangkan hubungan (korelasi), 

dan membuat prediksi (forecast) kejadian. Penelitian ini memberikan art/makna 

pada masalah yang diteliti, sehingga memiliki telaah dan cakupan yang luas. 
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Menurut Nazir (2005) Penelitian Deskriptif adalah Studi untuk menemukan fakta 

dengan interpretasi tepat. 

Menurut  Bogdan dan Bikien (1982), studi kasus merupakan pengujian secara 

rinci terhadap satu latar atau satu orang subyek atau satu tempat penyimpanan 

dokumen atau satu peristiwa tertentu. 

Penelitian ini ingin menggambarkan bagaimana suatu isu sentral yang terjadi 

pada masyarakat pada umumnya untuk dikaji sebagaimana informan 

memberikan gambaran mengenai apa yang telah dilakukan ketika proses 

penelitian berjalan. Dan menjelaskan bagaimana fenomena yang ada bisa 

menjadi suatu hal yang terkait dengan kehiduapan di masyarakat melalui studi 

kasus yang telah ditentukan dalam penetian ini. 

 
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah pada PT Pegadaian Konvensional dan 

Syariah yang ada di Nganjuk dan Kediri. Pemilihan tempat berlandasan pada 

aspek strategis dan merupakan lingkungan pusat aktivitas ekonomi. Sehingga 

diharapkan dengan pemilihan tempat yang tepat pada pusat aktivitas utama, 

penelitian ini akan lebih sesuai dengan tujuan umum diadakan penelitian 

tersebut. Waktu penelitian akan dilakukan sesuai dengan waktu yang telah 

ditentukan dan disepakati oleh Jurusan ilmu ekonomi. 

 
3.3 Unit Analisis dan Penentuan Informan 

3.3.1 Unit Analisis 

Unit analisis dalam penelitian ini adalah adanya syarat, ketetapan jaminan, 

bunga pada kredit Pegadaian Konvensional dan Ijaroh pada pembiayaan 

Pegadaian Syariah, ketetapan sanksi dan penilaian terhadap perjanjian atau 

akad, hapusnya gadai, dan prosedur seluruh proses dari pemahaman teori dan 
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aplikasi pada mekanisme produk kredit (pembiayaan) pada Pegadaian 

Konvensional dan Syariah.. 

 
3.3.2 Penentuan Informan 

Berdasar unit analisis yang dikemukakan diatas, maka pihak-pihak yang 

dijadikan informan dalam penetian ini adalah: 

a. Informan Kunci yakni Pegawai dari PT Pegadaian Konvensional dan  

Syariah yang ditetapkan sebagai sumber informasi dari penelitian 

b. Informan Pendukung yakni Pakar/Ahli Majelis Ulama Indonesia 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Sesuai dengan bentuk pendekatan penelitian kualitatif dan sumber data yang 

akan digunakan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan 

analisis dokumen, observasi dan wawancara. Untuk mengumpulkan data dalam 

kegiatan penelitian diperlukan cara-cara atau teknik pengumpulan data tertentu, 

sehingga proses penelitian dapat berjalan lancar.  

Teknik pengumpulan data disini memberikan penjelasan bagaimana cara yang 

dilakukan dalam mengumpulkan data, apakah dengan wawancara mendalam, 

observasi partisipan, dan atau dokumentasi. 

 
3.4.1 Jenis dan Sumber Data 
 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer meliputi data dari proses wawancara dengan pegawai 

Pegadaian Konvensional dan Syariah mengenai teori pelaksanaanmekanisme 

produk kredit (pembiayaan) serta observasi langsung pada obyek yang diteliti. 

Sedangkan data sekunder meliputi data pendukung penelitian yang didapat dari 

pegadaian. 
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3.4.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian ini adalah 

a. Wawancara 

Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur 

danwawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah 

wawancara yangpewawancarannya menetapkan sendiri masalah dan 

pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Sedangkan wawancara tidak 

terstruktur (tidak menggunakan kuisioner) merupakan wawancara yang 

berbeda dengan yang terstruktur. Cirinya kurang diinterupsi dan arbitrer 

(Molleong 2011). 

b. Observasi 

Hal ini dilakukan dengan peneliti melakukan pengamatan langsung 

terhadap aktivitas yang terjadi pada Pegadaian Konvensional dan Perum 

Syariah secara langsung. Sehingga dengan cara seperti ini peneliti lebih 

mudah mendapatkan informasi yang diinginkan. 

c. Dokumentasi 

Pencarian data berupa catatan penting, pengumuman, instruksi, 

maupun aturan suatu lembaga. Sehingga dapat menyajikan informasi 

tentang keadaan, aturan, disiplin suatu lembaga. Dan mengambil contoh 

obyek secara langsung melalui sebuah bukti yang sebenarnya. 

 
3.5 Teknik Analisis Data 

Teknik Analisis Data Kualitatif menurut Bogdan dan Biklen (1982) dalam Moleong 

(2011: 248), adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, 

mensintetiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang 
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penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan 

kepada orang lain. 

Menurut Seiddel (1989) dalam Moleong (2011: 248) Analisis Data Kualitatif 

prosesnya berjalan sebagai berikut: 

a. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi 

kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri 

b. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklarifikasi, mensintesiskan, 

membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya 

c. Berfikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, 

mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat 

temuan-temuan umum. 

Sedangkan Analisis Data penelitian kualitatif ini menggunakan data primer 

dan sekunder yang bersifat kualitatif. Sehingga penelitian ini lebih kepada 

deskripsi data yang diperoleh melalui informan. Jadi adapun langkah analisis 

data ini adalah 

a. Reading atau membaca dan mempelajari data yang diperoleh. Melalui 

metode  pengumpulan data yang telah di jelaskan diatas. 

b. Coding atau mengkodean data agar memudahkan penulis dalam 

mengolah data 

c. Reducing atau mereduksi data yang diperoleh dengan kajian pustaka. 

Reduksi data dilakukan selama penelitian berlangsung, setelah peneliti di 

lapangan, sampai laporan tersusun. Reduksi data merupakan bagian dari 

analisis data dengan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan,mengarahkan, membuang data yang tidak diperlukan, 

dan mengorganisasi data sehingga kesimpulan final dapat diambil dan 

diverifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasi 
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dengan berbagai cara; seleksi,ringkasan, penggolongan, dan bahkan ke 

dalam angka-angka  

d. Menyajikan data, baik dalam bentuk tulisan, tabel maupun gambar.  

e. Menyimpulkan hasil analisis data yang telah dilakukan. 

3.6 Uji Keabsahan Temuan 

Suatu data diperlukan uji atas keabsahan agar data yang diperoleh oleh peneliti 

tidak menimbulkan makna yang bias setelah data diolah. Menurut Molleong 

(2011: 324), pelaksanaan teknik pemeriksaan disadarkan atas sejumlah kriteria 

tertentu. Antara lain kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan 

(credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan (dependability), dan 

kepastian (confirmability) 

 
3.6.1 Uji Validitas Data 

Guna memastikan validitas data yang telah dikumpulkan, dimana seluruh data 

tersebut apakah bisa dipastikan kebenaran dan pentingnya informasi yang 

diperoleh maka penelitian ini menggunakan triangulasi. 

Menurut Molleong (2011: 330), Triangulasi adalah teknik penulisan keabsahan 

data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Denzin dalam Molleong (1978) 

membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang 

memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori  

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang 

berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton 1987). Hal tersebut dapat dicapai 

dengan jalan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 

wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan 

apa yang dikatakannya secara pribadi, membandingkan apa yang dikatakan 

orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang 
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waktu, membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan 

menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan dan terakhir 

membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. 

Pada triangulasi dengan metode, menurut Patton dalam Molleong (1987: 329) 

terdapat dua strategi yaitu pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil 

penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat 

kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama. 

Triangulasi dengan teori, menurut Lincoln dan Guba dalam Molleong (1981: 

307), berdasar anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa derajat 

kepercayaannya dengan satu atau lebih teori.  

Dalam hal ini jika analisis telah menguraikan pola, hubungan, dan menyertakan, 

penjelasan yang muncul dari analisis, maka penting sekali untuk mencari tema 

atau penjelasan pembanding atau penyaing. Hal tersebut dapat dilakukan 

dengan menyertakan usaha pencarian cara lainnya untuk mengorganisasi data 

yang barangkali mengarahkan pada upaya penemuan penelitian lainnya.  

Sedangkan jenis triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

triangulasi sumber yang menggunakan berbagai sumber informasi untuk 

menguatkan penelitian ini. Baik dalam metode pengumpulan data maupun 

menggunakan informan pendukung.  
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

Pada bagian ini akan mengungkap bagaimana proses pelaksanaan layanan 

kredit (pembiayaan) pada PT Pegadaian` konvensional dan Syariah (Persero) 

ditinjau dari aplikasi produk yang ditawarkan masing-masing Pegadaian dengan 

tujuan yang sama serta menganalisis ada atau tidaknya perbedaan mendasar 

dari produk-produk tersebut. Selain itu pada hasil penelitian ini juga akan 

diperlihatkan bagaimana proses pelaksanaan layanan kredit (pembiayaan) 

tersebut dengan analisa kredit dan pembiayaan sesuai dengan teori yang 

berlaku pada masing-masing Pegadaian, baik Pegadaian Konvensional maupun 

Syariah. 

Sebelum menggambarkan lebih lanjut mengenai bagaimana proses pelaksanaan 

layanan kredit (pembiayaan) pada PT Pegadaian Konvensional dan Syariah 

akan terlebih dahulu dipaparkan tentang informan kunci dan informan pendukung 

yang digunakan dalam penelitian ini. Seperti yang telah diuraikan pada bab III 

bahwa dengan mendasarkan pada permasalahan yang ingin dijawab pada 

penelitian ini, membawa konsekuensi peneliti untuk menggunakan metode 

penelitian kualitatif. Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini 

dimaksudkan agar dapat digunakan untuk memahami lebih mendalam sebuah 

fenomena tentang suatu yang berkaitan dengan subyek penelitian yang tercemin 

dalam perilaku, persepsi, motivasi maupun tindakan Moleong (2009: 6).  

Berdasarkan pada pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

pendekatan kualitatif dimana data yang diperoleh sangat bergantung pada 

informasi yang diberikan oleh para informan. Oleh karena itu informan yang 

dipilih untuk proses pengambilan data penelitian ini, pertama karyawan dari 

Kantor Unit PT Pegadaian Konvensional (Persero) dan Syariah dimana informan 
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ini telah memiliki pengalaman dan pengetahuan yang cukup tentang 

pelaksanaan layanan kredit (pembiayaan) produk pada PT Pegadaian (Persero). 

Selain itu juga posisi jabatan struktural informan berkaitan dengan masalah 

pelaksanaan kredit (pembiayaan) sehingga mampu mengungkapkan bagaimana 

proses pelaksanaan kredit (pembiayaan) layanan produk pada PT Pegadaian 

(Persero)  

Selain informan kunci, peneliti juga membutuhkan informan pendukung yang 

berfungsi sebagai uji validitas data, antara lain karyawan Kantor Cabang PT 

Pegadaian Konvensional (Persero) yang membawahi beberapa Kantor Unit. Dan 

juga peneliti mencantumkan pula informan ahli dalam membantu analisa hasil 

nantinya. Secara rinci informan dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini: 

 
Tabel 4.1: Nama-nama Informan Penelitian 

Nama Jabatan 

Best *Staff PT Pegadaian 

Sutrisno, SE 

(P70003150) 

Kepala Unit Pelayanan Cabang 

 PT Pegadaian Konvensional 

Bambang Santoso 

Kasir atau Pendukung 

Administrasi dan Pembayaran  

PT Pegadaian Konvensional 

Herminto 
Pemegang Gudang 

 PT Pegadaian Konvensional 

Naniek Wahyu Indrawati, SE 

(P79948) 

Kepala Unit Pelayanan Cabang  

PT Pegadaian Syariah 

Saiful Anwar 
Kasir atau Pendukung 

Administrasi dan Pembayaran 

Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., 
Penulis sekaligus Ketua MUI 

Sulsel Periode 2007-2012 

   
*disamarkan indentitas sebenarnya  

Sumber: Penelitian Lapang, 2012   

 

 

 

 

4.1 Pelaksanaan Gadai padaPegadaian Konvensional Warujayeng-
Nganjuk dan Gadai Syariah pada Pegadaian Syariah Kediri 
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4.1.2 Mekanisme Produk Kredit KCA dan MULIA pada Pegadaian 

Konvensional Warujayeng-Nganjuk 
 

4.1.2.1 Kredit Cepat Aman (KCA) 

PT Pegadaian Konvensional (Persero) khususnya Unit Pelayanan Cabang 

Warujayeng-Nganjuk merupakan Unit Pelayanan Cabang (UPC) yang didirikan 

oleh Kantor Pusat di Jakarta sebagai unit yang ada di bawah tanggung jawab 

Pegadaian Kantor Cabang Kabupaten Nganjuk.  

Dalam operasional pelaksanaan kerjanya Pegadaian Unit Pelayanan Cabang 

Warujayeng-Nganjuk, menggunakan sistem konvensional. Seperti halnya 

lembaga keuangan lain, dalam pelaksanaan usahanya membutuhkan 

keuntungan dan biaya-biaya yang telah ditentukan oleh perusahaan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Unit Manager (Pengelola Unit) PT 

Pegadaian Unit Pelayanan Cabang Warujayeng-Nganjukhari senin tanggal 17 

Desember 2012, Bapak Sutrisno mengatakan bahwa:  

“Dalam pelaksanaan seluruh operasionalnya, baik Pegadaian cabang 
maupun unit memakai Standar Operasional Prosedur (SOP) 
langsung yang diberikan olehKantor Pusat diJakarta.Termasuk dalam 
hal perhitungan tarif sewa modal (bunga), penentuan pinjaman, 
maupun pelelangan. Meskipun dalam prakteknya, bisa saja berubah-
ubah sesuai dengan kondisi pada masing-masing cabang maupun 
unit (bukan perhitungannya tapi printilan-printilan yang gak selalu 
pakem sama SOP)” 
 

Dengan demikian berkenaan dengan operasional dalam Pegadaian bukan atas 

pertimbangan dari masing-masing Cabang maupun Unit Pegadaian. Jadi  segala 

sesuatu yang telah ditetapkan. Secara garis besar merupakan wujud dari 

sentralisasi kebijakan Pegadaian Pusat. Sehingga penjelasan mengenai 

pelaksanaan berupa mekanisme produk kredit maupun proses lainnya hanya 

diketahui secara umum oleh peneliti. Artinya, ketetapan yang dilaksanakan 

dalam unit berdasar kebijakan dari Pegadaian pusat. 
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Pada Bab IIIdalam Pedoman Operasional Kantor Cabang (POKC) mengenai 

pengelolaan kredit gadai, adapun pengertian Kredit Gadai adalah pemberian 

pinjaman (kredit) dalam jangka waktu tertentu kepada nasabah atas dasar 

hukum gadai dan persyaratan tertentu yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

Nasabah menyelesaikan pinjamannya kepada perusahaan (Pegadaian) sebagai 

pemberi pinjaman (Kreditur), dengan cara mengembalikan uang pinjaman dan 

membayar sewa modalnya berdasarkan ketentuan yang berlaku. 

Pada Pegadaian Unit Pelayanan Cabang Warujayeng-Nganjuk ini hanya 

berfokus pada Kredit Cepat Aman (KCA) dan MULIA (Murabahah Logam Mulia) 

saja. Hal ini berdasarkan percakapan wawancara dengan Bapak Surisno selaku 

Pengelola Unit bahwa: 

“Keterbatasan sumber daya manusia dan waktu serta resiko yang 
ditanggung itu besar yang membuat alasan kenapa hanya KCA dan 
MULIA saja. Sehingga untuk kredit seperti KREASI, KRASIDA, 
KRISTA dan Jasa seperti Jasa Taksiran dan Titipan akhirnya 
ditiadakan per 2011 lalu. Karena dari kita untuk On The Spot sangat 
tidak memungkinkan dengan keterbatasan SDM dan waktu tersebut.  
Tapi untuk pelunasan dari sisa tanggungan nasabah untuk kredit 
yang ditiadakan tersebut, kita tetap masih lanjut (wong nunggak ya 
mbak, masih jadi kewajiban kita nagih)” 
 

Jadi untuk kredit diluar Kredit Cepat Aman (KCA) dan MULIA (Murabahah Logam 

Mulia) pihak Pegadaian Unit Warujayeng-Nganjuk sudah tidak melayani lagi. 

Namun, dilayani pada Kantor Cabang. 

Adapun pengertian gadai Kredit Cepat Aman (KCA) adalah pinjaman 

berdasarkan hukum gadai dengan prosedur pelayanan yang mudah, aman, dan 

cepat. Dikatakan mudah karena tidak membutuhkan persyaratan yang rumit, 

aman karena langsung ditempatkan pada tempat yang telah disediakan, cepat 

karena tidak membutuhkan waktu lama untuk proses pencairan dana maupun 

proses penebusan barang jaminan. 

Bapak Herminto selaku pemegang gudang PT Pegadaian Konvensional  UPC 

Warujayeng-Nganjuk berpendapat dalam kutipan wawancara bahwa: 
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“Paling banyak yang diminati bahkan yang dituju nasabah pada 
umumnya ya KCA, gampang sekali proses pengajuan kreditnya, 
cukup bawa KTP sama barang jaminan, langsung bisa dicairkan 
dana yang dibutuhkan. Aman karena langsung dimasukkan dan 
dipilah dalam kantong sesuai kepemilikan barang tersebut. Cuma 
nunggu beberapa menit langsung dapat dana pinjaman. Begitu juga 
untuk barang bergerak dan elektronik”  
 

Sedangkan barang jaminan KCA berupa emas atau perhiasan dan barang 

elektronik seperti laptop, handphone, tv dan lain sebagainya. Untuk barang 

bergerak seperti mobil dan motor terdapat pengecualian. Yakni hanya bisa 

dilakukan pada Kantor Cabang saja bukan Unit Pelayanan Cabang (UPC) dan 

diperuntukkan untuk nasabah dengan jarak tempat tinggal hanya 5 km dari 

Pegadaian. 

Pada kesempatan lain, Bapak Sutrisno juga menjelaskan mengenai 

pengecualian terkait dengan barang jaminan motor maupun mobil tersebut. 

Dimana telah terdapat aturan baru, jika barang jaminan motor atau mobil hanya 

diperuntukkan bagi nasabah dengan jarak tempat tinggal 5 km saja dari 

Pegadaian sebagai upaya memudahkan pihak pegadaian dalam mengontrol 

kepemilikan kendaraan tersebut. Apakah benar miliknya atau bukan. Meskipun 

dilengkapi dengan BPKB motor atau mobil. 

Pelaksanaan pemberian jasa KCA pada PT Pegadaian Unit Pelayanan Cabang 

Warujayeng-Nganjuk diwujudkan dengan memberikankemudahan dan 

pelayanan yang cepat dalam memberikan pinjamankredit, yang ditujukan kepada 

calon nasabah atau masyarakat. 

Maksud dan tujuan daripada Pegadaian Warujayeng-Nganjuk memberikan 

kemudahan dan pelayanan cepat adalah untuk memperkuat posisi Pegadaian 

Warujayeng-Nganjuk di tengah masyarakat dan semakin diminati karena tidak 

harus berlama-lama menunggu dana yang akan dipinjam. Namun dalam 

pelaksanaanya, pihak Pegadaian tetap menggunakan unsur kehati-hatian dalam 
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melakukan penaksiran barang jaminan, agar resiko lebih rendah dan bisa 

diminimalisir kesalahan dalam perhitungan taksiran 

Pelaksanaannya diawali dengan syarat-syarat permintaan kredit gadai, 

penetapan dan penggolongan uang pinjaman, pengisianSBK, pengelompokan 

kredit, prosedur pemberian kredit gadai, sampai pada pemberian kredit dan 

diberikan jangka waktu pelunasan kredit, pelunasan ulang gadai sampai dengan 

pelelangan jika terdapat kredit macet. Untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan 

mengenai bagaimana pelaksanaan yang dilakukan oleh PT Pegadaian 

Konvensional Unit Pelayanan Cabang Warujayeng-Nganjuk dalam pemberian 

jasa kreditnya kepada nasabah. 

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat selaku nasabah yang ingin 

melakukan gadai Kredit Cepat Aman (KCA) adalah sebagai berikut: 

1. Membawa Fotocopy KTP atau identitas lain yang masih berlaku (SIM, 

Paspor dll) 

2. Barang jaminan yang memenuhi persyaratan dan terdapat dalam 

daftar barang yang bernilai menurut catatan pegadaian, seperti: 

a. Perhiasan emas seperti cincin, kalung, gelang dsb. Disertai surat 

toko asli (tidak diwajibkan) 

b. Barang-barang elektronik seperti Handphone, Tv disertai surat 

toko asli dan sebagainya 

c. Atau barang-barang bergerak lainnya seperti tractor, diesel, 

disertai bukti kepemilikan dari surat keterangan desa atau tempat 

tinggal setempat dan sebagainya 

3.   Surat kuasa bermaterai dan dilampirkan KTP asli pemilik barang, jika 

dikuasakan 

4.  Mengisi dan mendatangani Formulir Permintaan Kredit (FPK) 
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5.  Menandatangani Surat Bukti Kredit (SBK) sampai menembus 

dwilipatsebagai bukti perjanjian kredit 

Dalam Pegadaian, apabila nasabah yang ingin mengajukan kredit, guna 

memperoleh sejumlah pinjaman dana. Maka terdapat acuan mengenai 

penggolongan pinjaman berdasarkan barang jaminan yang diserahkan kepada 

pihak Pegadaian. Besarnya uang pinjaman (UP) ditetapkan berdasarkan 

prosentase tertentu dari taksiran barang jaminan. Prosentase tersebut ditetapkan 

berdasarkan surat edaran (SE) tersendiri. 

Uang Pinjaman (UP) yang diberikan kepada nasabah ditentukan berdasarkan 

prosentase tertentu dari nilai taksiran. Adapun jenis golongan UP kredit gadai 

terdiri dari 4 macam yaitu: 

a. UP golongan A 

b. UP golongan B 

c. UP golongan C 

d. UP golongan D 

Berikut ini penggolongan pinjaman dan biaya administrasi yang ada pada PT 

Pegadaian Konvensional Unit Pelayanan Cabang (UPC) Warujayeng-Nganjuk : 
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Tabel 4.2: Penggolongan Uang Pinjaman dan Administrasi 

Gol Uang Pinjaman 

Pembatal-

an 

Pinjaman 

Biaya 

Administrasi 

Prosentase 

UP terhadap 

taksiran 

A 50.000 s.d 500.000 10.000 2.000 95% 

B1 550.000 s.d 1.000.000 50.000 8.000 92% 

B2 1.050.000 s.d 2.500.000 50.000 15.000 92% 

B3 2.550.000 s.d 5.000.000 50.000 25.000 92% 

C1 5.100.000 s.d 10.000.000 100.000 40.000 92% 

C2 10.100.000 s.d 15.000.000 100.000 60.000 92% 

C3 15.100.000 s.d 20.000.000 100.000 80.000 92% 

D 20.100.000 s.d Ke atas 100.000 100.000 93% 

 
Sumber: Dokumen PT Pegadaian Konvensional UPC Warujayeng-Nganjuk. 

Berdasar SE.Direktur No. 35/UG212/2012 per 01 April 2012 
 
 

Pada PT Pegadaian konvensional, untuk jangka waktu kredit yang berlaku 

adalah 120 hari. Dan perhitungan sewa modal dihitung per 15 hari, 

perhitungannya mulai dari tanggal kredit sampai dengan penebusan ataupun 

mencicil atau perpanjangan. 

Berikut tarif sewa modal menurutmasing-masing golongan adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.3:Tarif Sewa Modal (Bunga) 

Golongan A 
Pinjaman mulai 50.000 – 500.000 

 

Golongan B1, B2, B3 
Pinjaman Mulai 550.000 – 5.000.000 

Hari Ke : Bunga Hari Ke : Bunga 

1 – 15 0,75 1 – 15 1,15 

16 – 30  1,5 16 – 30  2,3 

31 – 45  2,25 31 – 45  3,45 

46 – 60  3 46 – 60  4,6 

61 – 75  3,75 61 – 75  5,75 

76 – 90  4,5 76 – 90  6,9 

91 – 105 5,25  91 – 105 8,05 

106 – 120  6  106 – 120  9,2 
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Tabel 4.3: Tarif Sewa Modal (Bunga) 
 

Golongan C1,C2,C3 

Pinjaman Mulai 5.100.000 – 20 juta 

 Golongan D 

Pinjaman Mulai 20.100.000 – Ke atas 

Hari ke : Bunga Hari ke : Bunga 

1 – 15 1,15 1 – 15 1 

16 – 30  2,3 16 – 30  2 

31 – 45  3,45 31 – 45  3 

46 – 60  4,6 46 – 60  4 

61 – 75  5,75 61 – 75  5 

76 – 90  6,9 76 – 90  6 

91 – 105 8,05 91 – 105 7 

106 – 120  9,2 106 – 120  8 

 
Sumber: Dokumen PT Pegadaian Konvensional UPC Warujayeng-Nganjuk. Berdasar 

SE.Direktur No. 35/UG212/2012 per 01 April 2012 

 

Dari tabel 4.3 dapat memberikan sebuah gambaran yang jelas mengenai 

ketetapan penggolongan uang pinjaman maupun sewa modal beserta dengan 

bunganya. Dimana dalam penentuan biaya sewa modal yang menjadi 

tanggungan atau kewajiban pembayaran oleh masing-masing nasabah berbeda-

beda, sesuai dengan  besar kecilnya bunga yang didapat dari taksiran nilai 

barang  yang dijadikan agunan/jaminan dan besarnya pinjaman yang diterima 

oleh nasabah. Berikut mengenai penjelasan dari tabel diatas : 

a. Golongan A 

Jumlah pinjaman antara Rp 50.000–Rp 500.000 masuk ke  perjanjian 

kredit dalam Surat Bukti Kredit (SBK) golongan A. Dengan jangka 

waktu yang ditetapkan oleh pihak Pegadaian 120 hari terhitung dari 

hari disaat nasabah menerima SBK dan sejumlah pinjaman. Dimana 

jika akan melakukan cicilan bunga yang dikenakan adalah 0,75% 

dengan maksimum bunga 6%. Nasabah harus membayar sewa 

modal setiap 15 hari sekali, dan batas waktu kredit selama 120 hari 

atau 4 bulan. Sedangkan apabila terjadi keterlambatan cicilan maka 
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bunga akan bertambah 2 kali lipat dari bunga awal. Jadi keseluruhan 

bunga yang harus dibayarkan oleh nasabah sampai jatuh tempo 

adalah 6% 

b. Golongan B 

Jumlah pinjaman antara Rp 550.000–Rp 5.000.000 masuk ke  

perjanjian kredit dalam Surat Bukti Kredit (SBK) golongan B. Dengan 

jangka waktu yang ditetapkan oleh pihak Pegadaian 120 hari 

terhitung dari hari disaat nasabah menerima SBK dan sejumlah 

pinjaman. Dimana jika akan melakukan cicilan yang dikenakan 

adalah 1,15% dengan maksimum bunga 9,2%. Nasabah harus 

membayar sewa modal setiap 15 hari sekali, dan batas waktu kredit 

selama 120 hari atau 4 bulan. Sedangkan apabila terjadi 

keterlambatan cicilan maka bunga akan bertambah 2 kali lipat dari 

bunga awal. Jadi keseluruhan bunga yang harus dibayarkan oleh 

nasabah sampai jatuh tempo adalah 9,2% 

c. Golongan C 

Jumlah pinjaman antara Rp 5.100.000–Rp 20 juta masuk ke  

perjanjian kredit dalam Surat Bukti Kredit (SBK) golongan C1, C2 dan 

C3. Dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh pihak Pegadaian 120 

hari terhitung dari hari disaat nasabah menerima SBK dan sejumlah 

pinjaman. Dimana jika akan melakukan cicilan bunga yang dikenakan 

adalah 1,15% dengan maksimum bunga 9,2%. Nasabah harus 

membayar sewa modal setiap 15 hari sekali, dan batas waktu kredit 

selama 120 hari atau 4 bulan. Sedangkan apabila terjadi 

keterlambatan cicilan maka bunga akan bertambah 2 kali lipat dari 

bunga awal. Jadi keseluruhan bunga yang harus dibayarkan oleh 

nasabah sampai jatuh tempo adalah 9,2% 
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d. Golongan D 

Jumlah pinjaman antara Rp 20.100.000–ke atas masuk ke  perjanjian 

kredit dalam Surat Bukti Kredit (SBK) golongan D. Dengan jangka 

waktu yang ditetapkan oleh pihak Pegadaian 120 hari terhitung dari 

hari disaat nasabah menerima SBK dan sejumlah pinjaman. Dimana 

jika akan melakukan cicilan bunga yang dikenakan adalah 1% 

dengan maksimum bunga 8%. Nasabah harus membayar sewa 

modal setiap 15 hari sekali, dan batas waktu kredit selama 120 hari 

atau 4 bulan. Sedangkan apabila terjadi keterlambatan cicilan maka 

bunga akan bertambah 2 kali lipat dari bunga awal. Jadi keseluruhan 

bunga yang harus dibayarkan oleh nasabah sampai jatuh tempo 

adalah 8% 

Dalam pemberian upah pinjaman (UP) masing-masing orang berbeda-beda, 

termasuk pada penetapan bunga pada perseorangan yang berbeda. Karena 

memang nilai dari sebuah barang utamanya emas atau barang kantong memiliki 

nilai yang tidak sama. Meskipun karatase sama tetapi belum tentu berat 

emasnya sama pula.  Perbedaan dikarenakan berat emas bisa berkurang, 

sebagai akibat dari gesekan dengan benda lain ketika dipakai, bahkan semakin 

sering emas digosok. Maka beratnya akan semakin berkurang, dan itu artinya 

nilainya berkurang. 

Sama halnya dengan yang diungkapkan oleh Bapak Sutrisno selaku pengelola 

UPC PT Pegadaian Konvensional Warujayeng-Nganjuk bahwa: 

“Upah pinjaman itu tergantung dari taksiran emasnya, per karat sama 
tapi belum tentu beratnya sama juga. Emas semakin sering digosok 
pasti beratnya berkurang, termasuk “digosok” seperti ini (memberi 
contoh langsung). Aktivitas sehari-hari saja mempengaruhi beratnya 
juga. Makanya taksirannya juga berbeda-beda dan itu bunga yang 
dikenakan kepada masing-masing nasabah berbeda juga tergantung 
golongan berdasar upah pinjaman tadi” 
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Bapak Sutrisno juga menambahkan tentang sebab perbedaan dari pemberian 

uang pinjaman khususnya emas adalah kualitas daripada emas tersebut. Seperti 

pada kutipan wawancara sebagai berikut: 

“Uang pinjaman dihitung berdasarkan hasil dari penaksiran atas 
barang jaminan. Jika kualitas emasnya bagus, maka nilainya tinggi 
dan upah pinjaman yang didapat juga tinggi. Terkadang nasabah 
yakin jika akan mendapat upah pinjaman dengan jumlah  yang besar, 
namun setelah ditaksir pinjaman yang didapat lebih kecil. Hal ini 
dikarenakan perhiasan mereka termasuk ke dalam emas muda 
bukan emas tua. Maksudnya emas muda ini yaitu kadar emasnya 
lebih kecil daripada campurannya. Nah, perlu pengetahuan lebih 
untuk nasabah pada khususnya jika membeli emas pada saat ini. 
Sekiranya mereka paham betul toko perhiasan mereka benar-benar 
menjual emas dengan kadar yang seharusnya atau tidak. Terkadang 
nasabah inginnya dapat emas dengan kadar karat yang tinggi tetapi 
harga terjangkau, makamya mereka kurang jeli melihat situasi seperti 
itu yang bisa jadi dimanfaatkan oleh penjual. Memang tidak mudah 
mendeteksi emas muda atau tua, jika hanya dilihat sepintas. Tapi 
minimal mereka cari tahu emas murni per gram’nya berapa jadi 
mereka bisa sedikit paham emas yang dibelinya banyak 
campurannya atau tidak” 

 
Dari kutipan wawancara disela-sela kesibukan menaksir beliau, dapat diketahui 

bahwa ketetapan uang pinjaman disesuaikan dengan taksiran nilai barang 

jaminan nasabahsebagaimana yang telah diatur. Penetapan golongan tarif sewa 

modal(bunga) untuk tiap nasabah tidak akan berubah nilainya sampai waktu 

pelunasan. Karena penaksiran dilakukan sesuai dengan pedoman dari PT 

Pegadaian pusat. 

Untuk menaksir barang gadai dalam pegadaian konvensional utamanya pada 

Unit Pegadaian Cabang Warujayeng terdapat prosedur penaksiran barang gadai. 

Prosedur ini sejatinya berlaku untuk seluruh pegadaian diseluruh Indonesia. 

Dimana untuk Kredit Cepat Aman (KCA) mengharuskan nasabah untuk 

memberikan barang jaminan berupa barang bergerak. Dari barang bergerak 

tersebut yang nantinya ditaksir, akan dijadikan penentu besar kecilnya pinjaman 

yang diberikan oleh pihak pegadaian kepada nasabah seperti yang telah 

dijelaskan di atas.  
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Pada produk kredit (pembiayaan) KCA pegadaian konvensional UPC 

Warujayeng-Nganjuk,persyaratan barang jaminan atau agunan yang digunakan 

adalah barang bergerak yang berupa barang kantong dan barang gudang. 

Dimana barang kantong terdiri dari perhiasan berupa emas. Barang gudang 

terdiri dari barang-barang elektronik maupun barang-barang perlengkapan 

pertanian dan rumah tangga berupa handphone, laptop, netbook, tv,  tractor, 

diesel, dan lain sebagainya. Penaksiran yang dilakukan oleh pihak Pegadaian 

berdasarkan pada Harga Pasar. Dimana harga pasar menurut Pedoman 

Operasional Kantor Cabang (POKC) terdiri dari 3 yaitu: 

1. Harga Pasar Pusat (HPP) 

Harga Pasar Pusat (HPP) adalah harga pasar yang ditetapkan oleh 

Kantor Pusat sebagai patokan umum baik bagi Kantor Daerah 

maupun Kantor Cabang, berdasarkan perkembangan harga pasaran 

umum dengan memperhitungkan kecenderungan perkembangan 

harga di masa datang. 

Harga Pasar Pusat, terdiri dari : 

a. HPP Emas/Perak 

b. HPP Permata 

Sebelum HPP Emas dijadikan patokan umum menaksir emas terlebih 

dahulu disesuaikan dengan prosentase tertentu, penyesuaian ini 

disebut Standar Taksiran Logam (STL), demikian pula halnya dengan 

HPP Permata yang menghasilkan Standar Taksiran Permata (STP). 

Besarnya STL dan STP ditetapkan dengan Surat Edaran (SE) 

tersendiri. 
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2. Harga Pasar Daerah (HPD) 

Harga Pasar Daerah (HPD) adalah harga pasar yang ditentukan oleh 

kantor daerah dengan memperhatikan toleransi maksimum 4% di 

atas HPP, dan 2% di bawah HPP. 

Penetapan HPD tersebut memperhatikan: 

a) Kantor Cabang yang berdekatan dengan Kantor Cabang di 

wilayah Kantor Daerah lain. 

b) Laporan Harga Pasar Setempat dari masing-masing Kantor 

Cabang yang dikirimkan secara periodik ke Kantor Daerah. 

c) Luas Wilayah Kantor Daerah, dalam arti jika kondisi 

menghendaki Kepala Kantor Daerah dapat menetapkan lebih 

dari satu HPD. 

Meskipun Kantor Daerah menetapkan HPD maksimum 2% di 

bawah HPP, Kantor Cabang dapat berpatokan pada HPP. 

Namun demikian Kantor Cabang tidak diperkenankan 

menetapkan sendiri di atas HPP. 

3. Harga Pasar Setempat (HPS) 

Yang dimaksud dengan HPS adalah harga pasar barang-barang 

gudang yang didasarkan pada harga barang baru (toko) di daerah 

setempat, yang diusulkan oleh Kepala Daerah. 

Sedangkan prosedur penaksiran barang gadai pada pegadaian 

konvensional sebagai berikut: 

a. Barang Kantong 

Emas 

a) Penaksir melakukan pengujian karatase dan berat emas 

b) Penaksir melihat HPP  yang telah disesuaikan dalam 

Standar Taksiran Logam (STL). Harga yang tertera 
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disesuaikan dengan harga pada setiap waktunya sesuai 

dengan Surat Edaran (SE) Direksi yang diberlakukan. 

c) Penaksir menentukan nilai taksiran  

d) Penaksir menentukan uang pinjaman (UP) untuk nasabah 

b. Barang Gudang 

Barang gudang terdiri dari alat-alat elektronik rumah tangga, dan 

peralatan pertanian. 

a) Penaksir melakukan pengujian dengan melihat kondisi 

barang 

b) Penaksir melihat pedoman Harga Pasar Setempat (HPS) 

dari barang yang ditaksir. Harga tersebut diperoleh setelah 

disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi 

dipasaran. 

c) Penaksir menentukan nilai taksiran 

d) Penaksir menentuka uang pinjaman (UP) untuk nasabah. 

Dari hasil taksiran tersebut, telah bisa dilakukan proses pemberian kredit. Melalui 

prosedur permintaan dan pemberian kredit gadai. Sehingga memudahkan untuk 

memahami dan mengetahui dari  berbagai sisi baik sebagai nasabah, penaksir, 

kasir, petugas tata usaha, dan petugas gudang. Berdasar penelitian di lapangan 

adapun  prosedur pemberian kredit gadai dilaksanakansebagai berikut: 

1. Nasabah 

1) Mengambil dan mengisi Formulir Permintaan Kredit 

(FPK) 

2) Menyerahkan FPK yang telah diisi dengan melampirkan 

foto copy KTP/Identitas lainnya serta Barang Jaminan (BJ) 

yang akan dijadikan jaminan 
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3) Menandatangani SBK asli dan dwilipatyang diserahkan 

oleh Kasir 

4) Menerima sejumlah uang pinjaman (UP) dan Surat Bukti 

Kredit (SBK) asli (lembar 1) 

2. Penaksir 

1) Menerima FPK dengan lampiran foto copy KTP atau 

identitas lainnya beserta Barang Jaminan (BJ) dari 

nasabah 

2) Memeriksa kelengkapan kebenaran pengisian FPK dan BJ 

yang dijaminkan oleh nasabah 

3) Menandatangani FPK sebagai tanda bukti penerimaan 

Barang Jaminan (BJ) dari nasabah 

4) Melakukan taksiran untuk menentukan nilai barang jaminan 

sesuai dengan Buku Peraturan Menaksir (BPM) dan Surat 

Edaran (SE) yang berlaku. 

5) Menentukan besarnya Uang Pinjaman (UP) untuk diberikan 

kepada nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

6) Larangan yang harus ditaati oleh Penaksir antara lain: 

a. Jumlah UP berdasarkan permintaan nasabah yang 

melebihi jumlah taksiran 

b. Melakukan pengeboran Barang Jaminan (BJ) 

c. Mengikir, mengerik, atau melepaskan mata dari barang 

perhiasan tanpa seijin pemilik. 

7) Merobek kitir bagian dalam dan luar SBK dwilipat. Kitir 

bagian luar untuk nomor BJ dan Kitir dalam digunakan 

sebagai arsip 
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8) Menyerahkan SBK asli dan badan SBK dwilipat kepada 

Kasir 

9) BJ dimasukkan ke dalam kantong atau dibungkus dan 

ditempeli nomor BJ dan diplombir atau diikat. 

10) Menjumlahkan taksiran dan uang pinjaman, masing-masing 

golongan SBK berdasarkan data pada kitir dalam SBK 

dwilipat. Hasil penjumlahan tersebut ditulis pada Buku 

Rekapitulasi Kredit dan Buku Serah terima Barang 

Jaminan. 

11) Menyerahkan BJ yang telah diplombir atau diikat kepada 

bagian gudang dengan menggunakan Buku Penerimaan 

Barang Jaminan (BPBJ) dan membubuhkan tanda 

tangannya pada kolom “penyerahan” 

12) Bersama-sama dengan petugas gudang menandatangani 

kolom serah terima BJ pada BPBJ. 

3. Kasir  

1) Menerima SBK asli dan badan SBK dwilipat dari penaksir 

2) Mencocokkan SBK tersebut dengan keterangan yang telah 

diinput ke dalam database komputer. 

3) Menyiapkan dan melakukan pembayaran Uang Pinjaman 

(UP) sesuai dengan jumlah yang tercantum pada SBK. 

4) Membubuhkan paraf pada SBK asli pada kitir luar di 

belakang jumlah Uang Pinjaman (UP) 

5) Mengisi Buku Kredit berdasarkan badan SBK. 

6) Membuat Laporan Harian Kas  berdasarkan Buku Kredit 

dan mencocokkannya dengan Buku Penerimaan Barang 

Jaminan yang dibuat penaksir. 
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7) Menyerahkan badan SBK dwilipat, dan LHK kepada 

petugas tata usaha atau penyimpan. 

4. Petugas tata usaha 

1) Menerima badan SBK dwilipat dan LHK dari kasir. 

2) Menyusun dan menyimpan badan SBK dwilipat. 

3) Mencatat data nasabah pada Buku Nasabah, dan setiap 

akhir bulan jumlah kredit yang diberikan dicatat pada Buku 

Statistik Perkembangan Usaha. 

4) Melakukan pencatatan administrasi sesuai dengan 

Prosedur Akuntansi Kantor Cabang. 

5. Petugas gudang 

1) Menerima dan menghitung BJ yang diserahkan oleh 

Penaksir. Serah terima BJ menggunakan Buku 

Penerimaan Barang Jaminan (BPBJ) 

2) Mencocokkan BJ yang diterima dengan jumlah yang tertera 

pada Buku Penerimaan Barang Jaminan (BPJB) dan 

apabila telah sesuai setelah itu membubuhkan tandatangan 

pada kolom “Penerimaan” 

3) Melakukan pencatatan di Buku Gudang 

4) Barang Jaminan (BJ) yang diterima disimpan di gudang 

sesuai dengan golongan, rubrik, dan bulan kredit Barang 

Jaminan (BJ) 
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Gambar 4.1:Prosedur Pemberian Kredit Gadai 

Nasabah Penaksir Kasir Administrasi Gudang 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Pedoman Operasional Kantor Cabang Warujayeng-Nganjuk 
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Formulir yang terkait: 

1. Formulir Permintaan Kredit (FPK) 

2. Surat Bukti Kredit (SBK) 

3. Buku Rekapitulasi Kredit (RKr) 

4. Buku Penerimaan Barang Jaminan (BPBJ) 

5. Buku Kredit (BK) 

6. Laporan Harian Kas (LHK) 

7. Buku Gudang (BG) 

8. Buku Statistik Perkembangan Usaha (BSPU) 

Simulasi pemberian pinjaman pada Pegadaian Konvensional Unit Pelayanan 

Cabang Warujayeng-Nganjuk sebagai berikut. Seorang nasabah membawa 

barang jaminan cincin emas seberat 2 gram dengan kadar 16 karat. Penaksir 

akan melihat harga emas 16 karat berdasar tabel Standar Taksiran Logam (STL) 

atau menurut Harga Pasaran Pusat (HPP), bila 24 karat = Rp 510.000,00 maka: 

Emas 16 karat  =  
��� 

�� � ��	�
 

   =  
�� ��.���

��  � 16 

 = Rp 340.000,- 

Taksiran   = Berat x Harga karatase 

 =  2 gram x Rp 340.000 

   = Rp 680.000,- 

Uang Pinjaman =  Prosentase Golongan UP x Taksiran 

   = 92% x Rp 680.000,- 

   = Rp 625.600,- 

Sewa Modal/bunga = Uang Pinjaman x Tarif Sewa Modal 

      = Rp 625.600 x 1,15%  

= Rp 7.194 
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Sewa modal untuk Uang Pinjaman tersebut di atas termasuk golongan B dengan 

perhitungan bunga dimulai dari 1,15% sampai 9,2% jika diangsur selama 120 

hari atau 4 bulan.Maka nasabah akan menerima uang pinjaman sebesar Rp 

625.600,- dan membayar biaya adminitrasi sebesar Rp 8.000,- 

Terkait dengan pemberian kredit gadai pada pegadaian konvensional, selain 

memperhatikan jaminan yang dibawa oleh nasabah. Pihak pegadaian tidak 

sembarangan dalam hal pemberian uang pinjaman, sekalipun barang jaminan 

yang dibawa nasabah peluang kreditnya besar. Jaminan kredit yang diberikan 

nasabah kepada pihak pegadaian merupakan suatu keharusan yang merupakan 

hal utama untuk melindungi kredit yang macet akibat musibah. Tetapi hal lain 

yang perlu diperhatikan khusus oleh pihak pegadaian adalah karakter dan lain 

sebagainya. Seperti halnya prinsip-prinsip yang diterapkan oleh lembaga 

keuangan bank, dalam pegadaian pun juga menerapkan yang demikian. Sebagai 

antisipasi meminimalisir resiko. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Sutrisno 

bahwa: 

 “klo ngasih kredit itu ya tidak langsung dikasihkan, ya kita seneng 
ada nasabah yang mengajukan kredit. Tapi gimanapun saya tetap 
melihat beberapa hal dari mereka. Ya lihat gimana orangnya itu 
sendiri, kalau melihat sekilas dan ngobrol dengan orangnya kok 
kelihatannya ruwet orangnya ya saya tidak kasi. Tapi ya tidak bilang 
klo saya tidak memberi kredit gara-gara melihat karakter orangnya 
yang seperti itu, saya juga sambil naksir kan juga tanya-tanya 
orangnya kerja apa misal petani apa dia ngerjain sendiri atau 
buruhnya, terus tanya punya usaha atau apa gitu nggak. Pura-pura 
tanya gitu biar ngajak teman-temannya yang lain buat ngajuin gadai 
juga misalnya, atau ya tanya rumahnya dimana atau gimana. Saya 
ngajak ngobrol gitu selain buat nyairin suasana tapi sebenernya saya 
tanya juga tentang diri nasabah tersebut. Biar tidak ada masalah juga 
dibelakang. Kadang jujur saya sendiri juga semisal ada nasabah 
lama dan sudah paham orangnya gimana, walaupun lupa tidak bawa 
foto copy KTP ya saya loloskan. Karena saya percaya sama 
orangnya, dan melihat juga record’nya selama jadi nasabah. 
Nunggaknya lama atau tepat waktu tidak” 

 
Dari penjelasan Bapak Sutrisno dapat kita ketahui bersama jika pegadaian tidak 

jauh berbeda dengan lembaga pembiayaan lainnya, meskipun menggunakan 
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sistem gadai sekalipun. Dimana pihak pegadaian tidak mengabaikan hal yang 

terkait dengan resiko kredit macet. Dengan memperhatikan berdasarkan 

kepercayaan sebagai unsur utama yang meyakini pihak pegadaian memberikan 

kredit kepada nasabahnya. Sehingga pihak pegadaian memiliki keyakinan bahwa 

nasabah tersebut suatu hari akan mengembalikan pinjaman tersebut sesuai 

dengan aturan yang berlaku. Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit 

didasarkan atas kepercayaan, sehingga dengan demikian pemberian kredit 

merupakan pemberian kepercayaan. Ini berarti bahwa suatu lembaga kredit baru 

akan memberikan kredit kalau ia betul-betul yakin bahwa si penerima kredit akan 

mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan 

syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak (Suyatno, Chalik dkk 

2003: 14) 

Selain itu pihak pegadaian juga menggunakan analisis kredit dalam memberikan 

kredit sebagai bentuk informasi nasabah terkait itikad baik (willingness to pay) 

dan kemampuan membayar (ability to pay) nasabah untuk melunasi kembali 

pinjaman beserta bunganya. Diantaranya melihat karakteristik (character) dasar-

dasar dari sifat nasabah apakah watak dan perilaku seorang nasabah itu baik 

atau sebaliknya, jaminan (colleteral) yang diberikan sebagai bentuk penilaian 

sejauh mana barang yang dijadikan jaminan dapat mengcover pinjamannya, 

kemampuan (capacity) berkaitan dengan kemampuan nasabah untuk membayar 

dengan menilai dari latar belakang nasabah atau menilai past performance  

nasabah, modal (capital) merefleksikan sumber pembiayaan cicilan kredit, 

kondisi ekonomi (condition of economy) berkaitan dengan keadaan ekonomi 

nasabah pada saat tertentu misalnya nasabah yang berkerja sebagai petani 

apakah ekonomi nasabah pengalami pasang surut ketika belum waktunya musim 

panen. Namun hal-hal tersebut di atas bukanlah aturan tetap yang harus 

dijalankan, karena memberi kredit kepada nasabah merupakan kejelian dari 
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penaksir melihat potensi dari nasabah tersebut. Seperti yang dikatakan olehBest 

bahwa : 

“karakteristik dari pegadaian adalah memfasilitasi pemberian kredit 
yang cepat dengan proses mudah bagi nasabah yang membutuhkan, 
jadi hal-hal yang berkaitan dengan resiko merupakan situasi yang 
harus bisa dipertanggungjawabkan oleh penaksir. Artinya segala 
keputusan pemberian kredit kepada nasabah merupakan wewenang 
penaksir, sedangkan hal yang wajib ada pada nasabah adalah 
jaminan yang dimiliki dan karakteristik dari nasabah itu sendiri. 
Sedangkan segala bentuk aturan analisis kredit yang ada, hanya 
sebagai bahan evaluasi penaksir dikemudian hari kepada analis jika 
terdapat kendala. Karena pegadaian tidak membatasi nasabah yang 
akan melakukan kredit termasuk dari kalangan bawah sekalipun. Asal 
dia memiliki jaminan dan karakter yang baik sudah cukup” 
 

Dari penjelasan bapak Sutrisno dan Best maka hal tersebut merupakan 

kelebihan dari pegadaian jika dibanding dengan lembaga kredit (pembiayaan) 

lainnya. Dan hal tersebut artinya telah sesuai dengan teori Kasmir dan Siamat 

terkait dengan prinsip-prinsip pemberian kredit dengan analisis 5 C. 

Setelah nasabah menerima sejumlah kredit maka nasabah wajib mengembalikan 

pinjaman melalui pelunasan kredit (pembiayaan) yang telah diatur oleh pihak 

pegadaian.Bisa dengan melunasi langsung, mencicil atau melakukan 

perpanjangan pinjaman. 

Besarnya jumlah pinjaman yang harus dibayar oleh nasabah terdiri dari: 

1) Pokok Pinjaman 

Pokok pinjaman adalah yang tercantum dalam Surat Bukti Kredit 

(SBK) dan telah ditandatangani oleh kedua belah pihak (nasabah dan 

pihak Pegadaian)  

2) Sewa Modal atau Bunga 

Tarif bunga atau sewa modal ditetapkan setiap 15 hari dan 

dilaksanakan sesuai dengan peraturan Surat Edaran (SE) tersendiri 

3) Jangka waktu  

a. Jangka waktu maksimum 120 hari 
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b. Cara perhitungan jumlah hari yaitu sejak kredit gadai sampai dengan 

tanggal menebus atau tanggal jatuh tempo. 

Untuk pelunasan atau pembayaran dengan cicilan dari pinjaman yang dilakukan 

oleh nasabah yang dimisalkan ia menerima pinjaman Rp 625.600,- maka jika ia 

ingin melunasi sekaligus pada hari ke 60 atau 2 bulan maka perhitungannya 

sebagai berikut: 

Pokok Pinjaman = Rp 625.600/ 4 (per 15 hari) 

            = Rp 156.400,- 

Angsuran I   

 Pokok pinjaman = Rp 156.400  

 Sewa Modal  = Rp 625.600 x 1,15% 

 = Rp 7.194 

 Biaya Adminitrasi  = Rp 8.000,- 

Total Angsuran I    

= Pokok Pinjaman + Sewa Modal + Administrasi 

   = Rp 156.400 + Rp 7.194 + Rp 8.000 

   = Rp 171.594,- 

Angsuran II 

 Pokok pinjaman   = Rp 156.400  

 Sewa Modal  = Rp 625.600 x 2,3% 

 = Rp 14.389 

 Biaya Adminitrasi  = Rp 8.000,- 

 Total Angsuran II  = Pokok Pinjaman + Sewa Modal + Administrasi 

        = Rp 156.400 + Rp 14.389 + Rp 8.000 

        = Rp 178.789,- 

 

  



103 
 

` 

Angsuran III 

 Pokok pinjaman   = Rp 156.400  

 Sewa Modal  = Rp 625.600 x 3,45% 

 = Rp 21.583 

 Biaya Adminitrasi  = Rp 8.000,- 

 Total Angsuran III   

 = Pokok Pinjaman + Sewa Modal + Administrasi 

    = Rp 156.400 + Rp 21.583 + Rp 8.000 

    = Rp 185.983,- 

Pelunasan 

 Pokok pinjaman  = Rp 156.400  

 Sewa Modal      = Rp 625.600 x 4,6% 

                                  = Rp 28.778 

 Biaya Adminitrasi = Rp 8.000,- 

 Pelunasan           = Pokok Pinjaman + Sewa Modal + Administrasi 

        = Rp 156.400 + Rp 28.778 + Rp 8.000 

        = Rp 193.178,- 

Pada dasarnya pelunasan yang ada pada pegadaian konvensional, bisa 

dilakukan sewaktu-waktu,  nasabah bisa melunasi pinjamannya sewaktu-waktu 

tanpa harus menunggu waktu jatuh tempo. Artinya bila jangka waktu pinjaman 

120 hari atau 4 bulan, maka dapat saja nasabah melunasi pinjamannya 

meskipun periode pinjaman belum berakhir. Konsekuensinya jelas, semakin 

cepat melunasi pinjaman semakin sedikit pula beban bunga dan biaya 

administrasi yang ditanggung nasabah. Selain itu, Bapak Sutrisno selaku 

pengelola unit mengatakan bahwa : 

“untuk pelunasan, nasabah bisa membayar kapan saja tidak harus 
menunggu jatuh tempo. Selain itu, pada pegadaian tidak dikenakan 
tambahan pembayaran sewa modal/bunga jika melakukan pelunasan 
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lebih awal. Yang menjadi kewajiban nasabah pada saat pelunasan 
adalah sisa pokok pinjaman yang belum dibayar dan biaya sewa 
modal atau bunga pada saat pelunasan saja”  

 
Dari penjelasan tersebut maka akan lebih memudahkan nasabah jika melunasi 

pinjaman lebih awal karena tidak ada pembebanan biaya tambahan sekalipun itu 

dilunasi di awal. Namun jika nasabah melunasi sesuai jatuh tempo pelunasan, 

maka nasabah selain mengembalikan pokok pinjaman tetapi juga membayar 

biaya sewa modal dengan tarif yang telah ditentukan beserta biaya 

administrasinya. Sedangkan apabila nasabah belum mampu melakukan 

pelunasan secara langsung, bisa dengan mencicil uang pinjaman dan sewa 

modal yang telah ditetapkan per 15 hari. Dan apabila nasabah masih kesulitan 

untuk melunasi pinjamannya maka menurut pihak pegadaian nasabah bisa 

mengajukan permohonan perpanjangan pelunasan pinjaman selama 120 hari 

atau 4 bulan dengan konsekuensi sewa modal yang dibayar oleh nasabah akan 

diulang dari awal pinjaman. Sehingga akan semakin bertambah pula beban yang 

menjadi kewajiban nasabah dalam pelunasan dikemudian hari. Berikut prosedur 

pelunasan pada Pegadaian Konvensional UPC Warujayeng: 

1. Nasabah  

1) Menyerahkan SBK asli 

2) Menyerahkan sejumlah uang untuk pelunasan sesuai dengan 

jumlah yang harus dibayar 

3) Menerima kitir SBK asli bagian luar (L) sebagai tanda bukti 

pengambilan barang jaminan 

4) Menerima barang jaminan yang telah ditebus sesuai dengan 

nomor BJ seperti tersebut pada kitir SBK asli bagian luar (L) 

2. Kasir 

1) Menerima SBK asli dari nasabah 

2) Memeriksa keabsahan SBK yang diterima 
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3) Melakukan perhitungan jumlah yang harus dibayar oleh nasabah, 

yaitu Pokok Pinjaman + Sewa Modal 

4) Menerima jumlah pembayaran dari nasabah 

5) Menerbitkan dan menyerahkan Slip pelunasan (SP) kepada 

nasabah sebagai tanda bukti pelunasan disertai tanda tangan 

nasabah. 

6) Membubuhkan cap Lunas, tanggal, dan paraf pada SBK asli 

yang dilunasi, baik pada badan SBK, kitir dalam (D) dan kitir luar 

(L) 

7) Melakukan distribusi SBK: 

a. Kitir bagian dalam (D) kepada Gudang 

b. Kitir bagian luar (L) kepada nasabah 

c. Badan SBK kepada bagian Administrasi 

8) Melakukan pencatatan ke dalam Laporan Harian Kas (LHK) 

3. Bagian Gudang 

1) Menerima kitir SBK bagian dalam (D) 

2) Memeriksa cap lunas, tanggal dan paraf kasir 

3) Mengambil BJ ke gudang dengan cara mencocokkan kitir SBK 

bagian dalam (D) dengan kitir SBK yang menempel di BJ 

4) Menyerahkan BJ kepada nasabah dengan cara mencocokkan 

nomor kitir SBK bagian dalam dengan kitir SBK bagian luar yang 

dipegang nasabah. 

5) Apabila telah cocok atau sesuai BJ dapat diberikan kepada 

nasabah pembawa kitir SBK bagian luar (L) 

6) Melakukan pecatatan ke dalam Buku Gudang 

7) Setiap akhir jam kerja mencocokkan/pemeriksaan : 
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a. Mencocokkan kitir dwilipat SBK asli yang dimasukkan ke 

dalam liaspen dengan bulan kredit, nomor rubrik dan uang 

pinjaman 

b. Mencocokkan jumlah kitir yang ada dengan jumlah kitir pada 

pengeluar BJ 

4. Bagian administrasi 

1) Mencatat setiap transaksi pelunasan atas dasar badan SBK yang 

diterima dari Kasir pada Buku Pelunasan, Buku Kas dan 

Ikhtisar Kredit dan Pelunasan. 

2) Membuat Rekapitulasi Pelunasandan mencocokkannya dengan 

Buku Gudang, dan Buku Pelunasan. 

Formulir yang terkait : 

1. Surat Bukti Kredit (SBK) 

2. Slip Pelunasan (SP) 

3. Buku Pelunasan (BPI) 

4. Buku Gudang (BG) 

5. Laporan Harian Kas (LHK) 

6. Rekapitulasi Pelunasan (RPI) 

7. Ikhtisar Kredit dan Pelunasan (IKP) 

8. Laporan Bulanan Operasional 
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Gambar 4.2 : Prosedur Pelunasan Kredit 

Nasabah Kasir Gudang Administrasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Pedoman Operasional Kantor Cabang Warujayeng-Nganjuk 
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Pada proses pelunasan yang telah disebutkan di atas, sama pula dengan 

pelunasan untuk barang-barang non emas atau barang gudang. Semua telah 

diperhitungkan pokok pinjaman dengan bunga yang wajib dibayar dengan biaya 

administrasi yang telah ditentukan oleh pihak pegadaian. 

Apabila nasabah tidak bisa melunasi pinjamannya, maka barang jaminan akan 

dilelang oleh pihak pegadaian. Namun sebelum barang jaminan dilelalang 

nasabah terlebih dahulu diberi peringatan dengan mekanisme atau prosedur 

yang berlaku pada Pegadaian Warujayeng-Nganjuk. Adapun mekanisme 

peringatan dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut: 

1. Nasabah diberi peringatan secara langsung melalui telepon atau jika 

tidak bisa dihubungi pihak Pegadaian datang ke rumah nasabah 

2. Memberikan surat peringatan secara tertulis ke alamat nasabah 

3. Pendekatan kekeluargaan supaya nasabah mau berkunjung ke kantor 

atau membujuk untuk melakukan pelunasan cara lain seperti 

barangnya dilelang, waktu pinjaman diperpanjang, dan sebagainya. 

Dengan adanya peringatan tersebut, Pegadaian konvensional UPC Warujayeng-

Nganjuk telah melakukan aturan yang ditetapakan dalam Undang-Undang 

Hukum Perdata Pasal 1155 yakni  

“maka jika debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya, 

setelah lampaunya jangka waktu yang ditentukan, atau setelah 

dilakukan peringatan untuk pemenuhan perjanjian dalam hal tidak 

ada ketentuan tentang jangka waktu yang pasti, kreditur berhak 

menjual barang gadainya dihadapan umum menurut kebiasaan-

kebiasaaan setempat dan dengan persyaratan yang lazim berlaku....” 

Oleh karena itu, tidak ada larangan bagi Pihak Pegadaian jika akan melakukan 

eksekusi lelang pada barang jaminan nasabah yang tidak mampu memenuhi 

kewajibannya setelah ada peringatan. 
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       Lelang merupakan hal yang jarang kita ketahui dalam pelaksanaan gadai. 

Karena kebanyakan kita tidak mengikuti atau mengetahui proses lelang di 

pegadaian sendiri. Seperti meminjam uang di pegadaian dengan menjaminkan 

barang itu hal yang biasa bagi sebagian banyak orang. 

Pada Pedoman Operasional Kantor Cabang (POKC), Lelang adalah upaya 

pengembalian uang pinjaman berserta sewa modal, yang tidak dilunasi sampai 

waktu yang ditentukan. Usaha ini dilakukan dengan penjualan barang jaminan 

tersebut kepada umum pada waktu yang telah ditentukan. Seperti halnya kredit 

yang telah jatuh tempo, namun nasabah tidak bisa melunasi dengan berbagai 

alasan dan tidak memperpanjang pinjamannya. Hal ini sesuai dengan teori yang 

disampaikan oleh Triandaru dan Totok Budiarso (2007: 222), Penjualan barang 

yang digadaikan melalui suatu pelelangan akan dilakukan oleh Perum Pegadaian 

pada saat yang telah ditentukan dimuka apabila hal-hal berikut ini terjadi: 

1. Pada saat masa pinjaman habis atau jatuh tempo, nasabah tidak bisa 

menebus barang yang digadaikan dan membayar kewajiban lainnya 

karena berbagai alasan, dan 

2. Pada saat masa pinjaman habis atau jatuh tempo, nasabah tidak 

memperpanjang batas waktu peminjamannya karena berbagai 

alasan. 

Kemudian lelang dapat berupa penawaran barang tertentu kepada penawar yang 

pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian semakin naik 

sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi (harga 

naik). Di samping itu, lelang dapat juga berupa penawaran barang yang pada 

mulanya membuka lelang dengan harga tinggi, kemudian semakin turun sampai 

akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan tawaran tertinggi yang 

disepakati penjual (lelang turun) 
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Berdasarkan penelitian di lapangan, pada pegadaian konvensional pada 

umumnya menganut sistem lelang naik. Yakni barang akan jatuh kepada 

penawar yang membeli barang dengan harga tertinggi. Proses lelang di 

pegadaian konvensional terdapat 2 periode, dan jangka waktu hingga jatuh 

tempo adalah 4 (empat) bulan. Periode kredit pertama tanggal 1-15 dan akan 

dilelang pada tanggal 18-22 bulan kelima. Periode kedua dari tanggal 16-31, 

maka akan dilelang pada tanggal 3-7 bulan keenam. Jadi misalnya nasabah 

menggadaikan barang ke pegadaian pada 1-15 Januari maka akan dilelang pada 

bulan kelima, yaitu pada 18-22 Mei. Dan jika masuk periode kedua, maka akan 

dilelang pada 3-7 Juni. 

Untuk lelang emas pada pegadaian konvensional. Hasil pelelangan barang yang 

digadaikan akan digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban nasabah kepada 

pihak pegadaian yang terdiri dari Pokok Pinjaman, Sewa Modal dan Biaya 

Lelang. Dari semua itu dihitung berdasarkan pada Harga Dasar Lelang Emas 

(HDLE) yang diatur  dalam Surat Edaran tersendiri. Seperti yang dikatakan oleh 

Bapak Sutrisno selaku pengelola unit, bahwa: 

“untuk lelang utamanya emas ada surat edaran sendiri yang berisi 
tentang Harga Dasar Lelang Emas (HDLE) yang berasal dari pusat. 
Jadi kita mengikuti harga tersebut. Taksiran di awal pinjaman 
nasabah itu tidak berlaku untuk lelang. Jadi kalau lelang terdapat 
perhitungan baru. Termasuk juga untuk barang gudang, bedanya 
untuk barang gudang mengikuti kantor cabang masing-masing, 
bukan dari kantor pusat. Karena setiap daerah harga barang pasti 
berbeda. Jadi misal untuk pegadaian cabang Nganjuk, surat edaran 
lelang untuk barang gudang dari kantor cabang nganjuk. Ketetapan 
itu berdasar pada survey masing-masing unit yang dilakukan 3 bulan 
sekali terhadap harga-harga barang yang nantinya dikirim ke kantor 
cabang untuk dikelola dan dilaporkan pada kantor pusat” 

 
Dengan demikian untuk lelang emas dan barang gudang berbeda 

perhitungannya. Dan untuk perhitungan emas sendiri ditentukan dengan 

perhitungan berikut: 

HDLE = (
 ����

��  × ��
����� � ��
�� ) + 2% 
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Keterangan : 

a. Harga Dasar Lelang Emas (HDLE) ditentukan 

berdasarkan Surat Edaran (SE) tersendiri dari kantor 

pusat.   

b. 24 adalah karatase emas murni 

c. Karatase, kadar daripada emas (16 karat, 17 karat dan 

seterusnya) 

d. Berat, berat daripada emas 

e. 2% adalah biaya lelang yang terdiri dari biaya lelang 

penjualan 1% dan biaya lelang pembeli 1% 

Sedangkan untuk barang kantong ditentukan berdasar ketetapan Harga Pasar 

Pusat yang disesuaikan dengan Harga Pasar Daerah. Sehingga lelang barang 

kantong akan selalu mengikuti Harga Pasar Daerah terbaru pada masing-masing 

Kantor Cabang Pegadaian. Adapun perhitungannya : 

 HDLG = HDLG + 2 % 

Simulasi lelang emas di Pegadaian Konvensional UPC Warujayeng-Nganjuk 

diuraikan sebagai berikut:Pengelola Unit selaku penaksir akan membuka harga 

lelang di atas harga taksiran baru sesuai dengan Surat Edaran (SE) lelang baik 

dari kantor pusat maupun dari kantor daerah. Misalkan pinjaman nasabah telah 

jatuh tempo dengan barang jaminan berupa sebuah cincin emas 16 karat seberat 

2 gram dengan asumsi 16 karat = Rp 340.000. Di awal jaminan nasabah telah 

ditaksir sebesar Rp 680.000,- dan nasabah telah mengambil pinjaman 

maksimalnya sebesar Rp 625.600,- dengan tarif sewa modal (bunga) sebesar 

1,15% per 15 hari maka selama 4 bulan bunga akan terakumulasi sebesar 9,2%  

atau sebesar Rp 57.555,- karena nasabah tidak mampu melunasi hingga jatuh 

tempo waktu yang telah ditetapkan maka nasabah memiliki total kewajiban 
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Rp683.155,-Dan Harga Dasar Lelang Emas (HDLE) diasumsikan emas 24 karat 

= Rp 510.000,- Maka berikut perhitungannya: 

 HDLE = ( 
��.���  

��  x 16 karat x 2 gram) + 2 % 

           =  Rp 693.600,- 

Dari hasil perhitungan tersebut, maka penaksir akan membuka penawaran 

minimal dari Harga Dasar Lelang Emas tersebut. Atau bisa jadi di atas HDLE 

misalnya  dengan harga Rp 700.000,- kepada calon pembeli.Jika dari beberapa 

calon pembeli ada yang menyanggupi atau bahkan lebih tinggi dari penawaran 

maka emas terjual. Dari hasil pelelangan tersebut maka hasilnya menurut Kepala 

Unit Warujayeng-Nganjuk akan dikurangkan sebesar beban nasabah yang masih 

menjadi tanggungan. Sehingga Rp 700.000 dikurangi dengan Rp 683.155. 

Sisanya adalah Rp 16.845 akan dikembalikan kepada nasabah. Namun jika 

selama satu tahun nasabah tidak mengambil kelebihan hasil pelelangan maka 

kelebihan tersebut akan masuk pada alokasi Corporate Social Responsibility 

(CSR)Pegadaian. Dan apabila hasil lelang tidak mencukupi untuk membayar 

lunas tanggungan nasabah, maka kekurangan ini akan tetap menjadi 

tanggungjawab nasabah. Tetapi menurut Bapak Sutrisno, apabila terjadi hal 

demikian sangat jarang sekali nasabah yang mau menanggung kekurangannya. 

Sehingga kerapkali pegadaianlah yang menutupi kekurangan dari nasabahnya. 

Dan beliau juga mengakui bahwa adapun kelebihan dari lelang juga jarang ada 

yang mengambil uang kelebihan. Selain karena kemungkinan nasabah yang 

malu karena tidak sanggup melunasi hutangnya, tetapi dari pihak pegadaian juga 

tidak ada pemberitahuan langsung kepada nasabah mengenai kelebihan lelang 

tersebut. 
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4.1.2.2. Murabahah Logam Mulia (MULIA) 

Produk kredit yang ditawarkan oleh PT Pegadaian Konvensional Unit Pelayanan 

Cabang Warujayeng-Nganjuk selanjutnya adalah jual beli Murabahah Logam 

Mulia untuk Investasi Abadi (MULIA). Produk MULIA yang memfasilitasi 

kepemilikan logam mulia oleh Pegadaian kepada masyarakat secara tunai atau 

dengan pola angsuran dengan proses cepat dalam jangka waktu tertentu yang 

fleksibel.  

MULIA merupakan produk baru yang ditawarkan oleh Pegadaian Unit Pelayanan 

Cabang (UPC) Warujayeng-Nganjuk mulaitahun 2010 lalu, sehingga tergolong 

produk hangat dan menjadi fokus utama dalam pelaksanaannya. Selain itu 

pelaksanaan daripada MULIA sendiri tidak seperti halnya produk Pegadaian 

Konvensional pada umumnya, karena MULIA tersebut tidak menggunakan 

perjanjian seperti halnya perjanjian kredit yang dijelaskan dalam Undang-undang 

Perdata tetapi menggunakan sebuah akad yang biasa digunakan dalam produk 

Pegadaian Syariah. Atau menggunakan akad atas dasar prinsip syariah.  Akad 

adalah perjanjian, yaitu pertalian ijab qabul menurut cara-cara yang disyariatkan 

yang berpengaruh terhadap obyek yang diakadkan dan yang menimbulkan hak 

dan kewajiban dari masing-masing pihak yang melaksanakan akad.  

Menurut Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Pasal 1 Butir 13 dalam buku Wiroso 

(2005: 3) prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam 

antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan 

kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah. Hal ini 

seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sutrisno bahwa: 

“MULIA adalah produk baru di UPC warujayeng mulai 2010 lalu, yaitu 
memfasilitasi kepemilikan emas batangan. Seperti hal’nya gold 
counter 45 yang ada di Kantor Pegadaian Pusat Jakarta. Untuk 
MULIA ada disetiap kantor cabang dan unit. Dan wajib 
disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat. Fokus utama 
lainnya mengenai perjanjian yang ada pada produk MULIA. Yakni 
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dengan menggunakan sebuah akad, sehingga kami perlu 
penyesuaian lebih” 

 
Logam mulia atau emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh 

kebutuhanmanusia disamping memiliki nilai estetis yang tinggi yang juga 

merupakan jenis investasi yang nilainya sangat stabil, likuid, dan aman secara 

riil. MULIA ( Murabahah Logam Mulia )dilaksanakan denganmenggunakan 

perjanjian atau akad murabahah dan rahn. Jenis emas batangan yang 

disediakan oleh Pegadaian Konvensional berupa logam mulia dengan kadar 

99,99 % dengan berat 4,25 gr, 5 gr, 10 gr, 25 gr, 50 gr, 100 gr, 250 gr dan 1 kg. 

Seperti diketahui bahwa harga emas saat ini semakin hari semakin melambung. 

Emas sering diidentikan sebagai barang berharga yang bernilai estetis tinggi, 

prestisius dan elegan, sehingga orang menyebutnya sebagai logam mulia, 

karena dalam keadaan murni atau dalam udara biasa, emas tidak dapat 

teroksidasi atau dengan kata lain tahan karat. 

Produk Mulia ini, dilaksanakan dengan akad murabahah, dimana jual beli 

dilaksanakan dengan pembayaran tangguh, dan emas yang dibeli tidak langsung 

diterima oleh pembelimelainkan ditahan oleh Pegadaian sebagai penjual dengan 

menggunakan akad rahn sampai pembayaran dibayar lunas oleh pembeli atau 

nasabah. Sehingga dalam transaksi MULIA ini menggunakan dua akad yaitu 

akad murabahah dan akad rahn. Pegadaian mensyaratkan adanya jaminan atau 

rahn berkaitan dengan pembiayaan yang dikeluarkannya. 

Dalam aplikasi pembiayaan MULIA pihak-pihak yang terlibat adalah : 

Pertama, Pegadaian Konvensional selaku pembeli atau yang membiayai 

pembelian barang. Kedua, nasabah sebagai pemesan barang yang dalam 

pembiayaan MULIA barang komoditinya adalah emas logam mulia, dan ketiga, 

supplier atau pihak yang diberi kuasa oleh Pegadaian untuk menjual barang 

(PT.Aneka Tambang). 
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Mekanisme perjanjian Pembiayaan MULIA adalah Pegadaian Unit Pelayanan 

Cabang Warujayeng-Nganjuk ( pihak pertama) membiayai pembelian barang 

berupa emas batangan yang dipesan oleh nasabah atau pembeli (pihak 

kedua)kepada supplier (pihak ketiga). Pembelian barang atau komoditi oleh 

nasabah (pihak kedua) dilakukan dengan sistem pembayaran tangguh atau 

diangsur. Didalam praktiknya, Pegadaian membelikan barang yang diperlukan 

nasabah atas nama Pegadaian. Pada saat yang bersamaan Pegadaian menjual 

barang tersebut kepada nasabah dengan harga pokok ditambah sejumlah 

keuntungan untuk dibayar oleh nasabah pada jangka waktu tertentu. Kemudian 

barang komoditi yangdibeli yaitu berupa emas logam mulia dijadikan jaminan 

(marhun) untuk pelunasansisa hutang nasabah kepada pihak Pegadaian. 

Setelah semua hutang nasabah lunas, maka emas logam milia beserta 

dokumen-dokumennya diserahkan kepada nasabah. Adapun alur mekanisme 

kredit/pembiayaan MULIA sebagai berikut: 

Pada pelaksanaanya diawali dengan pengajuan persyaratan pengajuan MULIA, 

pengisian dan persetujuan biaya-biaya tanggungan, pelunasan dan denda 

keterlambatan pembayaran angsuran MULIA. 

Persyaratan pengajuan MULIA (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi) : 

1) Menyerahkan foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau tanda 

pengenal lain yang masih berlaku. 

2) Menyerahkan foto copy kartu keluarga bagi perseorangan. 

3)  Menyerahkan foto copy NPWP (Nilai Pokok Wajib Pajak) dan foto 

copy AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) bagi yang 

mengajukan atas nama badan usaha. 

4) Mengisi formulir persetujuan aplikasi MULIA dan 

menandatanganinya. 
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5) Menandatangani akad murabahah dan akad rahn pada Form Akad 

MULIA 

6) Menyerahkan uang muka sesuai dengan kesepakatan. 

Adapun prosedur pembelian MULIA yang ditentukan dalam 

Pegadaian Konvensional UPC Warujayeng Nganjuk yaitu sebagai 

berikut: 

1) Nasabah datang ke Pegadaian Syariah dengan maksud untuk 

melakukan pembelian emas logam mulia dengan pembiayaan 

MULIA 

2) Nasabah mengajukan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Kartu 

Keluarga yangmasih berlaku serta membawa sejumlah uang. 

3) Petugas menyerahkan formulir persetujuan Pembiayaan MULIA. 

4) Setelah itu, petugas menanyakan berapa uang muka yang akan 

dibayarkan danmembuatkan bukti pembayaran uang muka 

pembelian emas. 

5) Apabila pembelian dilakukan secara tangguh atau angsur, maka 

kemudian petugasmembuatkan form perjanjian akad MULIA 

yang didalamnya terdapat dua akadyaitu akad murabahah dan 

akad rahn 

6) Kedua belah pihak menandatangani perjanjian dan emas logam 

mulia akan diterimanasabah setelah nasabah melunasi hutang 

pembeliannya 

Tahap selanjutnya setelah nasabah memenuhi persyaratan pembelian produk 

kredit/pembiayaan MULIA dan melaksanakan prosedur yang telah ditetapkan 

pihak Pegadaian. Maka akan dilakukan penaksiran Harga Emas Logam MULIA, 

dengan tujuan nasabah (rahin) bisa memahami secara terperinci mengenai 

pembelian MULIA baik dengan tunai maupun angsuran. Sehingga rahin tidak 
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akan merasa dirugikan dengan biaya-biaya yang timbul dari proses jual beli 

MULIA. Mengenai harga emas mulia yang merupakan produk Pembiayaan 

MULIA yang akan dikreditkan, hal ini ditentukan oleh PT Aneka Tambang 

sebagai produsen/pemasok emas batangan. Besarnya nilai kredit/pembiayaan 

emas yang harus dicicil nasabah setiap bulan tidak berfluktuatif seperti harga 

emas di pasaran. 

Emas batangan yang dikreditkan melalui produk  MULIA adalah emas murni 

logam mulia 99,9% dan bersertifikat. Adapun harga emas logam mulia batangan 

yang dikeluarkan PT Aneka Tambang akan disesuaikan oleh harga pihak 

Pegadaian sesuai dengan masing-masing Kantor Wilayah. Artinya setiap wilayah 

seperti misalnya Jawa Timur mengikuti harga MULIA yang telah disesuaikan dari 

Kantor Wilayah Surabaya, begitu juga dengan wilayah lain disesuaikan dengan 

Kantor Wilayah masing-masing. Sehingga acuan untuk harga Logam Mulia 

Antam Wilayah Jawa Timur bisa dilihat pada 

websitehttp://www.logammulia.com/surabaya.id.php jika nasabah (rahin) ingin 

mengetahui harga Logam Mulia Antam sebagai bahan acuan harga dasar 

apabila akan membeli Logam Mulia pada Pegadaian. 

Harga pembelian Logam Mulia Antam belum termasuk biaya-biaya lainnya 

seperti biaya admistrasi dan biaya pengiriman barang yang ditetapkan oleh 

Pegadaian. Pada skema kredit/pembiayaan MULIA dihindarkan adanya bunga, 

namun dengan menggunakan margin sehingga seluruh biaya dikenakan pada 

awal transaksi. Menurut Bapak Sutrisno selaku Pengelola unit, produk MULIA ini 

memang sengaja dikemas untuk memberi kemudahan kepada nasabah muslim 

yang berkenan membeli emas dengan kualitas bagus dan terpercaya namun 

dengan transaksi yang sesuai syariat islam yakni tanpa adanya bunga. Seperti 

pada produk Pegadaian Konvensional pada umumnya yang memakai bunga 

dalam angsuran skema pinjamannya.  
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Biaya-biaya Pembiayaan MULIA selain margin pada Pegadaian UPC 

Warujayeng Nganjuk, ada pula biaya administrasi sebesar Rp50.000,- (lima 

puluh ribu rupiah, ongkos kirim sebesar Rp 5.500,- dan asuransi 0,24 % dari total 

emas. Sedangkan besarnya margin berbeda-beda sesuai dengan jangka waktu 

yang dikendaki nasabah dalam angsurannya. Berikut penetapan margin pada 

kredit/pembiayaan MULIA: 

 

Tabel 4.4:Penetapan Margin Pembiayaan MULIA 1-36 BULAN 

JANGKA 

WAKTU 
UANG MUKA MARGIN 

JANGKA 

WAKTU 
UANG MUKA MARGIN 

1 BULAN ≥ 20% - 100% 3%    

         

3 BULAN 

≥ 25% - 30% 3,50% 

18 BULAN 

≥ 35% - 40% 18,00% 

> 30% - 40% 3,25% > 40% - 50% 17,00% 

> 40% - 50% 3,25% > 50% - 60% 16,00% 

> 50% - 60% 3,00% > 60% - 70% 15,00% 

> 60% - 70% 3,00% > 70% - 80% 13,50% 

> 70% - 80% 2,90% > 80% - 90% 11,00% 

> 80% - 90% 2,80% > 90% - 100% 7,00% 

>90% - 100% 2,50%   

      

6 BULAN 

≥ 25% - 30% 6,00% 

24 BULAN 

≥ 40% - 50% 22,00% 

> 30% - 40% 5,90% > 50% - 60% 20,50% 

> 40% - 50% 5,80% > 60% - 70% 18,50% 

> 50% - 60% 5,70% > 70% - 80% 16,00% 

> 60% - 70% 5,60% > 80% - 90% 12,50% 

> 70% - 80% 5,50% > 90% - 100% 7,80% 

> 80% - 90% 5,00%   

> 90% - 100% 4,00%   

      

12 BULAN 

> 30% - 40% 12,00% 

36 BULAN 

> 45% - 50% 29,00% 

> 40% - 50% 11,50% > 50% - 60% 28,50% 

> 50% - 60% 11,00% > 60% - 70% 24,00% 

> 60% - 70% 10,50% > 70% - 80% 20,00% 

> 70% - 80% 10,00% > 80% - 90% 15,00% 

> 80% - 90% 11,00% > 90% - 100% 8,60% 

> 90% - 100% 7,00%   

   

Sumber : PT Pegadaian UPC Warujayeng-Nganjuk 
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Dari tabel 4.5 dapat memberikan penjelasan yang jelas mengenai ketetapan 

margin kredit/pembiayaan MULIA. Margin adalah selisih antara harga perolehan 

dengan harga penjualan obyek pembiayaan yang merupakan keuntungan 

perusahaan atas operasional pembiayaan MULIA (Buku saku Pegadaian, 2009: 

122). Apabila nasabah melakukan pembayaran secara tunai (cash) maka akan 

dikenakan margin sama dengan pembayaran selama 1 bulan yaitu sebesar 3%, 

untuk cicilan selama 6 bulan margin sebesar 6%, untuk cicilan selama 12 bulan 

marginsebesar 12%, untuk cicilan 18 bulan margin  sebedar 18%, namun untuk 

selanjutnya cicilan 24 bulan margin yang dikenakan sebesar 22% dan 36 bulan 

margin sebesar 29%. Perbedaan akan margin yang semakin menurun pada 

cicilan selama 24 bulan dan 36 bulan, menurut Bapak Sutrisno hal ini 

dikarenakan pembayaran uang muka di awal transaksi mencapai 45%-50% yang 

artinya hampir setengah dari harga pembelian logam mulia. Sehingga tidak 

dikhawatirkan nasabah tidak akan membayar sisa angsuran, hal ini sebagai bukti 

pula jika sedari awal nasabah memang berniat untuk melakukan pembelian 

logam mulia. Oleh karena itu besar margin  dibedakan sebagai apresiasi dari 

pihak Pegadaian kepada nasabah sekalipun cicilanya lebih lama. 

Untuk lebih jelasnya penulis akan memberikan contoh perhitungan 

kredit/pembiayaan MULIA sesuai hasil penelitian di lapangan dan berdasarkan 

penjelasan Bapak Sutrisno selaku pengelola unit. Dimisalkan seorang nasabah 

bermaksud membeli 1 keping logam mulia sebesar 5 gram dengan kadar 

99,90%. Asumsi  harga 5 gram emas Logam Mulia Antam pada tanggal 04 Juni 

2013 adalah sebesar Rp 2.460.000,- Beliau ingin melakukan angsuran dengan 

jangka waktu 6 bulan dengan uang muka 25%, maka : 
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Biaya-biaya 

1. Biaya Administrasi    :  Rp 50.000 

2. Ongkos Pengiriman   :  Rp   5.500 

3. Asuransi 0,24% x Rp 2.460.000 :  Rp   5.904 + 

   Rp 61.404 

Pembelian Angsuran 6 bulan : 

    Harga + % margin + (Administrasi + Ongkos Kirim + Asuransi) 

=  Rp 2.460.000 + (6% x Rp 2.460.000)  

=  Rp 2.460.000 + Rp 147.600 =  Rp 2.607.600 

Uang muka 25% = Rp 651.900 

Biaya-biaya  = Rp   61.404 + 

Pembayaran Awal = Rp 713.304 

Sisa pembayaran = Rp 2.607.600 – Rp 651.900 

   = Rp 1.955.700 

Angsuran/bulan = Rp 2.607.600 : 6 

   = Rp 325.950,-/bulan  

Dari contoh tersebut nasabah sudah mengetahui secara jelas angsuran nasabah 

tiap bulannya. Sehingga tidak ada alasan untuk nasabah mangkir dalam 

membayar angsuran, karena sejak awal nasabah telah mengetahui biaya hingga 

pada angsuran. Namun pihak Pegadaian telah mengantisipasi apabila ada 

nasabah yang tidak tepat waktu dalam hal pelunasan, sebagai bentuk denda 

agar nasabah tidak terlambat dalam melakukan pembayaran.  

       Kemudian setelah mengetahui biaya-biaya yang harus ditanggung oleh 

nasabah, jika nasabah setuju maka nasabah menandatangani akad yang 

tercantum dalam surat bukti pembiayaan MULIA sebagai bukti bahwa nasabah 

setuju dengan jual beli MULIA dengan akad murabahah dan Rahn. Lalu nasabah 

membayar uang muka pembiayaan MULIA sebesar yang dikendaki oleh nasabah 
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sesuai dengan ketetapan harga yang ada pada Pegadaian, pembayaran uang 

muka minimal 25% dari harga dan margin yang telah ditetapkan di awal 

perjanjian. Menurut Bapak Sutrisno, uang muka pembiayaan ditetapkan sebagai 

salah satu bentuk kehati-hatian dalam pengelolaan pembiayaan MULIA, serta 

untuk menjamin keseriusan nasabah dalam bertransaksi MULIA. 

Denda yang berlakuapabila nasabah tidak melaksanakan kewajiban membayar 

angsuran padatanggal yang telah ditetapkan, maka dikenakan denda yang besar 

kecilnya ditentukanoleh lamanya keterlamabatan dalam melunasi angsuran. 

Apabila nasabah terlambat melakukan pembayaran angsuran 1 hingga 7 hari 

maka akan dikenakan denda sebesar 2% dari pokok angsuran, terlambat 8 

hingga 10 hari akan dikenakan denda sebesar 4%, dan keterlambatan untuk 10 

hari lebih dikenakan denda maksimal 10%. Namun jika nasabah tidak mampu 

melunasi angsurannya atau melanjutkan cicilan hutang, maka sedari awal telah 

ada kesepakatan logam mulia yang dipesan oleh nasabah tersebut akan tetap 

berada di bawah kekuasaan pihak Pegadaian untuk disimpan dan akan dijual 

kembali jika sewaktu-waktu ada nasabah lain yang memesan emas logam mulia 

dengan berat gram yang sama. Oleh karena itu dalam hal iniPegadaian tidak 

mengalami kerugian, karena sudah ditutup dengan uang muka darinasabah atau 

pembeli yang tidak dapat melanjutkan cicilan hutang tersebut. 

Namun jika nasabah membatalkan transaksi pembiayaan secara sepihak 

sebelum obyek atau emas dalam pembiayaan sampai di Pegadaian Warujayeng-

Nganjuk, maka berlaku ketentuan: 

a. Biaya-biaya administrasi, biaya distribusi, biaya asuransi pengiriman yang 

telah dibayarkan tidak dapat diminta kembali oleh nasabah. 

b. Nasabah harus menunggu datangnya obyek pembiayaan sampai di 

Kantor Pegadaian selanjutnya nasabah yang bersangkutan mencari 

pembeli obyek pembiayaan dan dijual di Kantor Pegadaian 
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c. Hasil penjualan obyek pembiayaan digunakan untuk melunasi seluruh 

kewajiban nasabah, (melunasi sisa hutang murabahah) sisanya 

dikembalikan kepada nasabah yang bersangkutan. 

Sehingga apabila diilustrasikan perhitungan pembiayaan yang dibatalkan secara 

sepihak oleh nasabah mengacu pada contoh perhitungan pembiayaan di awal 

penjelasan dimisalkan emas atau obyek pembiayaan MULIA laku dijual seharga 

Rp2.400.000 maka kewajiban nasabah: 

Obyek pembiayaan   : Emas Logam MULIA sebesar 5 gram 

Jangka Waktu   : 6 bulan 

Harga Perolehan  : Rp 2.460.000 

Margin    : Rp    147.600 

Jumlah Pembiayaan  : Rp 2.607.600 

Uang Muka   : Rp    651.900 

Sisa Hutang Murabahah : Rp 1.955.700 

Uang kelebihan nasabah  : Rp 444.300,- 

Sejauh penulis melakukan penelitian di Pegadaian UPC Warujayeng Nganjuk 

permasalahan yang berarti belum ada. Karena selain masih ranum’nya produk 

MULIA ini, tetapi juga karena belum banyak nasabah yang mengetahui 

penyediaan produk MULIA pada Pegadaian konvensional. Selain adanya 

antisipasi dalam keterlambatan maupun ketidakmampuan nasabah dalam 

melakukan angsuran. Berdasarkan wawancara secara tidak langsung dengan 

pengelola unit yakni Bapak Sutrisno ternyata dalam pelaksanaan 

kredit/pembiayaan MULIA pihak penaksir khususnya yang sekaligus pengelola 

unit dalam prakteknya tetap terdapat analisis calon nsabah atau pembeli logam 

mulia Antam sekalipun tidak dilakukan secara formal. Artinya analisis dilakukan 

dengan cara melalui pembicaraan-pembicaraan dengan calon nasabah terkait, 
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disaat nasabah sedang menerima penjelasan tentang skema MULIA. Aspek-

aspek yang diperhatikan dalam analisa nasabah antara lain : 

1) Karakter (Character) 

Evaluasi terhadap karakter calon nasabah melalui wawancara yang 

memungkinkan diambilnya suatu kesimpulan bahwa calon nasabah 

yang bersangkutan mempunyai integritas untuk membayar kembali 

pembiayaan yangditerimanya serta kewajiban-kewajiban lainnya. 

2)  Kemampuan (Capacity) 

Penilaian atas kemampuan setiap calon nasabah untuk membayar 

kembalipembiayaan yang telah diiterimanya serta kewajiban-

kewaajiban lainnya. Bataspembiayaan untuk nasabah ditentukan 

berdasarkan kemapuan yang bersangkutanmembayar kembali, 

bukan atas dasar jumlah uang pembiayaan yang dimohonkanatau 

nilai agunan yang diberikan. 

3) Kondisi (Condition) 

Penilaian kondisi-kondisi yang akan menimbulkan masalah pada 

pembayarankembali di masa yang akan datang, sehingga proses 

evaluasi kelayakan usahatidak hanya didasari post performance, 

tetapi juga evaluasi terhadap prospekkondisi yang akan datang. 

4) Agunan (Collateral) 

Agunan merupakan pengamanan untuk pengembalian pembiayaan. 

Setiappembiayaan yang diberikan harus mempunyai agunan yang 

dapat dipertanggungjawabkan untuk menutup kerugian atas 

pembiayaan yang mungkin timbul. 

Selain itu dalam mengalisis permohonan kredit/pembiayaan yang diajukan 

nasabah, Pegadain UPC Warujayeng-Nganjuk juga memperhatikan unsur-unsur 

berikut : 
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1. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari Penaksir atau Pengelola Unit 

Pegadaian KonvensionaL bahwa prestasi yangdiberikannya benar-

benar dapat ditermanya kembali dalam jangka waktutertentu dimasa 

yang akan datang. 

2. Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara 

pemberian kredit/pembiayaan dengan kontra prestasi yang akan 

diterima pada masa yang akandatang . Untuk itu pemberian 

pembiayaan MULIA ditentukan maksimal 3 tahun atau 36 bulan 

3. Degree of risk, yaitu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat 

dariadanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian 

kredit/pembiayaan dengankontraprestasi yang akan diterimanya 

dikemudian hari. Semakin lama jangkawaktu kredit/pembiayaan yang 

diberikan semakin tinggi pula risikonya. Sehingga dalam skema 

MULIA terlebih dahulu ditentukan jaminan di awal berupa uang muka 

pembelian. 

Dari sinilah dapat kita ketahui bahwa pihak Pegadaian telah 

melaksanakan prosedur dalam hal analisis kemungkinan terjadinya 

kredit/pembiayaan macet dikemudian hari.  

 
4.2.2 Mekanisme Produk PembiayaanRahn dan MULIA pada Pegadaian 

Syariah Kediri 
 

4.2.2.1 RAHN 

Pada Pegadaian Syariah Unit Pelayanan Syariah (UPS) cabang Kediri 

merupakan Unit yang didirikan pertama kali di Kediri dan menjadi satu-satunya 

UPS yang melayani gadai dengan sistem syariah atau biasa disebut dengan 

Rahn. Tidak jauh berbeda dengan Pegadaian konvensional dimana pegadaian 

syariah memiliki produk yang juga ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan 

nasabah dalam hal penyaluran pembiayaan. Pegadaian syariah sendiri 
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merupakan bagian dari PT Pegadaian. Hanya saja jika dalam Pegadaian pada 

umumnya menggunakan bunga dalam tujuan bisnisnya, namun dalam 

perkembangannya PT Pegadaian meluncurkan produk yang disebut Gadai 

Syariah sebagai upaya daripada pemenuhan hasrat masyarakat muslim yang 

mengandalkan sistem perekonomian islami. Sehingga tujuan dari pada Gadai 

Syariah atau Rahn  sendiri merupakan suatu skema gadai dengan sistem yang 

berdasarkan Syariah Islam. Oleh karena itu tanggungjawab daripada 

pelaksanaan Gadai Syariah atau Rahn di bawah kendali Pegadaian Syariah 

yang didirikan untuk mewakili gadai dengan sistem non riba. 

Produk yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah cabang Kediri adalah Rahn dan 

MULIA. Pedoman Operasional Syariah (POGS) PT Pegadaian, pada dasarnya 

dapat melayani produk dan jasa sebagai berikut : 

1. Pemberian pinjaman atau pembiayaan atas dasar hukum gadai 

syariah (rahn), yaitu Pegadaian syariah mensyaratkan penyerahan 

barang gadai oleh nasabah (rahin) untuk mendapatkan uang pinjaman 

yang besarnya sangat ditentukan oleh nilai yang digadaikan. 

2. Penaksiran nilai barang, yaitu Pegadaian Syariah memberikan jasa 

penaksiran atas nilai suatu barang yang dilakukan oleh calon nasabah 

(rahin).  

3. Penitipan barang (ijarah), yaitu menyelenggarakan penitipan barang 

(ijarah). Dimana orang-orang yang mau menitipkan barang ke kantor 

Pegadaian syariah berdasarkan pertimbangan keamanan dan alasan 

lainnya. 

4. Gold Counter (Gerai Emas), yaitu tempat penjualan emas yang 

menawarkan keunggulan kualitas dan keaslian. Dimana emas yang 

dijual di gerai ini dilengkapi dengan sertifikat jaminan, sehingga bisa 
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dijadikan jaminan untuk kalangan menengah ke atas yang 

menginginkan emas dengan sertifikat jaminan. 

Namun pada praktiknya, pada masing-masing Pegadaian Syariah yang tersebar 

diseluruh Indonesia memiliki produk dan jasa yang berbeda tergantung 

bagaimana dan dimana Pegadaian Syariah sendiri didirikan dengan melihat 

situasi serta kondisi keadaan setempat. 

Pada Pegadaian Syariah UPS cabang Kediri, berdasarkan hasil penjelasan dari 

Ibu Naniek selaku pengelola unit yang mengatakan bahwa : 

“produk yang ditawarkan UPS cabang kediri adalah rahn dan MULIA 
saja dengan jaminan emas bukan barang elektronik atau bukan barang 
gudang. Karena tempat penyimpanan yang tidak memadai dan sumber 
daya manusia yang minim” 

 
Dari penjelasan beliau maka dalam Pegadaian Syariah UPS Cabang Kediri 

hanya memiliki produk pembiayaan Rahn(gadai syariah)dan MULIA saja. Sangat 

jelas pula bahwa masing-masing Pegadaian Syariah memiliki perbedaaan dalam 

produk yang dimiliki. Sehingga pembiayaan diluar kedua produk pihak 

Pegadaian Syariah khusus untuk UPS cabang Kediri tidak melayani. 

Adapun pengertian Gadai Syariah atau Rahnadalah skim pinjaman yang mudah 

dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dan dengan sistem gadai sesuai syariah 

dengan barang berupa emas, elektronik dan kendaraan bermotor. Adanya Gadai 

syariah atau rahn dimaksudkan untuk solusi pendanaan selain cepat dan praktis 

tetapi juga menentramkan. Cepat dimaksudkan pendanaan dilakukan dengan 

waktu relatif singkat dibandingkan dengan pendanaan pada perbankan pada 

umumnya. Praktis adalah nasabah atau masyarakat tidak perlu membuka 

rekening atau prosedur yang lain, hanya dengan membawa barang jaminan 

(marhun) maka kebutuhan masyarakat siap untuk dilayani. Selanjutnya 

menentramkan maksudnya proses gadai berlandaskan prinsip syariah, sehingga 

lebih syar’i dan menentramkan.Namun adapun jaminan yang ada pada 
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Pegadaian Syariah UPS Cabang Kediri hanya menerima jaminan berupa 

perhiasan atau emas saja. Dan juga dalam percakapan dengan Ibu Naniek, 

beliau menjelaskan pula bahwa dalam rahn pada Pegadaian Syariah tidak 

menerima pula BPKB kendaraan. Karena jaminan berupa BPKB mengarah pada 

jaminan fidusia seperti yang dilakukan oleh Pegadaian Konvensional yang 

memperbolehkan jaminan BPKB saja setelah kendaraan nasabah ditaksir untuk 

menentukan upah pinjaman. 

Dalam pemberian pembiayaan rahnpada PT Pegadaian Syariah UPS Cabang 

Kediri diwujudkan dengan kemudahan dan proses yang cepat dengan pelayanan 

yang hangat. Dimana nasabah (rahin) yang akan melakukan pinjaman disuguhi 

dengan kehangatan pegawai Pegadaian Syariah dengan salam dan senyum 

seperti halnya adab dalam bertemu dalam islam. Tujuan dari pada proses yang 

cepat dan mudah, nasabah hanya perlu mengatakan maksud kedatangan dan 

pihak pegadaian segera melayani dengan memberikan sejumlah penjelasan dan 

informasi yang dibutuhkan oleh nasabah, selain itu syarat yang diberikan pihak 

Pegadaian tidak terlampau rumit. 

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah (rahin) atau masyarakat yang 

hendak melakukan gadai syariah atau rahn adalah sebagai berikut : 

1. Menyerahkan fotocopy KTP atau identitas resmi lainnya (SIM, 

Paspor,dll) 

2. Menyerahkan perhiasan sebagai jaminan (marhun) 

3. Surat kuasa bermaterai dan dilampiri KTP asli pemilik barang 

jika dikuasakan 

4. Mengisi dan menandatangani formulir permintaan pinjaman 

(FPP) 
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5. Menandatangi akad rahn dan ijarah dalam Surat Bukti Rahn 

(SBR) sampai menembus dwilipat sebagai bukti perjanjian 

pinjaman 

Pada Pegadaian Syariah terdapat ketetapan mengenai besarnya pinjaman 

(marhun bih), yang ditetapkan berdasarkan Surat Edaran (SE) dari Pegadaian 

Kantor Pusat. Yang digolongkan berdasarkan besarnya taksiran barang jaminan 

(marhun). Golongan pinjaman (marhun bih) terdiri dari 4 golongan yakni 

pinjaman golongan A, B, C, dan D.  

Pinjaman (marhun bih) ditentukan berdasarkan ketetapan prosentase tertentu 

dari nilai taksir. Berikut rumus menentukan besarnya pinjaman (marhun bih) : 

Pinjaman = Nilai Taksiran marhun x Prosentase golongan  

Sedangkan penggolongan pinjaman, biaya administrasi dan prosentase 

pinjaman terhadap taksiran yang ada pada PT Pegadaian Syariah UPS Cabang 

Kediri : 

 
Tabel 4.5:Penggolongan Pinjaman, Administrasi, dan Prosentase Pinjaman 
 

Gol Pinjaman (mahun bih) 
Biaya 

Administrasi 

Prosentase 

Pinjaman  

A 50.000-500.000 2.000 95% 

B1 550.000-1.000.000 8.000 92% 

B2 1.050.000-2.500.000 15.000 92% 

B3 2.550.000-5.000.000  25.000 92% 

C1 5.100.000-10.000.000 40.000 92% 

C2 10.100.000-15.000.000 60.000 92% 

C3 15.100.000-20.000.000 80.000 92% 

D 20.100.000-200.000.000 100.000 93% 

Sumber : Dokumen PT Pegadaian Syariah UPS Kediri. Berdasar  
SE.Direktur per 01 April 2012 
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Dari penggolongan pinjaman (marhun bih) tersebut dapat ditentukan berapa 

pinjaman nasabah (rahin) setelah dilakukan penaksiran dan batas maksimal 

pemberian pinjaman dengan prosentase yang telah ditetapkan. 

Pada Pegadaian Syariah jangka waktu yang ditetapkan untuk pinjaman 

kredit/pembiayaan adalah 120 hari atau 4 bulan. Terdapat Tarif ijaroh dalam 

proses pembiayaannya, dimana tarif ijaroh meliputi biaya pemakaian tempat dan 

pemeliharaan barang jaminan (marhun) serta asuransi.  

Rumus penetapan Ijaroh sebagai berikut: 

Ijaroh = 
����� �!

"#.###  $ �� �% 

Ijaroh yang dibayarkan hanya selama masa penitipan, dan dibayarkan pada saat 

nasabah melunasi atau memperpanjang dengan akad baru. 

Berikut Tarif Ijaroh berdasar masing-masing golongan taksiran pinjaman (marhun 

bih) : 

 
Tabel 4.6:Tarif Ijaroh 

GOL TAKSIRAN TARIF 

A 50.000-500.000 45 

B1 550.000-1.000.000 71 

B2 1.050.000-2.500.000 71 

B3 2.550.000-5.000.000 71 

C1 5.100.000-10.000.000 71 

C2 10.100.000-15.000.000 71 

C3 15.100.000-20.000.000 71 

D 20.100.000-200.000.000 62 

 
Sumber : Dokumen PT Pegadaian Syariah UPS Kediri. Berdasar  
SE.Direktur per 01 April 2011 

 
 

Untuk ketentuan perhitungan tarif ijaroh di Pegadaian Syariah UPS Cabang 

Kediriadalah: 
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a) Tarif Ijaroh dihitung per 10 hari, perhitungannya dimulai dari tanggal 

kredit/pembiayaan sampai dengan pelunasan, cicil atau 

perpanjangan.  

b) Tarif Ijaroh dihitung dari nilai taksiran barang jaminan (marhun) 

Kemudian dari tabel di atas dapat kita pahami mengenai ketetapan 

penggolongan pinjaman (marhun bih) dan tarif ijaroh. Berikut penjelasan dari 

tabel di atas : 

a. Jumlah pinjaman (marhun bih) antara Rp 50.000 – Rp 500.000 

masuk dalam kategori golongan kredit/pembiayaan dalam Surat Bukti 

Rahn (SBR) golongan A. Dengan jangka waktu 120 hari atau 4 bulan 

terhitung saat nasabah (rahin) menerima SBR dan pinjaman 

(marhun). Dimana jika akan melakukan pelunasan atau perpanjangan 

dengan akad baru, tarif ijaroh yang dikenakan adalah 45. Tarif 

dihitung per 10 hari, jadi apabila terlambat 1 hari maka akan dihitung 

10 hari. Dan maksimal tarif yang dikenakan adalah 540 hingga 120 

hari. 

b. Jumlah pinjaman (marhun bih) antara Rp 550.000 – Rp 5.000.000 

masuk dalam kategori golongan kredit/pembiayaan dalam Surat Bukti 

Rahn (SBR) golongan B1, B2, B3. Dengan jangka waktu 120 hari 

atau 4 bulan terhitung saat nasabah (rahin) menerima SBR dan 

pinjaman (marhun). Dimana jika akan melakukan pelunasan atau 

perpanjangan dengan akad baru, tarif ijaroh yang dikenakan adalah 

71. Tarif dihitung per 10 hari, jadi apabila terlambat 1 hari maka akan 

dihitung 10 hari. Dan maksimal tarif yang dikenakan adalah 852 

hingga 120 hari. 

c. Jumlah pinjaman (marhun bih) antara Rp 5.100.000 – Rp 20.000.000 

masuk dalam kategori golongan kredit/pembiayaan dalam Surat Bukti 
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Rahn (SBR) golongan C1, C2 dan C3. Dengan jangka waktu 120 hari 

atau 4 bulan terhitung saat nasabah (rahin) menerima SBR dan 

pinjaman (marhun). Dimana jika akan melakukan pelunasan atau 

perpanjangan dengan akad baru, tarif ijaroh yang dikenakan adalah 

71. Tarif dihitung per 10 hari, jadi apabila terlambat 1 hari maka akan 

dihitung 10 hari. Dan maksimal tarif yang dikenakan adalah 852 

hingga 120 hari. 

d. Jumlah pinjaman (marhun bih) antara Rp 20.000.000 – Rp 

200.000.000 masuk dalam kategori golongan kredit/pembiayaan 

dalam Surat Bukti Rahn (SBR) golongan D. Dengan jangka waktu 

120 hari atau 4 bulan terhitung saat nasabah (rahin) menerima SBR 

dan pinjaman (marhun). Dimana jika akan melakukan pelunasan atau 

perpanjangan dengan akad baru, tarif ijaroh yang dikenakan adalah 

62. Tarif dihitung per 10 hari, jadi apabila terlambat 1 hari maka akan 

dihitung 10 hari. Dan maksimal tarif yang dikenakan adalah 744 

hingga 120 hari. 

Sebelum tarif ijaroh untuk nasabah ditentukan maka sebelumnya penaksir akan 

melakukan penaksiran terlebih dahulu dari marhun yang dijaminkan.  

Penaksiran yang dilakukan oleh penaksir sesuai dengan Buku Peraturan 

Menaksirkan (BMP) dan Surat Edaran (SE) dari Pegadaian Kantor Pusat. Surat 

Edaran yang ditetapkan untuk taksiran tersebut berdasarkan Harga Pasar Pusat 

(HPP). 

Menurut Pedoman Operasional Pegadaian Syariah (POPS), Harga Pasar Pusat 

(HPP) adalah harga pasar yang ditetapkan oleh Kantor Pusat sebagai patokan 

umum baik bagi Kantor Daerah maupun Kantor Cabang, berdasarkan 

perkembangan harga pasaran umum dengan memperhitungkan kecenderungan 

perkembangan harga di masa datang. Harga Pasar Pusat terdiri dari Harga 
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Pasar Pusat Emas/perak dan Harga Pasar Pusat Permata. Namun sebelum HPP 

Emas dijadikan patokan umum menaksir emas terlebih dahulu disesuaikan 

dengan prosentase tertentu yang disebut Standar Taksiran Logam (STL) 

kemudian besarnya STL ditetapkan dengan Surat Edaran (SE) tersendiri. Dan 

dari situlah acuan penaksi untuk menaksir barang jaminan (marhun). 

Sebelum melakukan penaksiran, adapun alat bantu yang digunakan oleh 

penaksir antara lain adalah 

1. Batu uji, batu ini digunakan sebagai mediagosokan emas 

2. Timbangan khusus emas, digunakan untuk menimbang berat emas 

3. Air uji berat jenis, digunakan untuk menguji akurasi timbangan  

4. Cairan Reaksi Kimia I dan II, digunakan untuk menguji karatase emas 

setalh digosok pada batu uji. CRK I digunakan untuk menguji 

karatase emas antara 16 karat ke bawah. Sedangkan CRK II 

digunakan untuk menguji karatase emas 16 karat ke atas. 

Selanjutnya, pelaksanaan prosedur penaksiran barang jaminan (marhun) berupa 

perhiasan pada Pegadaian Syariah sebagai berikut : 

a) Penaksir melakukan pengujian karatase dan berat emas 

b) Penaksir melihat Standar Taksiran Logam (STL) yang telah 

disesuaikan setiap waktunya dengan Harga Pasar Pusat dan 

diedarkan melalui Surat Edaran (SE) Direksi. 

c) Penaksir menentukan nilai taksiran 

d) Penaksir menentukan besarnya pinjaman (marhun bih) 

Berdasarkan hasil penaksiran yang telah dilakukan, maka proses pemberian 

pinjaman kredit/pembiayaan gadai syariah atau rahn bisa dilakukan. Untuk 

mempermudah memahami prosedur pemberian kredit/pembiayaan, penulis akan 

menjabarkan prosesnya dari berbagai pihak baik nasabah, penaksir, kasir dan 

administrasi, dan pemegang gudang sebagai berikut : 
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1. Nasabah 

1) Mengambil dan mengisi Formulir Permintaan Pinjaman (FPP) 

2) Menyerahkan FPP yang telah diisi dan ditandatangani dengan 

melampirkan fotocopy KTP/identitas lainnya serta marhun yang 

dijaminkan 

3) Menandatangani Surat Bukti Rahn (SBR) asli dan dwilipat yang 

diserahkan oleh kasir 

4) Menerima sejumlah uang pinjaman (marhun bih) dan Surat 

Bukti Rahn(SBR) asli (lembar 1) 

2. Penaksir 

1) Menerima FPP dengan lampiran fotocopy KTP atau identitas 

lainnya beserta barang jaminan (marhun) dari rahin 

2) Memeriksa kelengkapan kebenaran pengisian FPP dan marhun 

yang dijaminkan oleh rahin 

3) Menandatangani FPP (pada badan dan kitir) sebagai tanda bukti 

penerimaan Barang Jaminan (marhun) dari nasabah (rahin) 

4) Melakukan taksiran untuk menentukan nilai barang jaminan 

(marhun) sesuai dengan Buku Peraturan Menaksir (BPM) dan 

Surat Edaran (SE) yang berlaku. 

5) Menentukan besarnya Pinjaman (marhun bih) untuk diberikan 

kepada nasabah (rahin) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

6) Menginformasikan besarnya tarif ijaroh 

7) Larangan yang harus ditaati oleh Penaksir antara lain: 

a. Jumlah marhun bih berdasarkan permintaan rahin yang 

melebihi jumlah taksiran 

b. Melakukan pengeboran Barang Jaminan (marhun) 
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c. Mengikir, mengerik, atau melepaskan mata dari barang 

perhiasan tanpa seijin pemilik. 

8) Merobek kitir bagian dalam dan luar SBR dwilipat. Kitir bagian 

luar untuk nomor marhun dan Kitir dalam digunakan sebagai 

arsip 

9) Menyerahkan SBR asli dan badan SBR dwilipat kepada Kasir 

10) Marhun dimasukkan ke dalam kantong atau dibungkus dan 

ditempeli nomor marhun dan diplombir atau diikat. 

11) Menjumlahkan potongan marhun, taksiran dan pinjaman (marhun 

bih), masing-masing golongan SBR berdasarkan data pada kitir 

dalam SBR dwilipat. Hasil penjumlahan buku gudang tersebut 

ditulis pada Buku Rekapitulasi Pinjaman (BRP)dan Buku 

Serah Terima Marhun (BSTM). 

12) Menyerahkan marhun yang telah diplombir atau diikat kepada 

bagian gudang dengan menggunakan Buku Penerimaan Marhun 

(BPM) dan membubuhkan tanda tangan pada kolom 

“penyerahan” 

13) Bersama-sama dengan petugas gudang menandatangani kolom 

serah terima marhun pada Buku Serah Terima Marhun (BSTM). 

3. Kasir 

1) Menerima SBR asli dan badan SBR dwilipat dari penaksir 

2) Mencocokkan SBR tersebut dengan keterangan yang telah 

diinput ke dalam database komputer. 

3) Menyiapkan dan melakukan pembayaran uang pinjaman 

(marhun bih) sesuai dengan jumlah yang tercantum pada SBR 

4) Membubuhkan paraf pada SBR asli pada kitir luar di belakang 

jumlah uang pinjaman (marhun bih) 
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5) Mengisi Buku pembiayaan berdasarkan badan SBR. 

6) Membuat Laporan Harian Kas  berdasarkan Buku Kredit dan 

mencocokkannya dengan Buku Penerimaan Barang Jaminan 

(marhun) yang dibuat penaksir. 

7) Menyerahkan badan SBK dwilipat, dan LHK kepada petugas 

tata usaha atau penyimpan.  

4. Pemegang gudang 

1) Menerima dan menghitung marhun yang diserahkan oleh 

Penaksir. Serah terima marhun menggunakan Buku 

Penerimaan Marhun(BPM) 

5) Mencocokkan marhun yang diterima dengan jumlah yang 

tertera pada Buku Penerimaan Marhun (BPM) dan apabila telah 

sesuai setelah itu membubuhkan tandatangan pada kolom 

“Penerimaan” 

6) Melakukan pencatatan di Buku Gudang 

7) Marhun yang diterima disimpan di gudang sesuai dengan 

golongan, rubrik, dan bulan pinjaman marhun 
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Gambar 4.3 : Prosedur Pembiayaan Rahn 

Nasabah Penaksir Kasir atau adminitrasi  Gudang 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Pedoman Operasional Gadai Syariah 

 

Formulir yang terkait: 

1. Formulir Permintaan Pinjaman (FPP) 

2. Surat Bukti Rahn(SBR) 

3. Buku Rekapitulasi Pinjaman (Rpinj) 

4. Buku Penerimaan Marhun (BPM) 

5. Buku Pinjaman (BK) 

6. Laporan Harian Kas (LHK) 
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7. Buku Gudang (BG) 

8. Buku Statistik Perkembangan Usaha (BSPU) 

Simulasi pemberian uang pinjaman (marhun bih) sekaligus perhitungan ijaroh 

pada Pegadaian Syarih UPS Cabang Kediri. Diasumsikan seorang nasabah 

berniat melakukan gadai dengan membawa marhun berupa cincin emas seberat 

2 gram dengan kadar 16 karat. Langkah pertama penaksir akan melakukan 

penaksiran dengan mengacu pada Standar Tabel Logam (STL) yang 

disesuaikan dengan Harga Pasaran Pusat (HPP) dan melihat harga emas kadar 

16 karat. Bila 24 karat = Rp 510.000,- maka: 

Emas 16 karat  = 
��� 

��  x kadar 

    = 
�� ��.���

�� � 16 

    = Rp 340.000,- 

Taksiran  = Berat x Harga karatase 

=  2 gram x Rp 340.000 

     = Rp 680.000,- 

Uang Pinjaman  =  Prosentase Golongan UP x Taksiran 

     = 92% x Rp 680.000,- 

     = Rp 625.600,- 

  Ijaroh   = 
&'()*+',

��.���  � -�
./  

     = 
�� 01�.���

��.���  � 71  

     = Rp 4828 

Dari contoh simulasi perhitungan di atas, murtahin akan memberi penjelasan 

hasil dari taksiran dan besaran uang pinjaman (marhun bih) yang didapatkan 

yakni besarnya marhun bih adalah sebesar Rp 625.600,- dengan demikian dari 

jumlah marhun bih yang akan diterimarahin tersebut maka pembiayaan termasuk 

golongan B dengan tarif ijaroh adalah71. Dan rahin wajib membayar administrasi 
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sebesar Rp 8.000,-. Informasi lainnya besaran tarif ijaroh tersebut untuk sehari 

penitipan. Sehingga jika rahin menyetujui atau deal dengan taksiran tadi, maka 

rahin akan mengisi dan mendatangani akad sebagai tanda setuju.  

Dalam Pegadaian Syariah penaksir sembari menaksir marhun, juga mencari 

infomasi terkait rahin. Informasi mengenai bagaimana rahin yang akan 

melaksanaan gadai syariah atau rahn. Dengan mengajukan beberapa 

pertanyaan yang dibutuhkan. Seperti halnya pekerjaan dan data diri lainnya. 

Sebagai bahan analisis pembiyaaan guna mengurangi resiko kredit 

(pembiayaan) macet. Analisis yang dilakukan menggunakan prinsip 5C + 1S, 

yaitu: 

1. Character 

Penilaian terhadap watak, karakter atau kepribadian calon penerima 

pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan 

bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya. Tidak 

lari dari tanggungjawab kredit (pembiayaan) yang menjadi 

tanggungannya. 

2. Capacity  

Penilaian secara subyektif tentang kemampuan penerima 

pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur 

dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang 

didukung dengan pengamatan penampilan, dan kegiatan yang 

dilakukan. 

3. Capital  

Penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh rahin yang 

dilihat dari pekerjaan yang dimiliki rahin atau suami jika yang 

melakukan pembiayaan adalah seorang ibu-ibu. 
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4. Colleteral 

Jaminan yang dimiliki rahin. Penilaian ini bertujuan untuk lebih 

meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran tercapai 

terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari 

kewajiban. 

4. Condition 

Melihat kondisis ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik 

melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh 

rahin. Dikaitkan dengan keberlangsungan pekerjaan yang dimiliki 

apabila dalam kondisi-kondisi tertentu. 

5. Syariah 

Penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa rahin yang akan 

dibiayai benar-benar digunakan untuk niat yang baik. Sekalipun 

analisis dengan cara ini menurut Bu Naniek selaku pengelola unit 

masih lemah, karena kemungkinan rahin tidak jujur lebih besar. 

Tetapi semua kembali pada niat pribadi masing-masing. 

Setelah kedua pihak murtahin meyakini akan memberikan pinjaman dan rahin 

sepakat dengan hasil taksiran marhun, maka keduanya akan menandatangi 

Surat Bukti Rahn (SBR). Akad yang digunakan dalam perjanjian gadai syariah 

atau rahn adalah akad ijaroh atau fee based marhun atau biasa disebut ijaroh. 

Ijaroh ini dimaksudkan rahin dimintai imbalan berupa sewa tempat dan biaya 

(ujroh) pemeliharaan marhun untuk penyimpanan barang yang digadaikan. 

Secara jelas maksud dari kedua akad tersebut adalah : 

1. Akad Rahn. Rahn yang dimaksud adalah untuk menahan harta milik 

si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak 

yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali 

seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini Pegadaian 
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menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah 

(rahin). 

2. Akad Ijarah. Yaitu  akad pemindahan hak guna atas barang dan atau 

jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan 

pemindahan kepemilikan atas barangnya sendri. Melalui akad ini 

dimungkinkan bagi Pegadaian untuk menarik sewa atas 

penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan 

akad. 

Pada Pegadaian Syariah perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak meliputi 

beberapa hal sebagai berikut: 

a) Judul perjanjian yaitu akad rahn 

b) Terdapat hari, tanggal, serta tahun akad 

c) Kedudukan para pihak yaitu: 

1) Kantor cabang pegadaian syariah yang diwakili oleh kuasa 

pemutus marhun bih dan oleh karenanya bertindak untuk dan 

atas nama serta kepentingan CPS, disebut sebagai pihak 

pertama. 

2) Rahin atau pemberi gadai adalah orang yang nama dan 

alamatnya tercantum dalam surat bukti rahn ini. 

d) Hal-hal yang diperjanjikan dalam gadai syariah (Rahn) antara lain: 

1) Rahin dengan ini mengakui telah menerima pinjaman dari 

murtahinsebesar nilai pinjaman dan jangka waktu pinjaman 

sebagaimana tercantum dalam surat buku rahn 

2) Murtahin dengan ini mengakui telah menerima barang milik 

rahin yang digadaikan kepada murtahin, dan karenanya 

murtahin berkewajiban mengembalikannya pada rahin yang 

telah melunasi pinjaman dan kewajiban-kewajibannya. 
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3) Atas transaksi rahn tersebut di atas, rahn dikenakan biaya 

administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

4) Apabila jangka waktu akad telah jatuh tempo, dan rahin tidak 

melunasi kewajiban-kewajibannya,  serta tidak memperpanjang 

akad, maka rahin dengan ini menyetujui dan atau memberikan 

kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali untuk melakukan 

penjualan atau lelang marhun yang berada dalam kekuasaan 

murtahin guna pelunasan pembayaran kewajiban-kewajiban 

tersebut. Dalam hal hasil penjualan atau lelang marhun tidak 

mencukupi untuk melunasi kewajiban-kewajiban rahin, maka 

rahin wajib membayar sisa kewajibannya kepada murtahin 

sejumlah kekurangannya. 

5) Bilamana terdapat kelebihan hasil penjualan marhun, maka 

rahin berhak menerima kelebihan tersebut, maka dengan ini 

menyetujui untuk menyalurkan kelebihan tersebut sebagai 

shodaqoh yang pelaksanaannya diserahkan kepada murtahin. 

6) Apabila marhun tersebut tidak laku dijual, maka rahin 

menyetujui pembelian marhun tersebut oleh murtahin minimal 

sebesar harga taksiran marhun. 

7) Segala sengketa yang timbul ada hubungannya dengan akad 

ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai, mak akan 

diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional 

(BASYARNAS) adalah bersifat final dan mengikat. 

e) Membubuhkan tanda tangan menunjukkan persetujuan akad rahn. 

Selain akad rahn, ada pula akad ijaroh yang tujuannya adalah untuk 

memperjanjikan biaya-biaya yang berkaitan dengan rahn. Adapun perjanjian 

ijaroh setelah akad rahn isinya adalah sebagai berikut : 
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a) Berisi judul akad yaitu akad ijarah 

b) Terdapat tanggal, hari, serta tahun akad 

c) Keterangan tentang kedudukan para pihak, yaitu 

1) Kantor Cabang Pegadaian Syariah sebagaimana tersebut 

dalam surat bukti rahn ini yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa 

pemutus marhun bih dan oleh karenanya bertindak untuk dan 

atas nama serta kepentingan CPS untuk selanjutnya disebut 

sebagai mu’ajjir. 

2) Mu’ajjir adalah orang yang nama dan alamatnya tercantum 

dalam surat bukti rahn ini. 

d) Pengakuan adanya akad rahn sebelumnya yang isinya: 

1) Bahwa musta’jir sebelumnya telah mengadakan perjanjian 

dengan muajjirsebagaimana tercantum dalam akad rahn yang 

juga tercantum di dalam surat bukti rahn ini, dimana musta’jir 

bertindak sebagai rahin dan muajir bertindak sebagai murtahin 

dan oleh karenanya akad rahn tersebut merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dengan akad ini 

2) Bahwa atas marhun berdasarkan akad di atas musta’jir setuju 

dikenakan ijarah. 

e) Kesepakatan tentang akad ijarah, yang isinya adalah: 

1) Para pihak sepakat dengan tarif ijarah sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku, untuk jangka waktu per-sepuluh hari kalender 

dengan ketentuan penggunaan ma’jur selama satu hari tetap 

dikenakan ijarah sebesar ijarah per-sepuluh hari. 

2) Jumlah keseluruhan ijarah tersebut wajib dibayar sekaligus oleh 

musta’jir kepada mu’ajjir diakhir jangka waktu akad rahn atau 

bersamaan dengan dilunasinya pinjaman. 
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3) Apabila dalam penyimpanan marhun terjadi hal-hal di luar 

kemampuan musta’jir sehingga menyebabkan marhun 

hilang/rusak tak dapat dipakai maka akan diberikan ganti rugi 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT Pegadaian. Atas 

pembayaran ganti rugi musta’jir setuju dikenakan potongan 

sebesar marhun bih + ijarah sampai dengan tanggal ganti rugi, 

sedangkan perhitungan ijarah dihitung sampai dengan tanggal 

penebusan/ganti rugi. 

Setelah seluruh akad yang telah disepakati bersama dan telah ditandatangani 

oleh kedua belah pihak, maka bisa realisasi penyerahan pinjaman kepada rahin 

dari murtahin melalui kasir. Kemudian setelah rahin menerima kredit 

(pembiayaan) maka nasabah memiliki kewajiban yang perlu diingat untuk 

mengembalikan pinjaman sesuai dengan yang telah diatur, dimana rahin  bisa 

melakukan cicilan, pelunasan langsung atau dengan perpanjangan pinjaman. 

Untuk hal-hal yang perlu diperhatikan oleh rahin dalam memenuhi kewajiban 

yang harus dibayar yaitu terdiri dari 

1) Pokok Pinjaman 

Besarnya pinjaman yang tercantum Surat Bukti Kredit (SBR) 

yang telah ditandatangani dan disepakati oleh kedua belah 

pihak. 

2) Ijaroh 

Besaran biaya (ujroh) yang harus dibayar oleh rahin sesuai 

yang telah ditetapkan oleh pihak Pegadaian Syariah. Yang 

dihitung dari besarnya marhun yang telah ditaksir. 

 

 

3) Jangka waktu 
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a. Jangka waktu maksimum Pegadaian Syariah adalah 120 

hari 

b. Untuk perhitungan jumlah hari sesuai yang telah 

disepakati dalam SBR yaitu sejak pembiayaan gadai 

sampai dengan jatuh tempo penebusan. 

Pada Pegadaian syariah mekanisme untuk cicilan atau pelunasan pinjaman oleh 

rahin dapat diasumsikan sesuai denganyang telah dijabarkan di atas. Apabila 

rahin memiliki marhun yang telah ditaksir nilainya sebesar Rp 680.000,- dan 

besarnya pinjaman (marhun bih) yang diberikan kepada rahin sebesar Rp 

625.500,- dengan Ijaroh yang diinformasikan sebelumnya sebesar Rp4828,- dan 

asumsi pelunasan selama 60 hari adalah sebagai berikut: 

  Pokok Pinjaman  = Rp 625.600/6 

     = Rp 104.267 

  Angsuran I  

      Pokok Pinjaman = Rp 104.267 

      Administrasi = Rp     8.000 

      Total Angsuran I = Pokok Pinjaman + Administrasi 

     = Rp 104.267 + Rp 8.000= Rp 112.267 

  Angsuran II 

      Pokok Pinjaman = Rp 104.267 

      Administrasi = Rp     8.000 

      Total Angsuran II = Pokok Pinjaman + Administrasi 

     = Rp 104.267 + Rp 8.000 

     = Rp 112.267 

  Angsuran III 

  Pokok Pinjaman = Rp 104.267 

      Administrasi = Rp     8.000 
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      Total Angsuran III = Pokok Pinjaman + Administrasi 

     = Rp 104.267 + Rp 8.000 

     = Rp 112.267 

  Angsuran IV 

  Pokok Pinjaman = Rp 104.267 

      Administrasi = Rp     8.000 

      Total Angsuran IV = Pokok Pinjaman + Administrasi 

     = Rp 104.267 + Rp 8.000 

     = Rp 112.267 

  Angsuran V 

  Pokok Pinjaman = Rp 104.267 

      Administrasi = Rp     8.000 

      Total Angsuran I = Pokok Pinjaman + Administrasi 

     = Rp 104.267 + Rp 8.000 

     = Rp 112.267 

Pada akhir pelunasan nasabah akan membayar ijaroh sebagai pengganti biaya 

pemakaian tempat dan pemeliharaan marhun 60 hari. sehingga besarnya ijaroh 

adalah Rp 4.828 x 6 = Rp 28.968,- 

  Pokok Pinjaman = Rp 104.267 

      Administrasi = Rp     8.000 

  Ijaroh  = Rp   28.968 

      Pelunasan  = Pokok Pinjaman + Administrasi + Ijaroh 

     = Rp 104.267 + Rp 8.000 + Rp 28.968 

     = Rp 141.235,- 

Pada Pegadaian Syariah untuk jangka waktu pelunasan diserahkan langsung 

kepada nasabah. Dimana nasabah boleh melunasi pinjamannya kapan saja, 

asalkan tidak melampaui batas jatuh tempo pembayaran baik dibayar sekaligus 
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maupun diangsur. Jika memang terpaksa nasabah masih belum mampu 

melunasi pinjamannya, maka nasabah dapat memperpanjang masa pinjaman 

sampai dengan 120 hari berikutnya dengan membayar ijaroh dan biaya 

administrasi sesuai tarif yang berlaku. Untuk prosedur pelunasan pada 

Pegadaian Syariah UPS Kediri dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Rahin 

a) Menyerahkan surat bukti rahn dan KTP kepada kasir untuk 

perhitungan jasa simpan 

b) Menyerahkan uang untuk pelunasan sisa pinjaman dan jasa 

simpan 

c) Menerima kitir SBR asli bagian luar (L) sebagai tanda bukti 

pengambilan marhun 

d) Menerima marhun yang telah ditebus sesuai dengan nomor 

marhun seperti yang tersebut pada kitir SBR asli bagian luar 

(L). 

2. Kasir atau administrasi  

a) Menerima dan memeriksa SBR asli tentang kelengkapan dan 

keabsahannya 

b) Membuat slip pelunasan (SP) rangkap dua, menerima 

pembayaran dari rahin (pokok pinjaman dan jasa simpan) 

sesuai dengan yang tertera dalam SBR dan slip pelunasan 

c) Membubuhkan cap “lunas” dan memberi paraf pada SBR dan 

kitir-kitirnya 

d) Mencatat semua penerimaan pelunasan pinjaman dan 

pendapatan jasa simpan dalam Laporan Harian Kas (LHK), 

mendistribusikan Surat Bukti Rahn: 
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I. Lembar 1 slip pelunasan diserahkan kepada rahin untuk 

pengambilan marhun 

II. Kitir SBR diserahkan kepada penyimpan/pemegang 

gudang sebagai dasar penerimaan marhun 

III. Lembar slip 2 SP disimpan sebagai arsip 

e) Mencatat setiap transaksi pelunasan atas dasar SBR yang 

diterima sesuai dengan golongan dan bulannya dalam buku 

pelunasan 

f) Pada akhir jam kerja dibukukan dalam: Kas Debet (KD) 

rangkap 2, Buku Rekapitulasi Pelunasan (BRP), Ikhtisar 

Pinjaman dan Pelunasan (IPP) dan mendistribusikan: Lembar 

Ikhtisar kas debet dan buku kas online kepada kantor wilayah. 

g) Mencocokkan RPL dan Buku Gudang (BG) 

3. Bagian Gudang 

a) Menerima kitir SBR bagian “dalam” dari kasir sebagai dasar 

untuk pengambilan marhun yang ditebus 

b) Mencocokkan nomor kitir “luar” yang diterima dari rahin dan 

nomor kitir yang ada pada marhun dan menyerahkan marhun 

kepada rahin. 

c) Atas dasar “dalam” dan kitir marhun, pengeluaran marhun 

dicatat dalam Buku Gudang (BG), dan terakhir setiap akhir 

jamkerja mencocokkan Buku Gudang dengan RPL yang ada 

pada kasir atau administrasi 
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Gambar 4.4:Prosedur Pelunasan Pembiayaan 
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Sumber: Pedoman Operasional Gadai Syariah 

 

Pada tahap dimana seorang rahintidak mampu membayar sejumlah 

kewajibannya maka marhun yang telah diserahkan kepada murtahin sebagai 

barang jaminan merupakan langkah akhir jika rahin tidak menyanggupi melunasi 

barang jaminannya. Langkah ini disebut dengan lelang. Dimana lelang 

merupakan opsi yang juga dilakukan pada Pegadaian Syariah sebagai upaya 

menutupi kekurangan atau rahin yang melakukan wanprestasi. 
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Namun sebelum lelang dilakukan pihak Pegadaian syariah tidak serta merta 

langsung bisa melakukan eksekusi tetapi ada tahap yang harus dilalui dalam 

memperingatkan rahin akan pinjaman yang telah jatuh tempo. Menurut Ibu 

Naniek adapun upaya pihak Pegadaian Syariah sebelum lelang dilakukan antara 

lain: 

1. Murtahin memberi peringatan kepada rahin secara lisan melalui 

telepon atau 

2. Memberikan surat peringatan secara tertulis kerumah rahin. 

3. Pendekatan kekeluargaan kepada rahin, dengan membujuk supaya 

rahin datang ke kantor untuk menyelesaikan kekurangan atau 

murtahin yang berkunjung ke rumah rahin dengan memberikan opsi 

diantaranya memperpanjang waktu pinjaman, menjual sendiri marhun 

dan melunasi kewajibannya, atau dilelang oleh pihak pegadaian 

syariah. 

Setelah negosiasi dilakukan dan pada waktu yang telah ditentukan untuk 

pelunasan namun rahin memang tidak menyanggupi maka akan dilakukan 

pelelangan atas marhun dengan operational proceduresebagai berikut: 

1) Satu minggu sebelum pelelangan rahin akan diberitahu jika 

barangnya akan dilelang 

2) Pihak murtahin akan memberikan informasi secara umum melalui 

pengumuman bahwa akan ada pelelangan pada tanggal yang telah 

ditetapkan 

3) Pelelangan akan dilakukan sesuai prosedur yang ada diantaranya: 

a) Pihak Pegadaian syariah hanya melakukan pelelangan 

terbatas, hanya beberapa pembeli 

b) Penawaran dilakukan dengan harga minimum yang telah 

ditetapkan. 
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c) Hasil pelelangan akan digunakan untuk biaya penjualan 1% 

dari harga jual, biaya perawatan dan penyimpanan barang dan 

sisanya menjadi hak rahin. 

d) Sisa kelebihan penjualan yang tidak diambil selama setahun 

akan diserahkan oleh Badan Amil Zakat oleh Pihak Pegadaian. 

Berdasarkan penelitian di lapangan pelelangan yang dilakukan oleh Pihak 

Pegadaian Syariah dilakukan dengan penawaran tertutup sehingga bagi pembeli 

yang berminat dengan harga yang telah ditetapkan beserta margin maka marhun 

bisa langsung terjual. Dasar harga yang dipakai untuk melakukan pelelangan 

adalah dengan Harga Dasar Lelang Emas yang telah ditetapkan dengan surat 

edaran tersendiri. Sedangkan Harga Dasar Lelang Emas didapat dari Kantor 

Wilayah Surabaya. Seperti yang dikatakan oleh best berikut ini: 

“Lelang di Pegadaian Syariah dasarnya dari pusat yang tersaji 
dalam SE terpisah dari SE harga dasar untuk menaksir emas, dan 
itu dari kanwil surabaya turunan dari pusat. Semuanya juga gitu 
untuk jawa timur” 

 
Sehingga tidak sembarangan untuk menaksir kembalibarang yang akan dilelang. 

Sedangkan pada pegadaian syariah terdapat 2 periode lelang, periode kredit 

(pembiayaan) pertama tanggal 1-15 lelang dilakukan tanggal 18-22 dan periode 

kedua pembiayaan tanggal 16-31 akan dilelang tanggal 3-7 bulan keenam. Dan 

apabila perpanjangan gadai maka lelang menyesuaikan sesuai ketentuan. 

Perhitungan penentuan lelang ditentukan dengan rumus sebagai berikut: 

     HDLE =3����
��  � karatase x berat< + 2% 

Dimisalkan seperti pinjaman di awal yang telah dijelaskan bahwa barang jaminan 

berupa sebuah cincin emas 16 karat seberat 2 gram dengan asumsi 16 karat = 

Rp 340.000. Di awal marhuntelah ditaksir sebesar Rp 680.000,- dan rahin telah 

mengambil pinjaman maksimalnya sebesar Rp 625.600,- dengan besarnya 

tanggungan ijaroh adalah 
�� 01�.���

��.���  �71 = Rp 4.828 sehingga 120 hari/10hari 
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Rp57.936 (Rp 4.828 x 12) jadi misal tabel lelang pada SE menunjukkan bahwa 

emas 24 karat = Rp 510.000 maka, 

                   HDLE = 3�� ��.���
��  � 16 x 2 gram< + 2% 

   = Rp 693.600,- 

Jadi marhun dijual atau dilelang harus bisa mengcover minimal harga di atas, 

dan hasilnya akan dikurangkan sejumlah pinjaman dan jasa simpan. Kemudian 

jika sisa akan dikembalikan kepada rahin dan apabila tidak diambil dalam satu 

tahun akan maka sisanya akan diserahkan pada Badan Amil Zakat. Sedangkan 

apabila marhun laku dijual atau harga penawaran pembeli lebih rendah maka 

akan menjadi tanggungan rahin. Tetapi menurut penuturan Bapak Anwar selalu 

kasir dan administrasi di Pegadaian Syariah kekurangan tersebut selalu 

ditanggung oleh Pegadaian Syariah sendiri, karena rahin tidak memiliki dana lagi 

untuk melunasi kekurangan tersebut. Namun pihak Pegadaian Syariah berinisiatif 

menutup kekurangan nasabah tersebut atau menjadikan marhun yang tak laku 

sebagai aset Pegadaian sendiri. 

 
4.2.2.2. Murabahah Logam Mulia (MULIA)  

Produk kredit/pembiayaan yang ada pada PT Pegadaian SyariahUnit Pelayanan 

SyariahKediri adalah Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi (MULIA). 

Produk MULIA yang bertujuan memfasilitasi kepemilikan logam mulia oleh 

Pegadaian kepada masyarakat secara tunai atau dengan pola angsuran dengan 

proses cepat dalam jangka waktu tertentu yang fleksibel.  

MULIA merupakan produk yang menjadi fokus utama pada Pegadaian Syariah 

karena termasuk icon dari pada Pegadaian dalam memberi kemudahan nasabah 

yang menginginkan pembelian emas dengan mudah dan tanpa unsur riba atau 

biaya tambahan lainnya selain margin yang telah ditetapkan sebagai keuntungan 

dari Pegadaian syariah sendiri. 
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Logam mulia atau emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh 

kebutuhanmanusia disamping memiliki nilai estetis yang tinggi yang juga 

merupakan jenis investasi yang nilainya sangat stabil, likuid, dan aman secara 

riil. Kredit/pembiayaan MULIA (Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi 

Abadi)denganmenggunakan perjanjian atau akad murabahah dan rahn. Jenis 

emas batangan yang disediakan oleh Pegadaian Syariah berupa logam mulia 

dengan kadar 99,99 % dengan berat 4,25 gr, 5 gr, 10 gr, 25 gr, 50 gr, 100 gr, 250 

gr dan 1 kg. 

Seperti diketahui bahwa harga emas saat ini semakin hari semakin melambung. 

Emas sering diidentikan sebagai barang berharga yang bernilai estetis tinggi, 

prestisius dan elegan, sehingga orang menyebutnya sebagai logam mulia, 

karena dalam keadaan murni atau dalam udara biasa, emas tidak dapat 

teroksidasi atau dengan kata lain tahan karat. 

Produk Mulia ini, dilaksanakan dengan akad murabahah, dimana jual beli 

dilaksanakan dengan pembayaran tangguh, dan emas yang dibeli tidak langsung 

diterima oleh pembelimelainkan ditahan oleh Pegadaian sebagai penjual dengan 

menggunakan akad rahn sampai pembayaran dibayar lunas oleh pembeli atau 

nasabah. Sehingga dalam transaksi MULIA ini menggunakan dua akad yaitu 

akad murabahah dan akad rahn. Pegadaian mensyaratkan adanya jaminan atau 

rahn berkaitan dengan pembiayaan yang dikeluarkannya. Dalam transaksi 

pembelian ini terdapat perjanjian murabahah yang dijelaskan sebagai jasa 

pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan angsuran. 

Pada perjanjian murabahah pegadaian syariah membiayai pembelian barang 

atau asset yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang itu dari 

pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan 

menambahkan suatu keuntungan. Dengan kata lain, penjualan barang oleh 

pegadaian syariah kepada nasabah dilakukan atas dasar cost plus profit. 
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Dalam aplikasi pembiayaan MULIA pihak-pihak yang terlibat adalah : 

Pertama, Pegadaian Konvensional selaku pembeli atau yang membiayai 

pembelian barang. Kedua, nasabah sebagai pemesan barang yang dalam 

pembiayaan MULIA barang komoditinya adalah emas logam mulia, dan ketiga, 

supplier atau pihak yang diberi kuasa oleh Pegadaian untuk menjual barang 

(PT.Aneka Tambang). 

Mekanisme perjanjian Pembiayaan MULIA adalah Pegadaian Syariah (pihak 

pertama) membiayai pembelian barang berupa emas batangan yang dipesan 

oleh nasabah atau pembeli (pihak kedua)kepada supplier (pihak ketiga). 

Pembelian barang atau komoditi oleh nasabah (pihak kedua) dilakukan dengan 

sistem pembayaran tangguh atau diangsur. Didalam praktiknya, Pegadaian 

membelikan barang yang diperlukan nasabah atas nama Pegadaian syariah. 

Pada saat yang bersamaan Pegadaian syariah menjual barang tersebut kepada 

nasabah dengan harga pokok ditambah sejumlah keuntungan untuk dibayar oleh 

nasabah pada jangka waktu tertentu. Kemudian barang komoditi yangdibeli yaitu 

berupa emas logam mulia dijadikan jaminan (marhun) untuk pelunasansisa 

hutang nasabah kepada pihak Pegadaian. Setelah semua hutang nasabah 

lunas, maka emas logam milia beserta dokumen-dokumennya diserahkan 

kepada nasabah. Adapun alur mekanisme kredit/pembiayaan MULIA sebagai 

berikut: 

Pada pelaksanaanya diawali dengan pengajuan persyaratan pengajuan MULIA, 

pengisian dan persetujuan biaya-biaya tanggungan, pelunasan dan denda 

keterlambatan pembayaran angsuran MULIA. 

Persyaratan pengajuan MULIA (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi) : 

1. Menyerahkan foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau tanda 

pengenal lain yang masih berlaku. 

2. Menyerahkan foto copy kartu keluarga bagi perseorangan. 
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3. Menyerahkan foto copy NPWP (Nilai Pokok Wajib Pajak) dan foto 

copy AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) bagi yang 

mengajukan atas nama badan usaha. 

4. Mengisi formulir persetujuan aplikasi MULIA dan 

menandatanganinya. 

5. Menandatangani akad murabahah dan akad rahn pada Form Akad 

MULIA 

6. Menyerahkan uang muka sesuai dengan kesepakatan. 

Adapun prosedur pembelian MULIA yang ditentukan dalam Pegadaian Syariah 

UPS Kediriyaitu sebagai berikut: 

1. Nasabah datang ke Pegadaian Syariah dengan maksud untuk 

melakukan pembelian emas logam mulia dengan pembiayaan MULIA 

2. Nasabah mengajukan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Kartu 

Keluarga yang masih berlaku serta membawa sejumlah uang. 

3. Petugas menyerahkan formulir persetujuan Pembiayaan MULIA. 

4. Setelah itu, petugas menanyakan berapa uang muka yang akan 

dibayarkan dan membuatkan bukti pembayaran uang muka 

pembelian emas. 

5. Apabila pembelian dilakukan secara tangguh atau angsur, maka 

kemudian petugas membuatkan form perjanjian akad MULIA yang 

didalamnya terdapat dua akad yaitu akad murabahah dan akad rahn 

6. Kedua belah pihak menandatangani perjanjian dan emas logam 

mulia akan diterima nasabah setelah nasabah melunasi hutang 

pembeliannya 

Tahap selanjutnya setelah nasabah memenuhi persyaratan pembelian produk 

kredit/pembiayaan MULIA dan melaksanakan prosedur yang telah ditetapkan 

pihak Pegadaian. Maka akan dilakukan penaksiran Harga Emas Logam MULIA, 
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dengan tujuan nasabah (rahin) bisa memahami secara terperinci mengenai 

pembelian MULIA baik dengan tunai maupun angsuran. Sehingga rahin tidak 

akan merasa dirugikan dengan biaya-biaya yang timbul dari proses jual beli 

MULIA. Mengenai harga emas mulia yang merupakan produk Pembiayaan 

MULIA yang akan dibayar secara angsuran/kredit, hal ini ditentukan oleh PT 

Aneka Tambang sebagai produsen/pemasok emas batangan. Besarnya nilai 

kredit/pembiayaan emas yang harus dicicil nasabah setiap bulan tidak 

berfluktuatif seperti harga emas di pasaran. 

Emas batangan yang dikemas dengan pembiayaan melalui produk  MULIA 

adalah emas murni logam mulia 99,9 % dan bersertifikat. Adapun harga emas 

logam mulia batangan yang dikeluarkan PT Aneka Tambang akan disesuaikan 

oleh harga pihak Pegadaian sesuai dengan masing-masing Kantor Wilayah. 

Artinya setiap wilayah seperti misalnya Jawa Timur mengikuti harga MULIA yang 

telah disesuaikan dari Kantor Wilayah Surabaya, begitu juga dengan wilayah lain 

disesuaikan dengan Kantor Wilayah masing-masing. Sehingga acuan untuk 

harga Logam Mulia Antam Wilayah Jawa Timur bisa dilihat pada website 

http://www.logammulia.com/surabaya.id.php jika nasabah (rahin) ingin 

mengetahui harga Logam Mulia Antam sebagai bahan acuan harga dasar 

apabila akan membeli Logam Mulia pada Pegadaian. 

Harga pembelian Logam Mulia Antam belum termasuk biaya-biaya lainnya 

seperti biaya admistrasi dan biaya pengiriman barang yang ditetapkan oleh 

Pegadaian. Pada skema kredit/pembiayaan MULIA dihindarkan adanya bunga, 

namun dengan menggunakan margin sehingga seluruh biaya dikenakan pada 

awal transaksi.  

Biaya-biaya Pembiayaan MULIA selain margin pada Pegadaian Syariah, ada 

pula biaya administrasi sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah, ongkos kirim 

sebesar Rp 6.000,- dan asuransi 0,24 % dari total emas. Sedangkan besarnya 
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margin berbeda-beda sesuai dengan jangka waktu yang dikendaki nasabah 

dalam angsurannya. Berikut penetapan margin pada kredit/pembiayaan MULIA: 

 
Tabel 4.7:Penetapan Margin Pembiayaan MULIA 1-36 BULAN 

JANGKA 

WAKTU 
UANG MUKA MARGIN 

JANGKA 

WAKTU 
UANG MUKA MARGIN 

1 BULAN ≥ 20% - 100% 3%    

         

3 BULAN 

≥ 25% - 30% 3,50% 

18 BULAN 

≥ 35% - 40% 18,00% 

> 30% - 40% 3,25% > 40% - 50% 17,00% 

> 40% - 50% 3,25% > 50% - 60% 16,00% 

> 50% - 60% 3,00% > 60% - 70% 15,00% 

> 60% - 70% 3,00% > 70% - 80% 13,50% 

> 70% - 80% 2,90% > 80% - 90% 11,00% 

> 80% - 90% 2,80% > 90% - 100% 7,00% 

>90% - 100% 2,50%   

      

6 BULAN 

≥ 25% - 30% 6,00% 

24 BULAN 

≥ 40% - 50% 22,00% 

> 30% - 40% 5,90% > 50% - 60% 20,50% 

> 40% - 50% 5,80% > 60% - 70% 18,50% 

> 50% - 60% 5,70% > 70% - 80% 16,00% 

> 60% - 70% 5,60% > 80% - 90% 12,50% 

> 70% - 80% 5,50% > 90% - 100% 7,80% 

> 80% - 90% 5,00%   

> 90% - 100% 4,00%   

      

12 BULAN 

> 30% - 40% 12,00% 

36 BULAN 

> 45% - 50% 29,00% 

> 40% - 50% 11,50% > 50% - 60% 28,50% 

> 50% - 60% 11,00% > 60% - 70% 24,00% 

> 60% - 70% 10,50% > 70% - 80% 20,00% 

> 70% - 80% 10,00% > 80% - 90% 15,00% 

> 80% - 90% 11,00% > 90% - 100% 8,60% 

> 90% - 100% 7,00%   

  
Sumber : PT Pegadaian Syariah Kediri 

Dari tabel 4.7 dapat memberiakan penjelasan yang jelas mengenai ketetapan 

margin kredit/pembiayaan MULIA. Apabila nasabah melakukan pembayaran 

secara tunai (cash) maka akan dikenakan margin sama dengan pembayaran 
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selama 1 bulan yaitu sebesar 3%, untuk cicilan selama 6 bulan margin sebesar 

6%, untuk cicilan selama 12 bulan marginsebesar 12%, untuk cicilan 18 bulan 

margin  sebedar 18%, namun untuk selanjutnya cicilan 24 bulan margin yang 

dikenakan sebesar 22% dan 36 bulan margin sebesar 29%. Perbedaan akan 

margin yang semakin menurun pada cicilan selama 24 bulan dan 36 bulan, hal 

ini dikarenakan pembayaran uang muka di awal transaksi mencapai 45%-50% 

yang artinya hampir setengah dari harga pembelian logam mulia. Sehingga tidak 

dikhawatirkan nasabah tidak akan membayar sisa angsuran, hal ini sebagai bukti 

pula jika sedari awal nasabah memang berniat untuk melakukan pembelian 

logam mulia. Oleh karena itu besar margin  dibedakan sebagai apresiasi dari 

pihak Pegadaian kepada nasabah sekalipun cicilanya lebih lama. 

Untuk lebih jelasnya penulis akan memberikan contoh perhitungan 

kredit/pembiayaan MULIA. Dimisalkan seorang nasabah bermaksud membeli 1 

keping logam mulia sebesar 5 gram dengan kadar 99,90%. Asumsi  harga 5 

gram emas Logam Mulia Antam pada tanggal 04 Juni 2013 adalah sebesar Rp 

2.460.000,- Beliau ingin melakukan angsuran dengan jangka waktu 6 bulan 

dengan uang muka 25%, maka : 

Biaya-biaya 

1. Biaya Administrasi    :  Rp 50.000 

2. Ongkos Pengiriman   :  Rp   6.000 

3. Asuransi 0,24% x Rp 2.460.000 :  Rp   5.904 + 

Rp 61.904 

 

Pembelian Angsuran 6 bulan : 

    Harga + % margin + (Administrasi + Ongkos Kirim + Asuransi) 

=  Rp 2.460.000 + (6% x Rp 2.460.000)  

=  Rp 2.460.000 + Rp 147.600  
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=  Rp 2.607.600 

Uang muka 25% = Rp 651.900 

Biaya-biaya  = Rp   61.904 + 

Pembayaran Awal = Rp 713.804 

Sisa pembayaran = Rp 2.607.600 – Rp 651.900 

   = Rp 1.955.700 

Angsuran/bulan = Rp 2.607.600 : 6 

   = Rp 325.950,-/bulan  

Dari contoh tersebut nasabah sudah mengetahui secara jelas angsuran nasabah 

tiap bulannya. Sehingga tidak ada alasan untuk nasabah mangkir dalam 

membayar angsuran, karena sejak awal nasabah telah mengetahui biaya hingga 

pada angsuran. Namun pihak Pegadaian telah mengantisipasi apabila ada 

nasabah yang tidak tepat waktu dalam hal pelunasan, sebagai bentuk denda 

agar nasabah tidak terlambat dalam melakukan pembayaran.  

Denda yang berlaku apabila nasabah tidak melaksanakan kewajiban membayar 

angsuran padatanggal yang telah ditetapkan, maka dikenakan denda yang besar 

kecilnya ditentukanoleh lamanya keterlamabatan dalam melunasi angsuran. 

Apabila nasabah terlambat melakukan pembayaran angsuran 1 hingga 7 hari 

maka akan dikenakan denda sebesar 2% dari pokok angsuran, terlambat 8 

hingga 10 hari akan dikenakan denda sebesar 4%, dan keterlambatan untuk 10 

hari lebih dikenakan denda maksimal 10%. Namun jika nasabah tidak mampu 

melunasi angsurannya atau melanjutkan cicilan hutang, maka sedari awal telah 

ada kesepakatan logam mulia yang dipesan oleh nasabah tersebut akan tetap 

berada di bawah kekuasaan pihak Pegadaian Syariah untuk disimpan dan akan 

dijual kembali jika sewaktu-waktu jika ada nasabah lain yang memesan emas 

logam mulia dengan berat gram yang sama. Oleh karena itu dalam hal 

iniPegadaian tidak mengalami kerugian, karena sudah ditutup dengan uang 
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muka darinasabah atau pembeli yang tidak dapat melanjutkan cicilan hutang 

tersebut. 

Namun jika nasabah membatalkan transaksi pembiayaan secara sepihak 

sebelum obyek atau emas dalam pembiayaan sampai di Pegadaian Syariah 

Kediri, maka berlaku ketentuan: 

a. Biaya-biaya administrasi, biaya distribusi, biaya asuransi pengiriman yang 

telah dibayarkan tidak dapat diminta kembali oleh nasabah. 

b. Nasabah harus menunggu datangnya obyek pembiayaan sampai di 

Kantor Pegadaian selanjutnya nasabah yang bersangkutan mencari 

pembeli obyek pembiayaan dan dijual di Kantor Pegadaian 

c. Hasil penjualan obyek pembiayaan digunakan untuk melunasi seluruh 

kewajiban nasabah, (melunasi sisa hutang murabahah) sisanya 

dikembalikan kepada nasabah yang bersangkutan. 

Sehingga apabila diilustrasikan perhitungan pembiayaan yang dibatalkan secara 

sepihak oleh nasabah mengacu pada contoh perhitungan pembiayaan di awal 

penjelasan dimisalkan emas atau obyek pembiayaan MULIA laku dijual seharga 

Rp2.400.000 maka kewajiban nasabah: 

Obyek pembiayaan   : Emas Logam MULIA sebesar 5 gram 

Jangka Waktu   : 6 bulan 

Harga Perolehan  : Rp 2.460.000 

Margin    : Rp    147.600 

Jumlah Pembiayaan  : Rp 2.607.600 

Uang Muka   : Rp    651.900 

Sisa Hutang Murabahah : Rp 1.955.700 

Uang kelebihan nasabah  : Rp 444.300,- 

Jadi nasabah masih memiliki sisa uang dari penjualan akibat pembatalan sepihak 

sebesar Rp 444.300,- 
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       Antisipasi lain dalam keterlambatan maupun ketidakmampuan nasabah 

dalam melakukan angsuran. Berdasarkan penjelasan Ibu Naniek selaku kepala 

unit ternyata dalam pelaksanaan kredit/pembiayaan MULIA pihak penaksir 

khususnya yang sekaligus pengelola unit dalam prakteknya tetap terdapat 

analisis calon nsabah atau pembeli logam mulia Antam sekalipun tidak dilakukan 

secara formal. Artinya analisis dilakukan dengan cara melalui pembicaraan-

pembicaraan dengan calon nasabah terkait, disaat nasabah sedang menerima 

penjelasan tentang skema MULIA. Aspek-aspek yang diperhatikan dalam analisa 

nasabah antara lain : 

1) Karakter (Character) 

Evaluasi terhadap karakter calon nasabah melalui wawancara yang 

memungkinkan diambilnya suatu kesimpulan bahwa calon nasabah 

yang bersangkutan mempunyai integritas untuk membayar kembali 

pembiayaan yangditerimanya serta kewajiban-kewajiban lainnya. 

2) Kemampuan (Capacity) 

Penilaian atas kemampuan setiap calon nasabah untuk membayar 

kembalipembiayaan yang telah diiterimanya serta kewajiban-

kewaajiban lainnya. Bataspembiayaan untuk nasabah ditentukan 

berdasarkan kemapuan yang bersangkutanmembayar kembali, 

bukan atas dasar jumlah uang pembiayaan yang dimohonkanatau 

nilai agunan yang diberikan. 

 

 

3) Kondisi (Condition) 

Penilaian kondisi-kondisi yang akan menimbulkan masalah pada 

pembayarankembali di masa yang akan datang, sehingga proses 
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evaluasi kelayakan usahatidak hanya didasari post performance, 

tetapi juga evaluasi terhadap prospekkondisi yang akan datang. 

4) Agunan (Collateral) 

Agunan merupakan pengamanan untuk pengembalian pembiayaan. 

Setiappembiayaan yang diberikan harus mempunyai agunan yang 

dapat dipertanggungjawabkan untuk menutup kerugian atas 

pembiayaan yang mungkin timbul. 

Selain itu dalam mengalisis permohonan kredit/pembiayaan yang diajukan 

nasabah, Pegadaian Syariah juga memperhatikan unsur-unsur berikut : 

1. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari Penaksir atau Pengelola Unit 

Pegadaian Syariahbahwa prestasi yangdiberikannya benar-benar 

dapat ditermanya kembali dalam jangka waktutertentu dimasa yang 

akan datang. 

2. Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara 

pemberian kredit/pembiayaan dengan kontra prestasi yang akan 

diterima pada masa yang akandatang . Untuk itu pemberian 

pembiayaan MULIA ditentukan maksimal 3 tahun atau 36 bulan 

3. Degree of risk, yaitu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat 

dariadanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian 

kredit/pembiayaan dengankontraprestasi yang akan diterimanya 

dikemudian hari. Semakin lama jangkawaktu kredit/pembiayaan yang 

diberikan semakin tinggi pula risikonya. Sehingga dalam skema 

MULIA terlebih dahulu ditentukan jaminan di awal berupa uang muka 

pembelian. 

Dari sinilah dapat kita ketahui bahwa pihak Pegadaian telah 

melaksanakan prosedur dalam hal analisis kemungkinan terjadinya 

pembiayaan macet dikemudian hari. 
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4.2 Analisis Komparasi Mekanisme Produk Kredit pada PT Pegadaian 

Konvensional dan Pembiayaan pada PT Pegadaian Syariah 
 

4.2.1. Mekanisme Produk KCA pada PT Pegadaian Konvensional dan Rahn 
pada PT Pegadaian Syariah 

 
Secara garis besar perbandingan mekanisme produk kredit pada Pegadaian 

konvensional dan pembiayaan pada Pegadaian syariah tidak jauh berbeda. Pada 

dasarnya kedua Pegadaian telah melakukan operasional sesuai dengan 

landasan hukum maupun aturan yang telah ditentukan. Dimana landasan hukum 

pada Pegadaian konvensional adalah Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 

1150-1160, sedangkan pada Pegadaian syariah adalah Fatwa Dewan Syariah 

MUI yang merujuk pada Al Qur’an, As Sunnah, dan Ijma’ Ulama. Sehingga kedua 

Pegadaian tersebut jelas berbeda dalam hal ketentuan pelaksanaan mekanisme 

kredit/pembiayaan yang diterapkan. Namun untuk mengetahui sejauh mana 

adanya perbedaan pelaksanaannya di lapangan maka penjelasannya sebagai 

berikut : 

 

Tabel 4.8 : Komparasi Produk KreditKCA dan Pembiayaan Rahn 

No Keterangan 
PT Pegadaian 
Konvensional  

PT Pegadaian Syariah 

1 Syarat 

a. Fotocopy KTP atau identitas lain 

b. Barang jaminan yang memenuhi 

persyaratan 

c. Surat kuasa bermaterai dengan 

lampiran KTP asli pemilik barang 

yang dikuasakan 

d. Mengisi dan menandatangani 

Formulir Permintaan Kredit 

(FPK) 

e. Menandatangani Surat Bukti 

Kredit (SBK) sebagai bukti 

perjanjian. 

a. Fotocopy KTP atau identitas lain 

b. Barang jaminan yang memenuhi 

persyaratan. 

c. Surat kuasa bermaterai dengan 

lampiran KTP asli pemilik barang 

yang dikuasakan 

d. Mengisi dan menandatangani 

Formulir Permintaan Pinjaman 

(FPP) 

e. Menandatangani Surat Bukti 

Rahn (SBR) sebagai bukti 

perjanjian 

2 Jaminan 
Perhiasan dan Barang Gudang 

seperti traktor, hp, tv, diesel dsb 

Perhiasan seperti cincin, kalung, 

gelang dsb 

3 Bunga dan Ijaroh 

Disebut Sewa Modal besarnya 

ditentukan berdasarkan Uang 

Pinjaman (UP) 

Tidak ada bunga, tetapi Ijaroh (sewa 

guna tempat) ditentukan berdasarkan 

Taksiran barang jaminan 

4 Sanksi 

Barang dilelang, kelebihan lelang 

dikembalikan ke nasabah. jika lebih 

dari 1 tahun maka kelebihan lelang 

akan diambil alih oleh Pegadaian 

dan diserahkan ke CSR 

Barang dilelang atau dijual, 

kelebihanuang akan dikembalikan ke 

nasabah. Jika lebih dari 1 tahun maka 

kelebihan uang akan diambil oleh 

Pegadaian syariah dan diserahkan ke 

BAZ 

No Keterangan 
PT Pegadaian 
Konvensional  

PT Pegadaian Syariah 

5 Penilaian 

Perhitungan Gadai Konvensional : 
a. Jatuh tempo angsuran 

dihitung selama 120 hari/4 
bulan 

Perhitungan Gadai Syariah (Rahn) : 
a. Jatuh tempo angsuran dihitung 

selama 120 hari/4 bulan 
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b. Waktu angsuran ditentukan 

per 15 hari, sehingga terdapat 
8 termin pembagian angsuran 
selama 120 hari/4 bulan 
 

c. Taksiran barang kantong = 
Berat Emas x Nilai karatase 
(berdasar SE), Taksiran 
barang gudang = Kualitas 
barang (%) x Harga Pasar 
Setempat (Berdasar SE) 
 

d. Uang Pinjaman (UP) = 
Taksiran x Prosentase 
Golongan (Golongan A = 
95%, Golongan B dan C = 
92% dan Golongan D = 93%) 
 

e. Sewa Modal (Bunga) = UP x 
Tarif Sewa modal berdasar 
golongan UP 
 

f. Pokok Angsuran = Uang 
Pinjaman (UP) : 8 termin/15 
hari 
 

g. Angsuran per termin = Pokok 
Angsuran + Biaya 
Administrasi + Sewa Modal 
 

h. Perpanjangan = Sewa Modal 
+ Biaya Administrasi 

b. Waktu angsuran ditentukan per 
10 hari, sehingga terdapat 12 
termin pembagian angsuran 
selama 120 hari/4 bulan 
 

c. Taksiran barang kantong = 
Berat Emas x Nilai karatase 
(berdasar SE) 
 

d. Uang Pinjaman (UP) = Taksiran 
x Prosentase Golongan 
(Golongan A = 95%, Golongan 
B dan C = 92% dan Golongan D 
= 93%) 
 

e. Ijaroh = Taksiran/10.000 x Tarif 
Ijaroh berdasar golongan 
Taksiran 
 

f. Pokok Angsuran = Uang 
Pinjaman (UP) : 12 termin/10 
hari 
 

g. Angsuran per termin = Pokok 
Angsuran + Biaya Administrasi  
 

h. Perpanjangan = Ijaroh + Biaya 
Administrasi 
 
 
 
 
 

a). Perjanjian/ 
          akad 

 
Terdapat satu perjanjian kredit, 
yakni hutang piutang 
 

 
Terdapat dua akad yakni akad rahn 
dan akad ijaroh 
 

b). Hapusnya 
          Gadai 

 
Hutang pokok, biaya administrasi, 
dan sewa modal lunas 
 

 
Hutang pokok, biaya administrasi dan 
Ijaroh lunas 
 

c) Prosedur 

 
Terdiri dari: 
1. Tahap Pengajuan 
2. Tahap Perjanjian 
3. Tahap Realisasi Perjanjian 
4. Tahap akhir gadai: 
        1). Lunas : Penyerahan barang  
                           jaminan 
        2). Tidak mampu melunasi  
                           : Barang dilelang 
 

 
Terdiri dari: 
1. Tahap Pengajuan 
2. Tahap Perjanjian 
3. Tahap Realisasi Perjanjian 
4. Tahap akhir gadai: 
        1). Lunas : Penyerahan barang  
                          jaminan/marhun 
        2). Tidak mampu melunasi  
                           : Barang dilelang 
 

 

Dari tabel 4.8 produk kreditKCA dan pembiayaan Rahn dapat diketahui 

sebagaimana penjelasan berikut: 

 

 

1. Syarat 

Syarat dalam memperoleh pinjaman di Pegadaian Konvensional dan 

Pegadaian Syariah memiliki perbedaan yang terletak pada istilah Formulir 
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Permintaan Kredit (FPK) dan Formulir Permintaan Pinjaman (FPP), dan 

perbedaan istilah lain pada Surat Bukti Kredit (SBK) pada Pegadaian 

Konvensional dan Surat Bukti Rahn (SBR) pada Pegadaian Syariah. 

Jika dalam Pegadaian konvensional, istilah permintaan kredit lumrah adanya 

artinya sedari awal pegadaian konvensional memang ada untuk pemenuhan 

kebutuhan masyarakat akan dana dengan penyaluran kredit secara 

angsuran untuk jangka waktu pendek. Sedangkan jika keberadaan 

Pegadaian syariah keberadaannya diharapkan untuk mampu memberikan 

pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam jangka 

pendek yang sesuai syariah tentunya lain hal lagi apabila istilah yang 

digunakan dalam gadai syariah tidak sesuai dengan prinsip syariah. Jika 

pada gadai syariah menggunakan Formulir Permintaan Pinjaman (FPK) 

artinya pada gadai syariah atau rahn harusnya tidak dikenal dengan istilah 

pinjaman karena dalam syariah tidak mengenal pinjaman dalam 

pelaksanaannya. Kecuali jika gadai syariah menggunakan akad AlQardhul 

Hassan, boleh menggunakan istilah pinjaman dalam syarat yang ditentukan. 

Sehingga seharusnya menggunakan istilah pembiayaan karena 

bagaimanapun akad yang digunakan dalam gadai syariah adalah akad Rahn 

dan akad ijaroh. Keberadaan akad rahn adalah untuk menjaminkan barang 

atau marhun dkepada pihak Pegadaian syariah sebagai syarat utama bagi 

nasabah yang membutuhkan pembiayaan. Sedangkan akad ijaroh adalah 

akad sewa tempat sebagai biaya untuk perawatan marhun yang dijadikan 

jaminan. Jika istilah pinjaman digunakan pada gadai syariah tentu tidak 

tepat. karena bisa dikatakan gadai adalah adanya suatu hubungan antara 

satu orang atau lebih dengan seorang atau lebih dalam lingkup menjadikan 

barang sebagai jaminan atas pembiayaan yang diberikan oleh murtahin 

(supriyadi, 2013) 
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2. Jaminan 

Dalam pengenaan jaminan pada Pegadaian konvensional diharuskan adalah 

perhiasan dan barang gudang, sedangkan pada Pegadaian Syariah hanya 

perhiasan saja. Pada Pegadaian syariah masih memiliki keterbatasan dalam 

memberikan pembiayaan melalui gadai syariah atau rahn. Dimana hal ini 

tentu belum sepenuhnya memenuhi misi Pegadaian dalam hal sosial. Karena 

keterbatasan jaminan juga membuat nasabah terbatas pula jika ingin 

mengajukan pembiayaan pada Pegadaian syariah. Padahal emas merupakan 

barang yang masih dinilai ekslusif dan nilai emas bisa dikatakan berfluktuatif 

atau tidak stabil. Sehingga tidak menutup kemungkinan jika dikemudian hari 

bisa menimbulkan kerugian pada nasabah. Sebagai contoh sederhana, 

apabila nasabah pada akhir jatuh tempo belum mampu melunasi hutangnya 

maka terdapat ketentuan perpanjangan akad atau resceduling dan dilakukan 

lelang atau penjualan barang jaminan. Jika pada saat awal pemberian 

pinjaman kepada nasabah emas sedang tinggi kemungkinan rahin 

memperoleh pinjaman juga banyak, sedangkan pada saat akan dilakukan 

lelang harga emas sedang turun. Maka harga lelang menggunakan harga 

dasar lelang emas pada saat emas sedang mengalami penurunan, secara 

otomatis harga jual lelang emas akan lebih rendah jika dibanding dengan 

pinjaman di awal yang diterima oleh rahin. Sehingga untuk melunasi hutang 

rahin akan dikurangkan dari hasil lelang. Dari contoh tersebut maka secara 

tidak langsung nasabah harus menanggung kekurangan hutang yang dimiliki. 

Padahal penurunan daripada nilai emas terjadi karena nilai emas yang tidak 

stabil dan bukan kesalahan yang disengaja oleh rahin. 

       Oleh karena itu, jaminan emas yang ditetapkan oleh Pegadaian Syariah 

bisa dikatakan adanya ketidakpastian nilai. Sehingga menimbulkan banyak 
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orang berspekulasi terlebih dahulu jika ingin meminjam dana pada Pegadaian 

Syariah. 

3. Bunga dan ijaroh 

       Pelaksanaan gadai pada Pegadaian konvensional dibebankan adanya 

bunga atau sewa modal atas pinjaman dana yang diberikan oleh pihak 

Pegadaian kepada nasabah yang dihitung dari Uang Pinjaman (UP), sewa 

modal berbentuk prosentase dengan jumlah yang terus meningkat setiap 

waktunya. Sedangkan pada Pegadaian Syariah terdapat ijaroh atau biaya 

sewa tempat. Ijaroh dikenakan dari harga taksiran marhun, kemudian akan 

dikalikan dengan berapa lama rahin mengembalikan pinjaman atau marhun 

tersebut diambil. Berbentuk nominal dan jumlahnya bertambah sesuai waktu 

pinjaman yang dilakukan oleh rahin.  

       Dalam pengenaan biaya ujroh yang dikatakan oleh Bapak Zainuddin Ali, 

pengenaan biaya tersebut telah sesuai dengan prinsip syariah dan bukan 

riba karena tidak menggunakan prosentase yang jumlahnya terus meningkat 

seperti yang dilakukan oleh Pegadaian konvensional. Namun pada 

praktiknya, bisa dikaji bersama dalam simulasi perhitungan online pada 

www.pegadaian.co.id dalam pehitungan jasa simpan atau ujroh tidak seperti 

perhitungan yang dikatakan dengan nominal.  

       Pada wawancara terstruktur melalui media elektronik dengan Bapak 

Zainuddin Ali, beliau mengatakan bahwa prosentase yang ada pada simulasi 

hanya untuk memberi penjelasan kepada rahin atau masyarakat awam yang 

tidak memahami nominal. Namun hal tersebut menurut penulis, masyarakat 

wajib memahami aturanpasti dalam bermuamalah yang berprinsip syariah. 

Karena islam tidak mengenal negosiasi dalam hal penerapan aturan yang 

telah diatur dalam Al Qur’an. Perlu diperhatikanRiba al-qardl, bunga 

pinjaman, meliputi beban atas pinjaman yang bertambahseiring dengan 
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berjalannya waktu, dengan kata lain merupakan pinjaman berbunga, dan 

kadang-kadang disebut sebagai riba an-nasai (tambahan karena 

menunggu). Riba ini muncul apabila pinjaman harta orang lain, apa pun 

bentuknya, dibebani oleh si pemberi pinjaman untuk membayar suatu 

tambahan tertentu di samping pokok pinjaman pada saat pelunasan. Jika 

tambahan itu ditetapkan sebelumnya pada awal transaksi sebagai suatu 

jumlah tertentu, dengan cara bagaimanapun pertambahan ini terjadi, maka 

pinjaman itu menjadi pinjaman ribawi.Lihat pula dalam Al Qur’an surat Ali 

Imron ayat 130.  

4. Sanksi 

       Jika hutang atau marhun bih tidak mampu dilunasi oleh nasabah baik 

pada Pegadaian Konvensional maupun syariah. Maka barang jaminan atau 

marhun akan dilelang setelah memalui peringatan baik tulis maupun lisan 

oleh pihak Pegadaian. Yang membedakan hanya apabila hasil lelang 

melebihi tanggungan nasabah selama satu tahun tidak diambil oleh nasabah 

maka pada Pegadaian konvensional akan diberikan kepada CSR dan pada 

Pegadaian Syariah diberikan kepada BAZ. Namun pada kedua Pegadaian, 

sisa hasil kelebihan lelang yang seharusnya dikembalikan dan diberi 

pemberitahuan kepada nasabah yang berangkutan. Diakui oleh kepala unit, 

jika tidak ada pemberitahuan mengenai kelebihan tersebut. Sehingga 

nasabah seringkali tidak mengetahui adanya kelebihan dari sisa lelang 

tersebut. Berbeda halnya dengan kekurangan dari hasil lelang barang 

jaminan, maka pada Pegadaian konvensional pihak Pegadaian akan 

meminta nasabah untuk melunasi sedangkan pada Pegadaian syariah akan 

ditanggung oleh Pegadaian pada waktu tertentu. Jika nasabah memang 

tidak sanggup lagi membayar. 

5. Penilaian 
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a) Perjanjian/akad 

       Pada Pegadaian konvensional terdapat satu perjanjian yakni perjanjian 

pokok hutang piutang. Dimana perjanjian ini sah apabila nasabah setuju 

untuk menerima Uang Pinjaman (UP) setelah barang ditaksir, kemudian 

perjanjian tambahan (accessoir) gadai. Sedangkan pada Pegadaian syariah 

terdapat dua perjanjian atau akad yakni akad Rahn dan akad Ijaroh. Akad 

rahn adalah akad pembiayaan yang menyatakan bahwa rahin telah 

menerima pinjaman dari murtahin dengan jaminan yang diserahkan dan 

mengembalikan pinjaman sesuai waktu yang telah ditetapkan. Sedangkan 

akad ijaroh adalah akad pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang 

atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti 

dengan pemindahan kepemilikan barang. 

Jika ditinjau dari akad yang dikenakan pada gadai syariah, terdapat dua 

akad yang mengikat rahin. Akad rahn tujuannya untuk mengikat rahin dalam 

pengembalian dana dan sanksi cidera janji sedangkan akad ijaroh bertujuan 

untuk memperjanjikan biaya-biaya yang terkait dengan rahn. Sehingga tidak 

memungkinkan salah satu akad untuk ditinggalkan. Dimana hal ini 

dituangkan dalam satu perjanjian tertulis yang sama. Perjanjian tertulis 

dengan dua akad ini ditegaskan dalam isi akad ijarah yang menyatakan 

pengakuan adanya akad rahn sebelumnya yang isinya: (1) bahwa musta’jir 

sebelumnya telah mengadakan perjanjian dengan muajjir sebagaimana 

tercantum dalam akad rahn yang juga tercantum di dalam surat bukti rahn 

ini, dimana musta’jir bertindak sebagai rahin dan muajjir bertindak sebagai 

murtahin dan oleh karenanya akad rahn tersebut merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dengan akad ini. (2) bahwa atas marhun berdasarkan akad 

diatas musta’jir setuju dikenakan ijarah. Padahal dua akad dalam satu 

transaksi dalam istilah fiqhmasuk dalam katagori Shofqataini fishofkoh 



169 
 

` 

wahidah. Rasulullah s.a.w telah melarang dua akad dalam satu transaksi. 

Sebagaimana tersebut dalam hadits yang berbunyi : 

 

Artinya : “Dari Abdurrahman bin Abdullah bin Masud, berkata: Rasulullah 

melarang dua akad dalam satu transaksi.” 

Adapun shofqataiani fi shafqah wahidah akan menyebabkan two in one, 

dimana satu transaksi diwadahi dalam dua akad sekaligus sehingga 

menimbulkan ketidakpastian (gharar) dalam akad yang digunakan. 

       Oleh karena itu gadai syariah lebih tepat jika menggunakan akad Al 

Qardul Hassan, dimana akad ini digunakan oleh nasabah yang 

menginginkan menggadaiakan barangnya untuk keperluan konsumtif. Jadi 

rahin akan dikenakan biaya perawatan dan penjagaan barang gadai 

(marhun) kepada Pegadaian.Selain itu ketentuan lainnya, dimana barang 

gadai hanya dapat dimanfaatkan dengan jalan menjual seperti emas, barang 

elektronik, dan lain sebagainya. Karena sifatnya sosial, maka tidak ada 

pembagian hasil. Pegadaian syariah hanya diperkenankan untuk 

mengenakan biaya administrasi kepada rahin.Dari akad tersebut tujuan 

daripada gadai syariah akan lebih sesuai dan tentunya tidak terdapat dua 

akad dalam satu transaksi. Misi sosial dari Pegadaian syariah tercapai, 

keuntungan tetap diperoleh Pegadaian, tujuan nasabah memperoleh dana 

terpenuhi, pelaksanaan akad gadai telah sesuai prinsip syariah.  

b) Hapusnya gadai 

Perbedaannya terdapat pada sewa modal dan tarif ijaroh 

c) Prosedur 

Prosedur yang ditentukan Pegadaian konvensional dan Pegadaian 

syariah tidak memiliki perbedaaan. Perbedaan hanya terdapat pada 



170 
 

` 

istilah formulir pada tahap pengajuan dan surat bukti perjanjian atau 

akad. 
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Berikut ini perbandingan perhitungan dari produk KCA dan pembiayaan Rahn: 

Tabel 4.9: Perbandingan Perhitungan KCA dan Rahn 

Golongan A  (95%) 

Misal: Taksiran   Rp 500.000 

            Uang Pinjaman  Rp 475.000 

 

Golongan B (92%) 

Misal: Taksiran  Rp 5.000.000 

            Uang Pinjaman Rp 4.600.000
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Golongan C (92%) 

Misal: Taksiran  Rp 20.000.000 

            Uang Pinjaman Rp 18.400.000 

 
 

 

Golongan D (93%) 

Misal: Taksiran  Rp 200.000.000 

           Uang Pinjaman Rp 186.000.000 
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Dimana pada tabel 4.9 dapat diketahui bahwa: 

a. Pada golongan A, jika dilunasi pada jatuh tempo 120 hari maka nasabah 

pada Pegadaian Konvensional total pembayaran sebesar Rp 603.250 

sedangkan Pegadaian Syariah Rp 650.000 terdapat selisih sebesar Rp 

47.250,- Jadi Pegadaian syariah lebih besar biayanya jika dibandingkan 

dengan Pegadaian konvensional atau keuntungan dari Pegadaian syariah 

lebih besar jika dibandingkan dengan Pegadaian Konvensional. 

b. Pada golongan B, jika dilunasi pada jatuh tempo 120 hari maka nasabah 

pada Pegadaian konvensional total pembayaran sebesar Rp 6.504.400 

sedangkan Pegadaian syariah Rp 7.369.000 terdapat selisih sebesar Rp 

864.600,- Jadi Pegadaian syariah lebih besar biayanya jika dibandingkan 

dengan Pegadaian konvesional atau keuntungan dari Pegadaian syariah 

lebih besar jika dibandingkan dengan Pegadaian konvensional. 

c. Pada golongan C, jika dilunasi pada jatuh tempo 120 hari maka nasabah 

pada Pegadaian konvensional total pembayaran sebesar Rp 26.027.600 

sedangkan Pegadaian Syariah Rp 29.476.000 terdapat selisih sebesar 

Rp 47.250,- Jadi Pegadaian syariah lebih besar biayanya jika 

dibandingkan dengan Pegadaian konvesional atau keuntungan dari 

Pegadaian syariah lebih besar jika dibandingkan dengan Pegadaian 

konvensional 

d. Pada golongan D, jika dilunasi pada jatuh tempo 120 hari maka nasabah 

pada Pegadaian Konvensional total pembayaran sebesar Rp 252.960.000 

sedangkan Pegadaian Syariah Rp 282.720.000 terdapat selisih sebesar 

Rp 29.760.000,- Jadi Pegadaian syariah lebih mahal jika dibandingkan 

dengan Pegadaian konvesional atau keuntungan dari Pegadaian syariah 

lebih besar jika dibandingkan dengan Pegadaian konvensional. 
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Keuntungan yang lebih besar yang dicapai oleh Pegadaian syariah tidak menjadi 

masalah jika dalam pelaksanaan gadai syariah dilakukan dengan cara yang 

sesuai dengan prinsip syariah. Tetapi jika yang terjadi pada Pegadaian syariah 

adalah sebaliknya maka gadai syariah atau rahn belum bisa dikatakan syariah 

seutuhnya. 

 

4.2.2 Mekanisme Produk MULIA pada PT Pegadaian Konvensional dan 
MULIA pada PT Pegadaian Syariah 
 

Keberadaan produk MULIA pada kedua Pegadaian membawa angin segar bagi 

nasabah dalam hal kepemilikan logam mulia. Dan pada penjelasan sebelumnya 

telah dijelaskan bagaimana pelaksanaan jual beli MULIA pada Pegadaian 

konvensional dan syariah. Maka berikut ini adalah komparasi produk Mulia pada 

Pegadaian konvensional dan Pegadaian Syariah: 

 
Tabel 4.10Komparasi produk kredit MULIA dan pembiayaan MULIA 

No Keterangan PT Pegadaian 
Konvensional 

PT Pegadaian Syariah 

1. Syarat 

1. Menyerahkan foto copy 

KTP (Kartu Tanda 

Penduduk) atau tanda 

pengenal lain yang masih 

berlaku. 

 

2. Menyerahkan foto copy 

kartu keluarga bagi 

perseorangan. 

 

3. Menyerahkan foto copy 

NPWP (Nilai Pokok Wajib 

Pajak) dan foto copy 

AD/ART (Anggaran 

Dasar/Anggaran Rumah 

Tangga) bagi yang 

mengajukan atas nama 

badan usaha. 

 

4. Mengisi formulir 

persetujuan aplikasi MULIA 

dan menandatanganinya 

 

1. Menyerahkan foto copy 

KTP (Kartu Tanda 

Penduduk) atau tanda 

pengenal lain yang masih 

berlaku. 

 

2. Menyerahkan foto copy 

kartu keluarga bagi 

perseorangan. 

 

3. Menyerahkan foto copy 

NPWP (Nilai Pokok Wajib 

Pajak) dan foto copy 

AD/ART (Anggaran 

Dasar/Anggaran Rumah 

Tangga) bagi yang 

mengajukan atas nama 

badan usaha. 

 

4. Mengisi formulir 

persetujuan aplikasi MULIA 

dan menandatanganinya 
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No Keterangan 
PT Pegadaian Konvensional PT Pegadaian Syariah 

  

5. .Menandatangani akad 

murabahah dan akad rahn 

pada Form Akad MULIA 

6. Menyerahkan uang muka 

sesuai dengan 

kesepakatan. 

5. .Menandatangani akad 

murabahah dan akad rahn

pada Form Akad MULIA 

6. Menyerahkan uang muka 

sesuai dengan kesepakatan 

2. 
Jaminan Obyek pembelian MULIA Obyek pembelian MULIA 

3. 
Bunga dan Ijaroh Tidak dikenakan bunga Tidak dikenakan ijaroh 

4. Sanksi 

1. Jika terjadi keterlambatan 

angsuran akan didenda sebesar 

pokok angsuran dengan 

ketentuan: 

a) 1-7 hari denda 2% 

b) 8-10 hari denda 4% 

c) 10 hari-lebih denda 10% 

2. Jika dibatalkan sepihak oleh 

nasabah: 

a) Biaya-biaya administrasi, 

biaya distribusi, biaya 

asuransi pengiriman yang 

telah dibayarkan tidak dapat 

diminta kembali oleh 

nasabah. 

b) Nasabah harus menunggu 

datangnya obyek 

pembiayaan sampai di 

Kantor Pegadaian 

selanjutnya nasabah yang 

bersangkutan mencari 

pembeli obyek pembiayaan 

dan dijual di Kantor 

Pegadaian. 

c) Hasil penjualan obyek 

pembiayaan digunakan 

untuk melunasi seluruh 

kewajiban nasabah, 

(melunasi sisa hutang 

murabahah) sisanya 

dikembalikan kepada 

nasabah yang 

bersangkutan. 

3. Jika nasabah tidak mampu 

melunasi obyek MULIA dijual 

1. Jika terjadi keterlambatan 

angsuran akan didenda sebesar 

pokok angsuran dengan 

ketentuan: 

a) 1-7 hari denda 2% 

b) 8-10 hari denda 4% 

c) 10 hari-lebih denda 10% 

2. Jika dibatalkan sepihak oleh 

nasabah: 

a) Biaya-biaya administrasi, 

biaya distribusi, biaya 

asuransi pengiriman yang 

telah dibayarkan tidak dapat 

diminta kembali oleh 

nasabah 

b) Nasabah harus menunggu 

datangnya obyek 

pembiayaan sampai di 

Kantor Pegadaian 

selanjutnya nasabah yang 

bersangkutan mencari 

pembeli obyek pembiayaan 

dan dijual di Kantor 

Pegadaian 

c) Hasil penjualan obyek 

pembiayaan digunakan 

untuk melunasi seluruh 

kewajiban nasabah, 

(melunasi sisa hutang 

murabahah) sisanya 

dikembalikan kepada 

nasabah yang 

bersangkutan 

3. Jika nasabah tidak mampu 

melunasi obyek MULIA dijual 

5. 
Penilaian 

1. Jangka waktu angsuran terdiri 
dari 3 bulan, 6 bulan, 12 
bulan,18 bulan, 24 bulan, dan 
36 bulan. 

2. Uang muka: 
(a). 3 bulan    = ≥ 25% 
(b). 6 bulan    = ≥ 25% 
(c). 12 bulan  = > 30% 
(d). 18 bulan  = > 35% 
(e). 24 bulan  = ≥ 40% 
(f). 36 bulan   = > 45% 

3.  Margin:  
(a). 3 bulan    = 3,5%-2,5% 
(b). 6 bulan    = 6%-4% 
(c). 12 bulan  = 12%-7% 
(d). 18 bulan  = 18%-7% 
(e). 24 bulan  = 22%-7,8% 
(f ). 36 bulan   = 29%-8,6% 

1. Jangka waktu angsuran terdiri 
dari 3 bulan, 6 bulan, 12 
bulan,18 bulan, 24 bulan, dan 36 
bulan. 

2. Uang Muka: 
 (a). 3 bulan    = ≥ 25% 
 (b). 6 bulan    = ≥ 25% 
 (c). 12 bulan  = > 30% 
 (d). 18 bulan  = > 35% 
 (e). 24 bulan  = ≥ 40% 

      (f). 36 bulan   = > 45% 
3. Margin: 

  (a). 3 bulan    = 3,5%-2,5% 
(b). 6 bulan    = 6%-4% 
(c). 12 bulan  = 12%-7% 
(d). 18 bulan  = 18%-7% 
(e). 24 bulan  = 22%-7,8% 
(f). 36 bulan   = 29%-8,6 
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No Keterangan PT Pegadaian Konvensional 
PT Pegadaian  
Syariah 

5. 

Penilaian 

4. Biaya administrasi Rp 50.000 
5. Ongkos pengiriman Rp 5.500 
6. Asuransi 0,24% 
7. Perhitungan Pembelian: 

Harga + % margin + (Administrasi 

+ Ongkos Kirim + Asuransi) 

8. Sisa Pembayaran: 
Harga pembelian – Uang muka 

9. Angsuran 
Harga pembelian : Waktu 
angsuran 

4. Biaya administrasi Rp 50.000 
5. Ongkos pengiriman Rp 6.000 
6. Asuransi 0,24% 
7. Perhitungan Pembelian: 

Harga + % margin + (Administrasi 

+ Ongkos Kirim + Asuransi) 

8. Sisa Pembayaran: 
Harga pembelian – Uang muka 

9. Angsuran 
Harga pembelian : Waktu 
angsuran 

a) Perjanjian/ 
Akad 

Akad murabahah dan akad rahn Akad murabahah dan akad rahn 

b) Hapusnya 
perjanjian/ 
Akad 

Seluruh angsuran lunas Seluruh angsuran lunas 

c) Prosedur  

1. Tahap Pengajuan 
2. Tahap Perjanjian dengan 

pembayaran uang muka 
3. Tahap Realisasi Perjanjian  
4. Tahap Pelunasan 

1. Tahap Pengajuan 
2. Tahap Perjanjian dengan 

pembayaran uang muka 
3. Tahap Realisasi Perjanjian 
4. Tahap Pelunasan 

 

Pada tabel 4.10komparasi produk kredit MULIA pada Pegadaian konvensional 

dan pembiayaan MULIA pada Pegadaian syariah dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Syarat 

Persyaratan yang ditetapkan pada Pegadaian konvensional dan 

Pegadaian syariah tidak berbeda. Dan pada tahap persyaratan nasabah 

diwajibkan untuk memberi uang muka di awal kesepakatan pembelian 

logam MULIA. Karena hal ini dimaksudkan untuk mengikat nasabah 

supaya nasabah serius dalam melakukan pembelian logam MULIA.  

2. Jaminan 

       Jaminan yang ditetapkan pada kedua Pegadaian adalah logam 

MULIA yang menjadi obyek jual beli. Apalagi obyek jual beli yang 

dijadikan jaminan belum berwujud atau belum jelas keberadaannya. 

Jaminan semacam ini dikatakan tidak sesuai dengan prinsip syariah. Jika 

akan mengambil jaminan dari nasabah hendaknya dengan jaminan lain 

diluar obyek pembelian. Misalnya emas yang sudah dimiliki oleh nasabah. 
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Atau sertifikat logam MULIA yang ditahan oleh Pihak Pegadaian. Jika 

dikemudian hari nasabah ingkar janji maka jaminan tersebut bisa 

dimanfaatkan untuk melunasi hutang nasabah. 

       Jika pihak Pegadaian tetap menggunakan obyek murabahah sebagai 

jaminan maka jika terjadi masalah dikemudian hari dalam pelunasan 

tunggakan nasabah Pegadaian tidak punya pilihan lain diluar obyek 

murabahah yang dijual untuk menutupi kekurangan nasabah.  

3. Bunga dan ijaroh 

       Dalam jual beli logam MULIA tidak dikenakan bunga maupun ijaroh. 

Meskipun dalam pelaksanaannya terdapat akad rahn. Namun dalam akad 

tersebut biaya penitipan dan biaya lain sudah termasuk dalam biaya pada 

perjanjian di awal penandatanganan akad. 

4. Sanksi 

       Sanksi yang dikenakan pada Pegadaian konvensional dan syariah 

pada produk jual beli MULIA ini terdiri dari beberapa sanksi yang 

ditetapkan salah satunya adalah dikenakannya denda oleh pihak 

Pegadaian kepada nasabah yang terlambat mengangsur sisa pembelian. 

Dengan ketentuan ketelambatan 1-7 hari dikenakan denda 2% dari pokok 

angsuran, keterlambatan 8-10 hari dikenakan denda 4%, dan 

keterlambatan 10 hari atau lebih dikenakan denda sebesar 10% dari 

pokok angsuran. Satu hari keterlambatan dihitung 7 hari. Menurut pihak 

Pegadaian hal ini sebagai wujud teguran bagi nasabah yang tidak 

menepati pembayaran hutang tepat pada waktunya supaya nasabah jera, 

sehingga dikemudian hari menepati pembayaran hutang. 

Denda semacam ini tentunya memberatkan nasabah, padahal jika tidak 

adanya pembayaran itu disebabkan oleh faktor-faktor di luar kemampuan 

nasabah untuk mengontrolnya, pihak Pegadaian secara moral 
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berkewajiban menjadwal ulang utangnya atau rescedulling. Sehingga 

pihak Pegadaian juga memiliki kewajiban bahwa nasabah yang notabene 

tersebut diberi waktu toleransi untuk melunasi atau membayar 

kewajibannya. Sesuai dengan perintah dalam QS. al-Baqarah ayat 2: 280  

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah 

tangguh sampai ia berkelapangan...” 

Penundaan ini tentunya diberikan kepada nasabah tanpa menambahkan 

beban tambahan kepada nasabah atas waktu yang diberikan Pegadaian 

untuk pembayaran. Namun dalam praktiknya Pegadaian telah 

mempersempit makna perintah al-Qur’an tersebut. Karena dalam kontrak 

perjanjian murabahah, hal semacam ini tidak diperhitungkan. Artinya 

semua nasabah dianggap rata mampu membayar hutang, seperti yang 

tersirat dalam kontrak murabahah. Tentu jika denda tetap dilaksanakan 

dalam pelaksanaan pembelian logam MULIA dengan akad 

murabahahmaka hal ini sama dengan tujuan-tujuan praktis sanksi bunga 

dalam Pegadaian konvensional. Sanksi denda semacam ini seolah 

menyiratkan kerugian yang diderita Pegadaian sebagai akibat tidak 

terbayarnya hutang tepat waktu. Secara tidak langsung jika Pegadaian 

konvensional menggunakan istilah bunga, sementara Pegadaian syariah 

menggunakan istilah denda tetapi kedua merupakan dua hal yang sama. 

Dan tambahan yang berhubungan dengan jual beli ini dinamakan riba al-

buyu. 

5. Penilaian 

a) Perjanjian/akad 

       Perjanjian atau akad yang digunakan dalam transaksi pembelian 

logam MULIA adalah akad murabahah dan akad rahn. Akad 

murabahah mengikat nasabah dalam hal hak dan kewajiban nasabah 



179 
 

` 

dalm persetujuan jual beli logam MULIA sedangkan akad 

rahnbertujuan untuk mengikat obyek pembelian logam MULIA 

sebagai jaminan. Transaksi yang dilakukan oleh Pegadaian syariah 

selama ini menyalahi aturan gadai. Pada praktiknya, pihak Pegadaian 

memberi talangan dana untuk pembelian logam MULIA kepada 

nasabah, dimana talangan dana tersebut yang dikemudian hari akan 

diangsur oleh nasabah sebagai wujud kewajiban nasabah atas 

pinjaman talangan dana oleh pihak Pegadaian. Namun perlu 

diketahui bahwa pinjaman dana semacam ini sama halnya dengan 

sistem gadai syariah atau rahn, yang salah disini adalah dalam 

praktek gadai syariah nasabah wajib memiliki emas atau logam 

MULIA terlebih dahulu baru dijaminkan dan Pegadaian baru 

memberikan pinjaman dana. Bedanya dengan transaksi ini terletak 

pada keberadaan barang atau emas sebagai obyek pembelian. 

Sehingga perjanjian atau akad yang dilakukan biasanya hanya 

secara tertulis tanpa ada barang yang diperjual-belikan. Dimana 

emas atau logam MULIA yang diperjual-belikan masih dalam proses 

pembelian pihak Pegadaian kepada PT Antam. Padahal jika 

dicermati kembali mengenai syarat sah sebuah akad dalam transaksi 

yang berprinsip syariah diharuskan ada barang yang diperjual-belikan 

saat akad disepakati. Sehingga logam MULIA tersebut tidak 

mengandung gharar. Selain itu ciri dari kontrak murabahah (sebagai 

jual beli dengan pembayaran tunda) menurut muhammad (2005: 120) 

diantaranya adalah (i) si pembeli harus memiliki pengetahuan tentang 

biaya-biaya terkait dan tentang harga asli barang, dan batas laba 

(mark up) harus ditetapkan dalam bentuk persentase dari total harga 

plus biaya-biayanya; (ii) apa yang dijual adalah barang atau 
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komoditas dan dibayar dengan uang; (iii) apa yang diperjual-belikan 

harus ada dan dimiliki oleh si penjual dan si penjual harus mampu 

menyerahkan barang itu kepada si pembeli; (iv) pembayarannya 

ditangguhkan. 

       Selain itu barang yang diajadikan obyek pembelian adalah emas 

yang merupakan satuan harga. Di sisi lain nilainya yang berfluktuatif 

menimbulkan spekulasi yang tinggi sehingga jual beli ini dikatakan 

tidak syariah. Alasan lain mengenai hal ini adalah pada fatwa Dewan 

Syariah Nasional (DSN) MUI mengenai larangan jual beli emas 

secara angsuran yang disampaikan oleh mayoritas fuqaha dari 

mazhab hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali. Ulama yang melarang 

mengemukakan dalil dengan hadits-hadits tentang riba, yang 

menegaskan “janganlah engkau menjual emas dengan emas, dan 

perak dengan perak, kecuali secara tunai”. Dan menyatakan, emas 

dan perak adalah tsaman (harga, alat pembayaran, uang), yang tidak 

boleh dipertukarkan secara angsuran maupun tangguh, karena hal itu 

menyebabkan riba. Oleh karena itu jual beli emas atau Logam MULIA 

dalam hal ini adalah tidak sesuai syariah. 

b) Hapusnya Perjanjian/akad 

       Perjanjian atau akad pada transaksi jual beli logam MULIA 

dinyatakan hapus apabila nasabah telah melunasi seluruh 

hutangnya. Dan seluruh denda apabila terdapat lalai sebelumnya. 

Dan juga jika terjadi pelunasan kekurangan pada saat penjualan 

obyek pembelian tidak memenuhi hutang nasabah. 

c) Prosedur 

Secara prosedur, tidak terdapat perbedaan diantara Pegadaian 

konvensional dan syariah.  
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Berikut contoh perbandingan jual beli MULIA pada Pegadaian 

konvensional dan syariah: 

Tabel 4.11: Perbandingan Perhitungan MULIA dan MULIA 

 

Tabel 4.11 diasumsikan ongkos kirim kedua Pegadaian konvensional dan 

syariah sama yakni Rp 5.500,- dan harga diasumsikan harga emas per 04 Juni 

2013. Sehingga nampak jelas bahwa  dari perbandingan perhitungan di atas 

tidak berbeda terlepas dari selisih harga ongkos pengiriman yang berbeda pada 

masing-masing wilayah. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat dirumuskan 

simpulan sebagai berikut: 

1. Bahwa Mekanisme pelaksanaan kredit/pembiayaan pada produk Kredit 

Cepat Aman (KCA) di Pegadaian Konvensional dan Rahn pada 

Pegadaian Syariah tidak jauh berbeda. Ditinjau dari syarat perbedaan 

hanya ditunjukkan dari istilah Formulir Permintaan Kredit (FPK) pada 

Pegadaian konvensional dan Formulir Permintaan Pinjaman (FPP) pada 

Pegadaian syariah. Namun istilah FPP pada syariah tidak tepat karena 

gadai syariah termasuk pembiayaan. Terkecuali jika menggunakan 

bentuk Al Qardul Hassan. Ditinjau dari jaminan perbedaan terletak pada 

Pegadaian konvensional selain emas berupa barang gudang. Sedangkan 

jaminan emas pada Pegadaian syariah dinilai tidak syar’i arena nilainya 

tidak tetap dan bisa menimbulkan spekulasi dari masyarakat. Ditinjau dari 

bunga dan ijaroh, bunga di Pegadaian konvensional disebut sewa modal 

sedangkan di Pegadaian syariah tarif ijaroh. Ijaroh tak ubahnya riba 

karena bertambah seiring berjalannya waktu dan berbentuk prosentase 

pada praktiknya. Ditinjau dari sanksi perbedaan terletak pada uang 

kelebihan hasil lelang setelah satu tahun, jika di Pegadaian konvensional 

diserahkan pada CSR sedangkan Pegadaian Syariah diserahkan pada 

BAZ. Ditinjau dari penilaian perjanjian atau akadnya, Pegadaian 

konvensional terdapat satu perjanjian hutang piutang dan gadai hanya 
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perjanjian tambahan. Sedangkan pada Pegadaian Syariah terdapat dua 

akad yakni rahn dan ijaroh. Keduanya sama-sama mengikat sehingga 

gadai syariah merupakan satu transaksi dengan dua akad yang bisa 

menimbulkan gharar dan dilarang. Hal tersebut disebut dengan 

shofqataini fi shafqah wahidah. 

2. Bahwa mekanisme kredit/pembiayaan MULIA pada Pegadaian 

konvensional dan syariah tidak ada perbedaan. Ditinjau dari syarat tidak 

berbeda keduanya ditetapkan uang muka. Ditinjau dari jaminan 

menggunakan obyek jual beli dan hal ini tidak tepat karena barang 

jaminan tidak berwujud dan hal ini tidak syar’i. Denda yang digunakan 

sebagai sanksi kepada nasabah merupakan riba al buyu. Karena dalam 

QS Al Baqarah ayat 2: 280 hendaknya memberi kemudahan apabila 

orang yang berhutang kesukaran membayar. Ditinjau dari akadnya 

transaksi jual beli MULIA tidak sesuai dengan prinsip syariah. Karena 

emas  yang diperjual-belikan bukan barang syar’i, menurut mayoritas 

fuqaha,emas merupakan satuan harga yang tidak boleh diperjual-belikan 

secara angsuran atau tangguh karena hal tersebut menyebabkan riba. 

 
5.2 Saran 

1. Peningkatan pengawasan Dewan Syariah Nasional khususnya pada 

Pegadaian Syariah supaya tujuan didirikan Pegadaian Syariah sesuai 

dengan landasan hukum yang ada, yakni mengacu pada Al Qur’an, As 

Sunnah, Ijma’ Ulama dan Fatwa Dewan Syariah Nasional. 

2. Bagi peneliti selanjutnya, bisa melanjutkan hasil penelitian karena 

dimungkinkan masih adanya penyimpangan tujuan dari masing-masing 

Pegadaian baik Pegadaian Konvensional maupun Syariah. 
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