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ABSTRACT 

 

This research aims to study how the mechanism pawning sharia and the level of uptake of the 

customer to the product target of pawning sharia (Rahn). This study is a qualitative research 

approach descriptive to be able to the real condition of the Pawning  sharia in  Branch of 

PT.Pegadaian Martapura. The results obtained sharia pledge is an agreement between a 

person to hand over property in the form of gold and other property as collateral on law based 

on sharia. Bih Marhun percentage of the estimated designated as an ordinance PT.Pegadaian 

with Bih Marhun ceiling is divided into four major categories (group A - D) with large 

estimated 70-90% depending on the quality and quantity Marhun with ijaroh rates ranged 

from 0.45 to 0.71 % of the estimated value, the old loans 120 days. With credit mechanism 

Rahin come to PT. Pegadaian and entrust Marhun then estimated then performed after the 

credit agreement fulfill administrative requirements of  ID (KTP) and fill out a credit 

application. Amount  of  Rahin period 2010-2014 ranges from 9749-10781 people and the 

amount of loans disbursed from the period 2010-2014 is between Rp 13,885,940,600 - Rp 

34,324,661,800. The second parameter is the number of measurements and number Rahin 

Lending mutually correlated with a 0.995 correlation value is greater than the significance 

value of 0.05. 
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PENDAHULUAN 

 

 Gadai  merupakan praktik transaksi keuangan yang sudah lama dalam sejarah 

peradaban manusia. Namun di Indonesia, praktik gadai sudah berumur ratusan tahun, yaitu 

warga masyarakat telah terbiasa melakukan transaksi utang-piutang dengan jaminan barang 

bergerak.  

Secara umum banyak orang yang merasa malu untuk datang ke kantor pegadaian 

terdekat. Hal itu, menunjukkan bahwa pegadaian sangat identik dengan kesusahan atau 

kesengsaraan bagi seseorang yang melakukan transaksi gadai. Oleh karena itu, tidak 

mengherankan bila yang datang ke kantor pegadaian pada umumnya berpenampilan lusuh 

dengan wajah tertekan.   Namun seakrang pegadaian mulai tampil dan membangun citra baru 
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melalui berbagai media, termasuk media televisi, dengan motto barunya, “Menyelesaikan 

Masalah Tanpa Masalah” hal ini bertujuan untuk membangun citra pegadaian agar bisa 

diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. 

Pada Saat ini perkembangan produk keuangan berbasis syariah kian marak di 

Indonesia, tidak terkecuali pegadaian.  PT. Pegadaian mengeluarkan produk berbasis syariah 

yang disebut dengan pegadaian syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah 

memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, 

menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan 

melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan atau bagi hasil. Pegadaian syariah 

atau dikenal dengan istilah rahn, dalam pengoperasiannya menggunakan metode Fee Based 

Income (FBI) atau Mudharobah (bagi hasil). Karena nasabah dalam mempergunakan 

marhumbih (UP) mempunyai tujuan yang berbeda-beda misalnya untuk konsumsi, membayar 

uang sekolah atau tambahan modal kerja, penggunaan metode Mudharobah belum tepat 

pemakaiannya. Oleh karenanya, pegadaian menggunakan metode Fee Based Income (FBI) 

(Sasli Rais, 2005).   

 Gadai Syariah (Rahn) ini merupakan salah satu bentuk layanan dari PT Pegadaian 

yang diterapkan dengan konsep syariah, dengan maksudnya segala transaksi dan pengaturan 

dalam pelayanannya  berlandaskan pada aturan Islam,   yaitu produk jasa gadai yang 

berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Dimana nasabah hanya akan dipungut biaya 

administrasi dan Ijaroh (biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan).   

Untuk melihat implikasi dari produk gadai syariah apakah memiliki prospek pasar 

yang baik di kalimantan Selatan khususnya Pada PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang  

Martapura yang melayani Nasabah Kota Martapura dan Kota Banjarbaru, sehingga nantinya 

didapat strategi pengembangan prospek pasar untuk produk Gadai Syariah agar dapat diakses 

oleh masyarakat yang memerlukan pembiayaan melalui mekanisme Gadai Syaraiah baik 

berupa gadai benda bergerak maupun gadai benda tidak bergerak.   

Tujuan penelitian  adalah mengkaji bagaimana mekanisme gadai berbasis syariah di PT. 

Pegadaian Cabang Martapura  dan tingkat serapan nasabah terhadap target produk gadai syariah 

(Rahn) di PT. Pegadaian Cabang Martapura  
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METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif  dan pendekatan Diskriftif kualitatif  

dari Tingkat Serapan produk Gadai Syariah pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang 

Martapura.  Menurut Boedi Abdullah et al (2014) penelitian kualitatif dalam ekonomi Islam 

adalah jenis penelitian yang temuan temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau 

bentuk hitungan lainnya.  Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara purposifakan 

dilakukan di PT. pegadaian (Persero) syariah Kantor Cabang Martapura.  

Jenis dan sumber data 

Jenis data yang digunakan dalam  penelitian ini terdiri dari data primer dan data 

sekunder. Data primer dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh dilapangan, hasil 

wawancara dengan pimpinan atau pejabat yang ditunjuk dikantor pegadaian syariah. 

Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumen terkait dengan praktek gadai 

syariah pada pegadaian syariah berupa akad-akad gadai, perhitungan biaya administrasi dan 

ijarah, serta data omset produk yang sudah dipublikasikan. Di samping itu data sekunder juga 

diperoleh melalui studi kepustakaan (library researce) berupa buku panduan, literature 

kepustakaan dan catatan-catatan yang berhubungan dengan manajemen kredit gadai syariah. 

Teknik pengumpulan data 

Wawancara dilakukan secara langsung dengan Account Officer (AO) atau pejabat 

yang ditunjuk tentang pemberian kredit dan pelaksanaan manajemen kredit pada pegadaian 

syariah. Wawancara juga dilakukan dengan  nasabah (rahin) untuk melengkapi hasil 

wawancara dengan pihak otoritas pegadaian, karena hasil wawancara dengan pihak nasabah 

tersebut juga bisa diketahui informasi dari tangan pertaman pengalaman dan pendapat terkait 

dengan pembiayaan yang pernah diterimanya. 

Teknik analisa data 

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melalui 

pendekatan  kualitatif mengadopsi teknik  Boedi Abdullah et al (2014), yang disajikan secara 

diskriftif. Meliputi kegiatan : 

1.  Persiapan 

 Kegiatan dalam langkah persiapan ini antara lain mengecek nama dan kelengkapan 

identitas pengisi daftar wawancara dan mempersiapkan intrumen wawancara dan 

dokumentasi berikut dengan perizinan penelitian. 

2. Tabulasi Data 

Klasifikasi analisis data adalah sebagai berikut : 
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a. Tabulasi data (the tabulation of the data) 

b. Penyimpulan data (the summarizing of the data) 

c. Analisis data untuk tujuan testing hipotesis 

d. Analisis data untuk tujuan penarikan kesimpulan 

Kegiatan tabulasi meliputi hal-hal berikut 

a. Memberikan skor (scoring) terhadap item-item yang yang perlu diberikan skor, 

misalnya tes, angket bentuk pilihan ganda, rating scale, dan sebagainya. 

b. Memberikan kode terhadap item-item yang yang tidak diberi skor. 

c. Mengubah jenis data, menyesuaikan atau memodifikasi dengan teknik analisis yang 

akan digunakan. 

d. Memberikan kode (coding) dalam hubungan dengan pengolahan data jika akan 

menggunakan komputer. Dalam hal ini, pengolah data memberikan kode pada semua 

variabel, kemudian mencoba menentukan tempatnya dalam coding sheet (coding 

form). 

3. Reduksi dan Interpretasi Data 

 Hasil pengumpulan data tersebut tentu saja perlu direduksi, yaitu dengan mengikhtisarkan 

hasil pengumpulan data selengkap mungkin dan memilah-milahnya kedalam satuan 

konsep tertentu, kategori tertentu atau tema tertentu. Seperangkat hasil reduksi data juga 

perlu diorganisir kedalam suatu bentuk tertentu sehingga terlihat sososknya secara lebih 

utuh, display data tersebut sangat diperlukan untuk memudahkan upaya pemaparan dan 

penegasan kesimpulan yang disajikan dalam tabulasi dan grafik data. 

 Kemudian data selanjutnya dilakukan analisis korelasi dengan teknis analis korelasi 

bivariat untuk mendapatkan korelasi timbal balik dari jumlah Rahin dan Jumlah Kredit yang 

disalurkan dengan model regresi bivarat menurut (Sudjana. 2002).   

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Diskripsi Gadai Syariah 

 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. 
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 Pembiayaan Rahn dari Pegadaian Syariah adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat 

yang sesuai syariah. Prosesnya cepat hanya dalam waktu 15 menit dana cair dan aman 

penyimpanannya. Jaminan berupa barang perhiasan, elektronik atau kendaraan bermotor 

dengan persyaratanyang mudah cukup dengan Fotocopy KTP atau identitas resmi lainnya, 

menyerahkan barang jaminan dan untuk kendaraan bermotor membawa BPKB dan STNK 

asli.  

Dasar Hukum Gadai Syariah 

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

dengan dasar hukum sebagai berikut 

1.  Al Qur’an 

a.  QS Al Baqarah ayat 282 

b.  QS Al Baqarah ayat 283 

2.  Hadis Nabi Muhammad SAW 

Dasar  hukum  yang  kedua  untuk  dijadikan  rujukan  dalam  membuat  rumusan  gadai  

syariah  adalah  hadis  Nabi  

Muhammad saw., yang antara lain diungkapkan sebagai berikut. 

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

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

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

d.  Hadis riwayat Abu Hurairah ra., yang berbunyi: 

3.  Ijma’ Ulama 

4.  Fatwa Dewan Syariah Nasional 

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

satu  rujukan  yang berkenaan gadai syariah, di antaranya 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; 



PROSIDING HASIL-HASIL PENELITIAN TAHUN 2016 ISBN : : 978-602-71393-4-3 
 

444 
 

e. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 43/DSNMUI/IV/2004, 

tentang Ganti Rugi; 

Rukun dan Syarat sah Gadai Syariah 

 Menurut Ali  (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) 

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

Dalam  hal  penentuan  rukun  gadai  terdapat  perbedaan.  Ulama  mazhab  Hanafi  

berpendapat  bahwa  shighat  tidak  

termasuk  sebagai rukun  rahn,  melainkan  ijab  dan  qabul.  Menurut Ali (2008),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. 

c.  Utang (marhun bih) 

Utang (marhun bih) mempunyai pengertian bahwa : 

-  Utang adalah kewajiban bagi pihak berutang untuk membayar kepada pihak yang 

memberi piutang. 

-   Merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah.  

-   Harus dapat dihitung jumlahnya. Bila tidak bisa diukur maka rahn itu tidak sah. 

c.  Barang tersebut dapat dihitung jumlahnya. 

d.  Marhun 

Harta yang dipegang oleh murtahin (penerima gadai) atau wakilnya sebagai jaminan 

utang.  Secara umum barang gadai harus memenuhi beberapa syarat ,yaitu :  

- Harus berupa harta yang bernilaidan dapat diperjual belikan.  

-   Harus bisa dimanfaatkan.  

-   Harus diketahu keadaan fisikya, sehingga barang harus diterima secara langsung.  
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- Harus dimiliki oleh rahn (pemberigadai) setidaknyaharus seijin pemiliknya.  

 Menurut Ali (2008) 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. 

Mekanisme Gadai Syariah di PT. Pegadaian Cabang Martapura 

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. Berdasarkan  Surat  Keputusan  Direksi  

No.91/US.1.00/2009  tanggal  26  Nopember  2009  tentang  Perubahan Prosentase Marhun 

Bih terhadap taksiran ditetapkan sebagai berikut. 

Tabel 1. Besarnya Marhun Bih Terhadap Nilai Taksiran dan Ijaroh 

Golongan 

 
Plafon Marhun Bih 

Tarif Ijaroh Jangka 

Waktu 

Kredit 

(Hari) 
Emas Non Emas 

A 

B1 

B2 

B3 

C1 

C2 

C3 

D  

50.000 - 500.000 

500.001 - 

1.000.000 

1.000.001- 

2.500.000 

2.500.001- 

5.000.000 

5.000.001 - 

10.000.000 

10.000.000 - 

15.000.000 

15.000.001 - 

20.000.000 

20.000.001 - 

100.000.000 

0,45% X 

Taksiran 

0,71% X 

Taksiran 

0,71% X 

Taksiran 

0,71% X 

Taksiran 

0,71% X 

Taksiran 

0,71% X 

Taksiran 

0,71% X 

Taksiran 

0,62% X 

Taksiran 

0,45% X 

Taksiran 

0,72% X 

Taksiran 

0,72% X 

Taksiran 

0,72% X 

Taksiran 

0,72% X 

Taksiran 

0,72% X 

Taksiran 

0,72% X 

Taksiran 

0,65% X 

Taksiran 

120   

120   

120   

120   

120   

120   

120    

120   

Sumber PT. Pegadaian  
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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 dengan kisarn  70-90% tergantung dari kualitas dan kuantitas marhun. 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; 

a). Golongan A dilaksanakan oleh penafsir yunior 

b). Golongan B dan C dilaksanakan oleh penafsir Madya 

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

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  oleh  para  ulama  tentang  

kegiatan pegadaian (rahn). Hal ini diuraikan sebagai berikut (Ali, 2008) : 

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 

b)  Biaya sewa tempat penyimpanan barang gadai 

Biaya  sewa  tempat  penyimpanan  barang  gadai  syariah  didasarkan  kepada  

besarnya  tarif  jasa simpanan.  
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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. 

 

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: 

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. 

 

Mekanisme Operasional Pegadaian Syariah 

 Adapun untuk lebih jelasnya mengenai mekanisme operasional pegadaian syariah, 

dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 
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Gambar 1. Mekanisme Operasional Pegadaian Syariah (Sumber PT. Pegadaian) 

Berdasarkan Gambar 1 dapat dijelaskan Rahin mendatangi murtahin untuk meminta 

fasilitas pembiaaan dengan membawa marhun yang akan diserahkan kepada murtahin, lalu 

murtahin melakukan pemeriksaan termasuk menaksir nilai barang jaminan tersebut. Setelah 

semua persyaratan terpenuhi, maka murtahin dan rahin melakukan akad rahn. Setelah itu, 

murtahin memberikan sejumlah pimjaman uang yang jumlahnya dibawah nilai barang 

jaminan yang tekah ditaksir standarnya pinjaman akan dibiaya dengan taksiran 90% dan  

ijaroh 45%-72% dengan lawa sewa 120 maksimal 3 bulan perpanjangan. Kemudian antara 

rahin dan murtahin melakukan akad yang baru apabila pada saat jatuh tempo rahin ingin 

memperpanjang pinjamannya dengan syarat yang telah ditentukan.  

 Dengan demikian, perjanjian gadai syariah yang dilakukan antara Kantor Cabang 

Pegadaian Syariah Perum Pegadaian selaku kreditor, dengan nasabahnya selaku debitor, 

merupakan dasar dari pelaksanaan gadai syariah. Selain hal hal tersebut di atas, perlindungan 

hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan gadai syariah dapat dilihat dari Fatwa Dewan 

Syariah Nasional No 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26Juni 2002 yang menyatakan, bahwa 

pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn 

diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:  

1. Murtahin (penerima barang), mempunya hak untuk menahan Marhun(barang) sampai 

semua utang rahin(yang menyerahkan barang) dilunasi.  

2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya marhun tidak  boleh 

dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun 

dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.  

Marhin bih 

(utang) 

Murtahin 

(pihak yg menerima) 

Akad Baru 

Rahin (pihak yg 

menggadaikan) 

Marhun (objek) 

1.Penyerahan Marhun 

2.Akad Rahn 

3.Pemberian utang 
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3. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun, pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun 

dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan 

tetap menjadi kewajiban rahin.  

4. Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi 

utangnya.  

5. Apabila rahin tetap tidak melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi.  

6. Hasil Penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan 

penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.  

7. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik  rahindan kekurangannya menjadi kewajiban 

rahin.  

8. Jika salah satu pihak  tidak dapat menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan 

di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbritase 

Syariah, setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 

 Berdasarkan ketentuan di atas dapat dijelaskan bahwa benda gadai (Marhun) harus 

diserahkan kepada kreditor (Murtahin). Benda jaminan gadai tidak dibolehkan berada dalam 

tangan debitor, walaupun hal tersebut diperjanjikan, karena sangat bertentangan dengan 

prinsip gadai. Larangan ini sekaligus menunjukkan pula, bahwa perjanjian gadai bersifat riil. 

Mahkamah Agung dalam salah satu pertimbangan hukumnya menetapkan, bahwa dalam 

hubungan “pand”/gadai, pemilikan atas barang jaminan tetap berada pada debitor, namun 

penguasaan secara fisik atas barang tersebut berada di tangan kreditor. Hal ini merupakan 

suatu bentuk perlindungan hukum bagi kreditor dalam pelaksanaangadai, sehingga apabila 

obyek jaminan tetap berada dalam penguasaan kreditor maka menurut hemat penulis akan 

mempermudah pelaksanaan eksekusi apabila terjadi wanprestasi. Sebaliknya Marhundan 

manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin 

kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar 

pengganti biaya pemeliharaan perawatannya, hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum 

bagi debitor (Rahin).  

 Sebagai ilustrasi komparasi model pegadaian syariah dan konvensional dapat dilihat 

pada uraian berikut.ini 
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Tabel 2.  Komparasi Biaya Sewa Gadai Syariah dan Konvensional 

Gadai Konvensional 

golongan 

pinjaman 

(gadai 

emas) 

taksiran 

(90%) 
bunga 

lama 

pinjam   

biaya sewa 

120 hari (4 

bln) 

sewa/bulan 

B1 1000000 900.000 1,15% 
120 hari 

(4bln) 
1.380.000 345.000 

Gadai Syariah (Rahn) 

golongan 
marhun 

emas 

taksiran 

(90%) 

tarif 

ijaroh 

lama 

pinjam 

biaya sewa 4 

bulan 
sewa/bulan 

B1 1.000.000 900.000 0,45% 
120 hari 

(4bln) 
486.000 

 

121.500 

 

Sumber : Simulasi Peneliti dari hasil wawancara  

 Berdasarkan Tabel 2, nampak terlihat nilai pinjaman dari hasil taksiran Rp 900.000.- 

(yang di terima murtahin/nasabah)  memiliki nilai sewa yang berbeda per bulannya untuk 

konvensional kredit yang harus dibayar oleh nasabah adalah sebesar Rp 345.000/bulan,  

sedangkan untuk gadai syariah Rahin hanya membayar Rp 121.500/bulan.  Sehingga kondisi 

demikian memberikan keringan bagi Rahin untuk dapat melunasi kreditnya.  

Tingkat Serapan Nasabah Terhadap Produk Gadai Syariah (Rahn) 

Berdasarkan data tahunan PT. Pegadaian Cabang Martapura ding disalurkan 

memalui dapat penaningkatan jumlah kredit yang disaulkan melalui skim Gadai syariah 

(Rahn) dari tahun ketahun dengan dengan data ditampilkan pada Tabel 3 berikut ini. 

Tabel 3.  Perkembangan  Penyaluran Kredit, Jumlah Nasabah pada PT. Pegadaian Cabang 

Martapura 

Periode 

(Tahun) 

Kredit 

yang Disalurkan (Rp) 

Jumlah Rahin 

(Orang) 

2010 13.885.940.600 9.749 

2011 21.204.833.600 10.347 

2012 26.413.510.800 10.490 

2013 30.414.960.000 10.781 

2014 34.324.661.800 11.094 

Sumber  Laporan Tahunan PT. Pegadaian Thn 2010-2014. 

 Berdasarkan data pada Tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa  tingkat  penyaluran  kredit  

dan  jumlah  nasabah  PT. Pegadaian  Cabang Martapura terus mengalami  peningkatan  sejak  

tahun  2010  sampai tahun  2014.  PT. Pegadaian  memberikan kemudahan  dalam  

penyaluran  kreditnya  sehingga masyarakat  yang tadinya tidak  dapat dilayani  oleh 

perbankan  dan memanfaatkan  penyaluran  kredit ilegal  mulai  beralih  ke  PT. Pegadaian 
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Banyaknya  nasabah  juga  memungkinkan peningkatan  jumlah  pendapatan  PT. Pegadaian 

sehingga   akan  mempengaruhi  jumlah  kredit  yang akan disalurkan ditahun berikutnya.  

Untuk memperjelas gambaran peningkatan penyerapan masyarakat terhadap produk 

gadai syariah (Rahn)  dari hasil korelasi bivariat (SPPS 20) untuk jumlah Rahin dan kredit 

yang disalurkan didapat hasil sebagai berikut.   

 

Tabel 4.  Hasil Korelasi Bivariat Jumlah Rahin dan Kredit yang Disalurkan 

 Kredit Rahin 

Kredit 

Pearson Correlation 1 ,955* 

Sig. (2-tailed)  ,011 

N 5 5 

Rahin 

Pearson Correlation ,955* 1 

Sig. (2-tailed) ,011  

N 5 5 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 Berdasarkan hasil korelasi bivariat Tabel 4 dapat dipahami parameter kredit yang 

disalurkan dengan jumlah Rahin dengan hasil uji 0,995 > nilai signifikasi 0,05  sehingga 

terima Hi yaitu adanya korelasi yang signifikan antara jumlah kredit yang disalurkan dengan 

jumlah Rahin yang menerima kredit. Begitu pula sebaliknya parameter jumlah Rahin sebagai 

penerima kredit dengan parameter jumlah kredit yang disalurkan juga memberikan korelasi 

yang signifikan dengan hasil uji 0,995 > nilai signifikasi 0,05.   

Berdasarkan hasil pengujian korelasi bivariat tersebut dapat memberikan gambaran 

bahwa adanya hubungan dua arah dari jumlah dana yang disalurkan ataupun jumlah rahin 

yang menerima.  Sehingga dengan hubungankorelasi tersebut memungkinkan untuk PT. 

Pegadaian dengan produk Gadai syariah (Rahn) untuk peningkatan jumlah dana yang akan 

disalurkan  diwilayah kerja Kantor Cabang Martapura    

SIMPULAN DAN SARAN 

 Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. 

1. 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. 

2. Sistem Gadai syariah harus memenuhi rukun dan syarat Gadai. 
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3. Prosentase Marhun Bih terhadap taksiran ditetapkan sebagai ketetapan PT.Pegadaian 

dengan plafon Marhun Bih terbagi atas empat golongan besar dengan besar taksiran 70-

90% tergantung kualitas dankuantitas Marhun dengan tarif ijaroh berkisar antara 0,45 – 

0,71% dari nilai taksiran, dengan lama pinjaman 120 hari (4 bulan). 

4. Mekanisme Kredit Gadai syariah,  Rahin datang kepegadaian dan menitipkan Marhun 

dan kemudian ditaksir selanjutnya dilakukan akad kredit setelah memenuhi persyaratan 

administrasi seperti KTP dan mengisi aplikasi kredit. 

5. Jumlah Rahin dan jumlah kredit yang disalurkan dari tahun 2010 – 2014 selalu 

mengalami peningkatan, dari kedua parameter Rahin dan jumlah Kredit yang disalurkan 

saling berkolerasi dengan nilai korelasi 0,995 lebih besar dari nilai signifikasi 0,05.  

Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut. 

1. Gadai syariah secara proses sangat mudah, cepat dan relatif murah dan sesuai syar’i 

sehingga disarankan Rahin yang memiliki keperluan pembiayaan dapat menggunakan 

model Gadai syariah  sebagai alternatif keuangan selain bank ataupun model gadai ilegal.  

2. Peningkatan jumlah Rahin yang mengakses Gadai syariah selalu meningkat  hendaknya 

PT. Pegadaian selalu meningkatakan pelayaan baik dari kemudahan akses, kemudahan 

proses dan peningkatan jumlah Plafon kredit.   
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