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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Perkembangan lembaga keuangan berbasis syariah, seperti asuransi 

syariah, pasar modal syariah, leasing syariah, baitul mal wat tanwil, koperasi 

syariah, pegadaian syariah, dan berbagai bentuk bisnis syariah lainnya 

mengalami perkembangan yang sangat pesat di Indonesia. Hadirnya lembaga 

keuangan berbasis syariah di Indonesia merupakan fenomena baru dan 

menarik dalam bisnis keuangan modern.
1
 

 Di dalam Islam sumber prinsip ekonomi adalah syariah. Syariah 

adalah prinsip yang menjadi acuan dalam prinsip ekonomi Islam dan 

merupakan suatu keunikan dan perbedaan yang ada dalam norma ekonomi 

konvensional.
2
 

 Gadai merupakan praktik transaksi keuangan yang sudah lama dalam 

sejarah peradaban manusia. Perum Pegadaian sudah seratus tahun lebih hadir 

di dalam kancah keuangan Indonesia. Masyarakat di Indonesia pada 

umumnya sudah mengenal dan mengetahui perihal Perum Pegadaian. Perum 

Pegadaian hadir sebagai institusi yang menjadi sumber pembiayaan jangka 

pendek dengan persyaratan dan sistemnya yang mudah. Oleh karena itu, bila 

seseorang membutuhkan dana di pegadaian, maka hanya membawa jaminan 
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dalam bentuk berupa benda bernilai ekonomis yang dilengkapi dengan surat 

kepemilikan serta identitas diri, maka seseorang bisa mendapatkan pinjaman 

sesuai dengan nilai taksiran terhadap barang tersebut.
3
 

Berdasarkan pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, gadai dapat 

diartikan sebagai berikut. 

 “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas 

suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang 

berutang atau oleh orang lain atas namanya yang memberikan kekuasaan 

kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut 

secara didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya dengan 

kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang 

dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya 

mana harus didahulukan” 

 

 Dalam pelaksanaan sistem pegadaian konvensional memungut biaya 

yang dilakukan dengan cara memberi bunga yang akumulatif dan berlipat 

ganda, lain halnya biaya di pegadaian syariah tidak berbentuk bunga, tetapi 

berupa biaya administrasi barang dan penaksiran. Biaya gadai syariah lebih 

kecil dan hanya sekali dikenakan.
4
 

 Perjanjian gadai merupakan perjanjian yang dilakukan antara dua 

pihak (bersegi dua), namun dalam praktek, perjanjian gadai sering juga 

terlibat tiga pihak yaitu “orang yang berhutang” (debetur), “pemberi gadai” 
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yaitu orang yang menyerahkan benda yang dijadikan obyek perjanjian gadai 

serta “orang yang berpiutang” atau “pemegang gadai” (kreditur).
5
 

 Berdasarkan pemaparan tersebut, keinginan masyarakat terhadap 

berdirinya lembaga gadai syariah dalam bentuk perusahaan mungkin karena 

umat Islam menghendaki adanya lembaga gadai perusahaan yang benar-benar 

menerapkan prinsip syariat Islam.
6
 Pegadaian berbasis syariah dalam 

melakukan pinjaman saat melakukan perjanjian gadai memungkinkan 

pelanggan untuk mempraktekkan agama mereka dengan mengamankan 

mereka dari mengambil pinjaman bunga. Sebagaimana telah disebutkan dalam 

Al Qur'an dan Hadis, bahwa semua jenis riba dilarang.
7
 Harta benda atau 

barang yang dapat dijadikan anggunan oleh calon peminjam pada gadai 

syariah emas minimal 16 karat karena perhitungan nilai gadai syariah berbeda 

dengan gadai konvensional. Jaminan itu mendapat pinjaman  75 % dari nilai 

pasar emas yang digadaikan. Lain halnya bila di kantor gadai konvensional, 

yaitu nasabah dapat mengadaikan berbagai macam barang, mulai dari emas, 

barang elektronik, kendaraan sampai kain. 

 Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik dalam penulisan 

hukum ini untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul 
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“TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN GADAI EMAS DI PEGADAIAN 

SYARIAH SURAKARTA” 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis merumuskan 

beberapa masalah sebagai berikut. 

1. Apa isi perjanjian antara nasabah dengan pegadaian syariah Surakarta? 

2. Bagaimana prosedur melakukan gadai emas di pegadaian syariah 

Surakarta? 

3. Bagaimana proses penyelesaian sengketa terkait gadai di Pengadilan 

Agama? 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan perumusan masalah diatas, dalam hal ini penulis 

mempunyai tujuan sebagai berikut. 

1. Tujuan Objektif 

a. Untuk mengetahui isi perjanjian gadai emas di Pegadaian Syariah 

Surakarta 

b. Untuk mengetahui prosedur dalam melakukan perjanjian gadai emas 

di Pegadaian Syariah Surakarta 

c. Untuk mengetahui kemungkinan resiko yang terjadi pada produk gadai 

emas 
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2. Tujuan Subjektif 

a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam melakukan 

perjanjian gadai, sehingga dengan adanya hal tersebut masyarakat 

dapat mengetahui prosedur dan resiko yang mungkin akan terjadi 

dalam melakukan perjanjian gadai emas di Pegadaian Surakarta 

b. Untuk memperoleh data dan informasi yang lengkap guna penyusunan 

tugas akhir Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini mempunyai manfaat sumber ilmu dan pengetahuan 

di bidang lembaga keuangan. 

b. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi maupun referensi 

tentang prosedur dalam melakukan perjanjian gadai di Pegadaian 

Syariah Surakarta. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman 

mengenai arti penting lembaga keuangan berbasis syariah. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

referensi bagi penelitian selanjutnya. 
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E. Kerangka Pemikiran 

 Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji 

kepada orang lain untuk melakukan suatu hal.
8
 Perjanjian dapat dilakukan 

dalam berbagai hal seperti Perjanjian dalam melakukan gadai. Gadai dalam 

bahasa Arab diistilahkan dengan Rahn. Arti Rahn adalah tetap dan lama.
9
 

Perjanjian Gadai yaitu perjanjian utang-piutang dengan jaminan benda 

bergerak, adanya jaminan tersebut agar barang yang menjadi obyek jaminan 

itu dapat berada di bawah kekuasaan pemegang gadai. 
10

 

 Dalam Islam gadai dikenal dengan nama ar-rahn yang secara jelas 

dinyatakan dalam Al-Quran dan Hadis sebagai dasar hukum dalam 

melakukannya.
11

 

Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 278 

بَا إِْن ُكْنتُْم ُمْؤِمنِينَ  َ َوَذُروا َما بَقَِي ِمَن الرِّ  يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا َّللاَّ

 “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian 

kepada Allah dan tinggalkanlah apa-apa yang tersisa dari riba (yang 

belum dipungut), jika kamu benar-benar orang yang beriman” 

 

 Berdasarkan tafsir Quraish Shihab surat Al-Baqarah ayat 278 Hai 

orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah dan rasakanlah keagungan-
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9
 Anshori, Abdul Ghofur, 2011, Gadai Syariah Di Indonesia, Yogyakarta:Gadjah Mada University 

Press, hal.112 
10
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Nya dalam hati kalian. Tinggalkan sisa riba yang belum diambil dan masih 

dalam tanggungan orang lain, jika kalian benar- benar beriman. 

Sementara dalam Hadis Riwayat Al Bukhari 

 “Kendaraan dapat digunakan dan hewan ternak dapat pula diambil 

manfaatnya apabila digadaikan. Pegadaian wajib memberikan nafkah 

dan penerimaa gadai boleh mendapat manfaatnya” 

  

 Dalam melakukan perjanjian gadai secara syariah harus memenuhi 

rukun dan syarat gadai. Adapun yang menjadi rukun gadai ini adalah. 

a. Adanya lafaz yaitu pernyataan ada perjanjian gadai. 

b. Adanya pemberi dan penerima gadai. 

c. Adanya barang jaminan yang digadaikan. 

d. Adanya utang
12

 

 Prosedur Gadai Emas di Pegadaian Syariah tergolong mudah dan 

aman sebab emas memiliki nilai yang relatif stabil dibandingkan dengan 

barang jaminan lainnya. Selain itu, emas juga mudah dijual kembali apabila 

nasabah ingkar janji (wanprestasi). 
13

 

 Proses dalam melakukan praktek Gadai untuk memperoleh pinjaman 

diawali dengan Calon nasabah mendatangi loket dengan menyertakan barang 

jaminan gadai. Barang tersebut akan dilakukan penaksiran untuk menentuka 

uang pinjaman. Bila telah disepakati antara petugas gadai dengan nasabah 
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maka selanjutnya nasabah datang ke kasir serta menandatangani surat 

perjanjian dan juga membayar biaya administrasi.
14

 

 Dalam melakukan perjanjian gadai harus memenuhi Hak dan 

Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai. Hak dan kewajiban tersebut antara 

lain. 

a. Hak dan Kewajiban Penerima Gadai 

1) Penerima gadai berhak menjual marhun apabila rahin tidak dapat 

memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan 

harta benda gadai dapat digunakan untuk melunasi pinjaman dan 

sisanya dikembalikan kepada rahin. 

2) Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah 

dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai. 

3) Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai 

berhak menahan harta benda gadai yang diserahkan oleh pemberi 

gadai. 

Berdasarkan hak penerima gadai dimaksud, muncul kewajiban yang 

harus dilaksanakannya, yaitu sebagai berikut: 

1) Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya 

harta benda gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya. 
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2) Penerima gadai itu tidak boleh menggunakan barang gadai untuk 

kepentingan pribadinya. 

3) Penerima gadai berkewajiban memberitahukan kepada pemberi 

gadai sebelum diadakan pelelangan harta benda gadai. 

b. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai 

Hak pemberi gadai (rahin) 

1) Pemberi gadai berhak mendapat pengembalian harta benda yang 

digadaikan sesudah ia melunasi pinjaman utangnya. 

2) Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atas kerusakan dan/atau 

hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan 

oleh kelalaian penerima gadai. 

3) Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda 

gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya. 

4) Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda gadai bila 

penerima gadai diketahui menyalahgunakan harta benda gadainya. 

Berdasarkan hak-hak pemberi gadai di atas maka muncul kewajiban yang 

harus dipenuhinya, sebagai berikut. 

1) Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang telah 

diterimannya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk 

biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai. 
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2) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta benda 

gadainya, bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi 

gadai tidak dapat melunasi uang pinjaman.
15

 

 Dapat disimpulkan bahwa perjanjian gadai dapat berakhir disebabkan 

hal-hal sebagai berikut. 

a. Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya. 

b. Rahin membayar hutangnya. Barang yang digadaikan tersebut harus 

dibayar kembali dengan uang.
16

 

c. Dijual dengan perintah hakim atas perintah rahin. 

d. Pembebasan hutang dengan cara apapun, meskipun tidak ada 

persetujuan dari pihak rahin.
17

 

F. Metode Penelitian 

 Metode penelitian merupakan cara untuk mencari dan menemukan 

pengetahuan yang benar yang dapat dipakai untuk menjawab masalah.
18

 

 Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi hal-hal sebagai berikut. 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena menggambarkan dan 

menjelaskan tentang hal-hal yang terkait dengan objek yang diteliti yang 
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yaitu mengenai “Tinjauan Yuridis Mengenai Perjanjian Gadai Emas di 

Pegadaian Syariah Surakarta”. 

2. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 

pendekatan yuridis normatif, karena dalam penelitian ini diteliti apakah isi 

perjanjian gadai emas di pegadaian syariah Surakarta telah memenuhi dan 

tidak melanggar ketentuan yang ada di aturan perundang-undangan, 

ketentuan dalam syariat Islam Al-Qur’an dan Hadis. 

3. Jenis Data 

Data yang akan disajikan dalam penelitian ini meliputi data dan 

bahan-bahan yang bersumber dari kepustakaan yang berisi bahan-bahan 

hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 

a. Bahan Hukum Primer 

 Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam 

penelitian ini adalah Perjanjian gadai emas di Pegadaian Syariah 

Surakarta. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

 Bahan hukum sekunder adalah bahan yang berupa semua 

publikasi tentang hukum, bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi 

tentang hukum yang meliputi buku-buku, skripsi, tesis dan jurnal-

jurnal hukum.
19
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4. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang akan 

digunakan oleh peneliti sebagai berikut: 

a. Studi Kepustakaan 

 Metode studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara mencari, 

mencatat, menginvestasi, menganalisis dan mempelajari data-data 

sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder yang dilakukan secara selektif sesuai dengan permasalahan 

yang diangkat dalam penelitian secara sistematis dan konsisten 

b. Interview (Wawancara) 

 Wawancara merupakan cara memperoleh informasi dan data 

dengan cara bertanya langsung kepada pihak responden yang 

dipandang memahami objek yang diteliti. Dalam hal ini yang menjadi 

responden atau narasumbernya adalah Pegawai Pegadaian Syariah 

Surakarta. 

5. Metode Analisis Data 

Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis data 

secara deskriptif-kualitatif dengan menganalisis data yang meliputi, 

peraturan perundang-undangan, Al Qur’an dan hadis, buku-buku serta 

jurnal yang berkaitan dengan perjanjian gadai emas di Pegadaian Syariah 

Surakarta, kemudian dihubungkan dengan data-data yang diperoleh oleh 

peneliti dari studi lapangan yang berupa hasil wawancara dengan 
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responden, Langkah selanjutnya yaitu pengumpulan dan penyusunan data 

secara sistematis dan menguraikannya dengan kalimat teratur sehingga 

dapat ditarik suatu kesimpulan. 

G. Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan ini terdiri dari empat bab yang disusun secara 

sistematis untuk mempermudah dalam melakukan analisis, pembahasan serta 

penjabaran dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti 

menyusun sistematika penelitian sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

B. Rumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

E. Kerangka Pemikiran 

F. Metode Penelitian 

G. Sistematika Penelitian 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian Gadai 

B. Dasar Hukum Gadai 

C. Rukun dan Syarat Gadai 

D. Prosedur Gadai Emas 

E. Hak dan Kewajiban 
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F. Berakhirnya Perjanjian Gadai 

G. Penyelesaian Sengketa Gadai Syariah 

H. Perbandingan Gadai Konvensional dan Gadai Syariah 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Isi perjanjian antara nasabah dengan pegadaian syariah Surakarta 

B. Prosedur melakukan gadai emas di pegadaian syariah Surakarta 

C. Proses penyelesaian sengketa terkait gadai di Pengadilan Agama 

BAB IV PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




