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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Zaman yang modem ini, banyak dikenal berbagai jenis transaksi 

yang salah satunya jual beli. Zaman sudah modem, ekonomi Islam pun 

sudah mengalamai perkembangan. Salah satunya dalam praktek kegiatan 

yang dinamakan jual beli atau bermuamalah. Bermuamalah dalam Islam 

juga memiliki ragam seperti jual beli emas secara tidak tunai yang 

beberapa tahun terkahir ini menjadi kegemaran masyarakat di Indonesia. 

Jual beli merupakan salah satu cara perpindahan kepemilikan yang 

dihalalkan oleh Al-Qur’an. Ia telah ada sebelum Al-Qur’an diturunkan. 

Al-Qur’an mengatur tijarah (bisnis) yang didalamnya termasuk jual beli, 

agar pelaksanaannya dilakukan atas dasar saling rela.1   Fitrah manusia 

adalah hidup bermasyarakat, saling tolong menolong dan bermuamalah 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Salah satu aktivitas 

muamalah yang sering bahkan selalu dilakukan oleh setiap orang adalah 

akad jual beli. Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang 

menjadi konsep dasar dalam berbisnis. Mengapa demikian, karena 

substansi dunia  bisnis atau perdagangan tidak lain adalah jual beli yang 

kemudian dikembangkan dengan model-model bisnis yang sesuai dengan 

perkembangan sosial dan ekonomi. 2 

                                                           
1 Nur Fathoni, Konsep Jual Beli dalam Fatwa DSN-MUI, Economica Vol IV edisi 1, 

2013, 51 
2 Harun, Fiqh Muamalah, (Surakarta: Muhammadiyah University Press), 2017, hlm.65 
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Transaksi jual beli tentu saja dilakukan oleh beberapa lembaga 

keuangan yang salah satunya adalah Pegadaian. Salah satu transaksi yang 

ditawarkan oleh pegadaian merupakan jual beli emas secara tidak tunai 

tersebut, baik itu emas batangan ataupun emas mumi yang belum menjadi 

perhiasan dan emas yang sudah menjadi perhiasan. Jual beli secara tidak 

tunai adalah suatu transaksi pembelian yang dilakukan pada suatu barang, 

dengan cara pembayaran yang dilakukan secara bertahap atau angsuran 

sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli.3 

Pegadaian menawarkan untuk dapat memiliki emas dengan cara jual beli 

secara tidak tunai dan hal ini sangat mengundang masyarakat untuk 

memilikinya. 

Hal ini berdasarkan dengan hubungan yang ada dalam transaksi 

tersebut dengan fatwa DSN-MUI dan juga fenomena yang terjadi di 

masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli emas secara tidak tunai ini. 

Sejauh mana penerapan fatwa DSN-Mui dalam transaksi yang ada di 

pegadaian ini. Serte kesesuaiannya antara praktek yang ada dilapangan 

dengan hal-hal yang telah ditulis didalam fatwa. 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis ingin mengkaji lebih lanjut 

tentang sistem dan praktek jual beli emas secara tidak tunai yang 

dijalankan oleh pegadaian konvensional dengan Fatwa DSN-MUI 

no.77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Tidak Tunai serta proses 

                                                           
3  Indra Suwanda, “Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI no.77/DSN-MUI/V/2010 

tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai: Studi PT Pegadaian Syariah UPS Way Halim Bandar 

Lampung”, (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung), hlm.5 



3 
 

 

 

dalam penerapannya sudah memenuhi syariat Islam dan juga sesuai 

dengan yang terkandung dalam Fatwa DSN-MUI. 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah disampaikan oleh penulis di atas 

dapat diambil rumusan masalah yaitu, bagaimana tinjuan Fatwa DSN-MUI 

no.77/DSN-MUI/V/2010 terhadapat praktek jual beli emas di PT 

Pegadaian (Persero) Kartasura? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penulis membuat penelitian ini yaitu untuk mengetahui 

tinjuan Fatwa DSN-MUI no.77/DSN-MUI/V/2010 terhadap praktek jual 

beli emas di PT Pegadaian (Persero) Kartasura. 

D. Manfaat Penelitian 

Melihat tujuan penelitan di atas, maka manfaat yang di dapat di 

ambil dari penelitian ini yaitu: 

1. Manfaat Teoritik 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi 

dan sebagai sumbangan wacana pemikiran dalam 

mengembangkan ilmu bermuamalah terutama dalam jual 

beli emas secara tidak tunai. 

b. Untuk informasi penelitian selanjutnya, untuk 

pengembangan penerapan dan teori di lapangan. 

 

 



4 
 

 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Untuk mengembangkan ilmu dan teori ekonomi syariah 

dalam kegiatan jual beli emas secara tidak tunai. 

b. Bagi Instansi Pegadaian  

Sebagai masukan untuk pengembangan akad di pegadaian 

dalam praktek jual beli emas secara tidak tunai.  

c. Bagi Masyarakat Umum 

Untuk menambah informasi serta pengetahuan pada 

masyarakat, khususnya tentang jual beli emas secara tidak 

tunai di Pegadaian Kartasura. 

E. Kajian Pustaka 

Ada beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian 

yang akan dilakukan oleh penulis, diantaranya: 

1. Indra Suwanda (UIN Raden Intan Lampung, 2018) dengan judul 

“Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 

Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Studi Pada PT. 

Pegadaian Syariah UPS Way Halim Bandar lampung)”. Dalam 

skripsinya, beliau menuliskan tentang sistem penjualan dan pembelian 

emas secara tidak tunai yang terjadi di PT Pegadaian Syariah UPS 

Way Halim Bandar Lampung. Harga sebuah emas yang telah 

disepakati selama dalam masa angsuran tidak mengalami kenaikan 

atau menurun. Selama dalam masa cicilan, emas akan ditahan oleh 
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pihak pegadaian, dan tidak akan terjadi akad lain oleh PT Pegadaian 

Syariah UPS Way Halim maupun oleh nasabah. Hasil dari penelitian 

beliau merupakan, praktek pada PT. Pegadaian Syariah UPS Way 

Halim Bandar Lampung telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI 

no.77/DSN-MUI/V/2010. 

2. Dila Larantika (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010) dengan judul 

skripsi “Minat Masyarakat Terhadap Jual Beli Emas di Pegadaian 

Syariah: Studi Penelitian Pada Pegadaian Syariah Cabang Cinere”. 

Dalam penelitian tersebut beliau menuliskan tentang minat masyarakat 

terhadap jual beli emas. Seberapa besar faktor yang mempengaruhi 

minat masyarakat untuk melakukan jual beli emas di pegadaian syariah. 

Hasil yang diperoleh beliau dari penelitian ini adalah 38 dari 50 orang 

responden menyatakan tertarik dengan produk MULIA yang 

ditawarkan oleh Pegadaian Syari’ah karena faktor yang mempengaruhi 

berupa logam mulia merupakan investasi yang aman dan sesuai 

dengan syari’ah serta terjamin kualitas emasnya. 

3. Aida Rachman, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014) dengan 

skripsi berjudul “Jual Beli Emas Secara Kredit Menurut Perspektif 

Islam Kontemporer (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Daan 

Mogot Tangerang)”. Dalam skripsinya, beliau menuliskan tentang 

penghitungan jual beli emas secara kredit yang di terdapat di PT. 

Pegadaian Syariah Cabang Daan Mogot Tangerang. Beliau juga 

menuliskan tentang mekanisme yang terdapat dalam PT. Pegadaian 
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Syariah Cabang Daan Mogot Tangerang. Ada dua hasil yang diperoleh 

oleh peneliti dalam penelitiannya tersebut yaitu, jual beli emas secara 

kredit menurut perspektif Islam ada yang dilarang, pendapat ini 

didukung oleh mayoritas fuqaha dari empat imam mazhab dan boleh 

yang didukung oleh pendapat Ibnu Tamiyah, Ibnu Qayyim dan ulama 

kontemporer. 

4. Nilda Susilawati, (2017), Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, Baabu 

Al-Ilmi, Vol.2 No.2, 26-36. Dalam jumal tersebut, beliau menuliskan 

bahwa emas dan perak dapat ditukarkan atau dijualbelikan namun 

dengan syarat harus saat itu juga dan kontan atau tunai. Beliau juga 

memaparkan tentang riba yang di dapat atas transaksi jual beli emas 

secara tidak tunai serta beliau menuliskan syarat apa saja yang 

membolehkan emas dapat dijualbelikan secara kredit yaitu, harga jual 

(Ṡaman) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian 

meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo. Emas yang 

dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (rahn). 

Emas yang dijadikan jaminan tidak boleh diperjualbelikan atau 

dijadikan objek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan. 

Hasil yang diperoleh beliau dalam penelitian ini yaitu, jual beli emas 

dengan emas, perak dengan perak boleh dilakukan dengan syarat: 

pertama, sama beratnya, yang satu tidak boleh melebihi yang lainnya. 

Kedua, pembayaran secara kontan di tempat akad. 
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F. Kerangka Teori 

a. Pengertian Jual Beli 

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat 

karena masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini 

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terdapat berbagai pendapat 

mengenai pengertian jual beli, inti dari pengertian jual beli adalah 

suatu perjanjian tukar menukar suatu benda atau barang yang 

mempunyai nilai guna secara suka rela di antara dua orang, yang satu 

menerima benda-benda dan pihak yang lain menerimanya sesuai 

dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara’ 

dan disepakati. 4  Jual beli disyariatkan untuk memenuhi kebutuhan 

manusia dan menyingkirkan kesulitan dari mereka. Namun demikian 

harus bertolak berdasarkan hukum Mu'âmalah yang berjalan seiring 

dengan maslahat yang dikehendaki Syari'ah ada padanya.5 

Secara bahasa, jual beli merupakan sebuah perjanjian tukar 

menukar sesuatu yang umumnya berupa sebuah barang yang 

mempunyai nilai guna dan bersifat sukarela di antara keduanya, pihak 

pertama menerima benda tersebut dan pihak lain menerima sesuatu 

yang sesuai dengan apa yang telah dijanjikan dan disepakati. Jual beli 

secara terminologis atau istilah artinya mengganti serta menukar 

sesuatu dengan yang lain. Sedangkan, ulama Hanafiyah 

                                                           
4 Nurul Istiqomah, Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jualbeli Ikan Di Pelabuhan 

Perikanan Nusantara Pekalongan, Iqtisad, Vol. 5, no. 1, 2018, hlm. 76.  
5 Ratu Humaemah, Analisa Hukum Islam Terhadap Masalah Perlindungan Konsumen 

Yang Terjadi Atas Jual Beli E-Commerce, Islamiconomic, Vol.6, No.1, 2015, hlm. 49 
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mendefinisikan dengan “saling menukar harta dengan dengan harta 

melalui cara tertentu”, atau, “tukar menukar sesuatu yang diingini 

dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.6 

b. Dasar Hukum Jual Beli 

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia 

mempunyai landasan yang kuat baik dari Al Qur’an maupun Al 

Hadits.7 

1. QS al-Baqarah[2]: 275 

بَا َم الر ِّ  َوأََحلَّ اللَّهُ اْلبَْيَع َوَحرَّ

Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamakan 

riba. 

2. QS an-Nisa’[4]: 29 

يَن آَمنُوا ََل تَأُْكلُوا أَْمَوالَ  لِّ إَِّلَّ أَْن تَُكوَن تَِّجاَرةً َعْن تَ يَا أَيَُّها الَّذِّ َرا ٍ  ُكْم بَْينَُكْم بِّاْلبَاطِّ

ْنُكْم ۚ َوََل تَْقتُلُوا أَْنفَُسُكْم ۚ إِّنَّ اللَّهَ  يًما مِّ َكاَن بُِّكْم َرحِّ  

Hai, orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamau dengan jalan yang batil, kecuali 

dengan jalan pemiagaan yang Berlaku dengan suka sama suka 

di antara kamu. 

3. Hadits Nabi yang diriwayat Ibnu Majah dari Abu Sa’id al-

Khudri: 

رواه ابن ماجه –انما البيع عن تر ا ٍ  –  

Sesungguhnya jual beli itu berdasarkan perizinan timbal balik. 

 

                                                           
6  Syahidta Sukma Wijayanti, “Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai: Kajian Terhadap 

Fatwa Dsn-Mui No. 77/DSN-MUI/V/2010”, (Purwokerto: Institut Agam Islam Negri Purwokerto), 

hlm.40 
7 Harun, Fiqh Muamalah, hlm. 67 
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4. Ijma’ 

Ulama fiqh maupun setiap muslim sepakat bahwa jual beli itu 

adalah akad yang sah dan jaiz (boleh). 

c. Rukun dan Syarat Jual Beli 

Rukun jual beli terdiri dari:8  

1. Adanya penjual dan pembeli 

2. Barang yang diperjualbelikan 

3. Harga (uang) 

4. Ijab dan Qabul 

d. Macam-Macam Jual Beli9 

1. Jual Beli Sah 

a. Jual beli lewat makelar (perantara). 

b. Jual beli lelang (muzayadah). 

c. Jual beli salam. 

d. Jual beli Murābaḥah. 

e. Jual beli istisna’. 

f. Jual beli ‘Urbun. 

2. Jual Beli Tidak Sah 

a. Jual beli yang dilakukan anak di bawah umur dan orang 

gila. 

b. Jual beli barang haram dan najis. 

c. Jual beli gara>r. 

                                                           
8 Ibid., hlm.68 
9 Ibid., hlm.71 



10 
 

 

 

d. Jual beli al-‘inah. 

e. Talaqqi Rukba>n. 

f. Jual najasy. 

g. Jual beli barang yang sedang dalam penawaran atau sedang 

dibeli orang lain. 

h. Jual beli dengan cara ihtikar. 

e. Hikmah Jual Beli 

Jual beli memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia 

berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang 

lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan begitu saja 

tanpa ada kompensasi atau imbalan yang diberikan. Oleh sebab itu, 

jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan 

dan kebutuhan manusia, karena pada dasamya, manusia tidak bisa 

hidup tanpa berhubungan dan bantun orang lain.10 

f. Murābaḥah 

Murābaḥah berasal dari kata ribh berarti tumbuh dan 

berkembang dalam pemiagaan. Menjual barang secara 

Murābaḥah berarti menjual barang dengan tambahan 

keuntungan tertentu. Menurut istlah murābaḥah merupakan 

transaksi jual beli suatu barang, di mana penjual menyebutkan 

harga jual yang terdiri dari harga pokok barang dan tingkat 

                                                           
10 Ibid., hlm. 68 
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keuntungan tertentu atas barang dan harga jual tersbut disetujui 

pembeli.11 

G. Metode Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan oleh 

penyusun merupakan penelitian lapangan (field research), yaitu 

penelitian yang dilakukan dengan cara mengambil dan 

mengumpulkan berdasarkan atas data yang diperlukan dan 

diperoleh dari lapangan atau responden dengan lokasi penelitian 

yang berhubungan langsung dengan topik dan masalah yang diteliti 

berdasarkan fenomena-fenomena yang sedang berkembang.12 

b. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 

pendekatan deskriptif yang mana berhubungan langsung dengan 

subjek penelitian dilapangan. Dengan penelitian deskriptif, penulis 

ingin mengetahui lagi bagaimana suatu peristiwa atau praktek itu 

terjadi. Dengan demikian, temuan-temuan dari penelitian deskriptif 

lebih luas dan lebih terperinci.13 Pendekataan ini juga memberikan 

gambaran bagaimana proses atau praktek jual beli emas yang 

diaplikasikan oleh PT. Pegadaian cabang Kartasura. 

 

                                                           
11 Ibid., hlm. 87 
12 Zuhriah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Kredit Logam Mulia PT. 

Pegadaian Persero (Studi Kasus Pegadaian Cabang Sekip Kota Palembang)”, (Palembang: UIN 

Raden Fatah Palembang,), hlm.25 
13 W. Gulo, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Grasindo), 2000, hlm.19 
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c. Sumber Data 

a. Data Primer, merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti 

sendiri baik perorangan atau organisasi.14 Data yang diperoleh dari 

data premier ini harus diolah lagi. Sumber data yang langsung 

memberikan data kepada pengumpul data. 15  Data yang 

dimaksudkan ini merupakan data hasil wawancara dengan pihak 

manager dari Pegadaian Karatasura yang memahami langsung 

tentang tata cara jual beli emas secara tidak tunai pada PT 

Pegadaian (Persero) Kartasura. 

b. Data Sekunder, data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi 

berupa publikasi atau file digital.16 Data yang diperoleh dari data 

sekunder ini tidak perlu diolah lagi.17 Dalam kata lain sumber data 

ini berasal dari buku tentang jual beli, Murābaḥah, muamalah, jual 

beli tidak tunai serta dari data-data lain dan dari berkas-berkas 

yang diperoleh dari PT Pegadaian (Persero) Kartasura. 

d. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, 

yaitu: 

a. Wawancara, merupakan salah satu instrumen yang digunakan 

untuk menggali data secara lisan. Hal ini haruslah dilakukan 

                                                           
14  Firdaus Fakhry Zamzam, Aplikasi Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Penerbit 

Deepublish), 2018, hlm.102 
15 V. Wiratna Sujarwati, Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami, 

(Yogyakarta: PUSTAKABARUPRES), 2014, hlm.73 
16 Firdaus Fakhry Zamzam, Aplikasi Metodologi Penelitian., hlm. 102 
17 V. Wiratna Sujarwati, Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami., 

hlm.74 
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secara mendalam untuk mendapatkan data yang valid dan 

detail. 18  Dalam hal ini, metode wawancara secara langsung 

pihak PT Pegadaian (Persero) Kartasura merupakan salah satu 

cara penulis untuk mengumpulkan data. Pihak Pegadaian yang 

diwawancarai oleh penulis yaitu ibu Desy, untuk mendapatkan 

informasi, keterangan dan beberapa data dan berkas yang 

dibutuhkan untuk menunjang penelitian. 

b. Dokumen, merupakan metode pengumpulan data dengan cara 

mnegambil pada suatu berkas yang tidak langsung ditujukan 

pada subyek peneliti. Berkas yang dapat digunakan dapat 

berupa buku harian, surat pribadi, laporan notulen rapat, catatan 

kasus dalam pekerjaan sosial, dan berkas lainnya. 19  Penulis 

mengumpulkan berkas yang berhubungan dengan tata cara jual 

beli emas secara tidak tunai di PT Pegadaian (PPersero) 

Kartasura seperti bukti fisik dari surat perjanjian antara pihak 

nasabah dengan PT Pegadaian (Persero) Kartasura yang 

melakukan transaksi jual beli. 

e. Metode Analisis Data 

Analisis data yang digunakan merupakan analisis data kualitatif. 

Data kualitatif secara sederhana dapat disebut data hasil kategori 

(pemberian kode) untuk isi data yang berupa kata atau dapat 

                                                           
18 Ibid. 
19 Indra Suwanda, Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI no.77/DSN-MUI/V/2010., hlm. 

10 
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didefinisikan sebagai data bukan angka tetapi diangkakan dengan 

contoh jenis kelamin, status dan lain sebagainya.20 Penulis juga akan 

menguraikan data dalam bentuk kalimat. 

Setelahnya, data yang terkumpul dianalisis dengan cara analisis 

deskriptif. Analisis deskriptif berusaha untuk menggambarkan 

berbagai karakteristik data yang berasal dari suatu sampel.21 Penulis 

akan mencoba untuk menguraikan kasus yang ada secara detail tentang 

hal-hal yang berkaitan dengan jual beli emas secara tidak tunai mnurut 

Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 pada Pegadaian Kartasura.  

Kemudian, hasilnya dijelaskan atau disampaikan secara deduktif dan 

induktif. Deduktif yang mempunyai sifat dari umum menjadi khusus, 

sedangkan induktif mempunyai sifat dari khusus menjadi umum, 

sehingga hasil dari penelitian ini bisa dengan mudah dipahami. 

f. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dari penelitian adalah sebagai berikut: 

Bab pertama berisi pendahuluan. Bab ini akan menguraikan 

pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

serta manfaat penelitian. 

Bab kedua berisikan fatwa dari DSN-MUI no.77/DSN-

MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas secara Tidak Tunai. 

Bab tiga merupakan isi dari praktek jual beli emas secara tidak 

tunai di PT Pegadaian Konvensional Kartasura. Bab ini menguraikan 

                                                           
20 V. Wiratna Sujarwati, Metode Penelitian., hlm. 89 
21 Ibid., hlm, 105. 
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tentang praktek jual beli emas secara tidak tunai yang ada di Pegadaian 

Konvensional Kartasura. 

Bab empat merupakan analisis data. Bab ini berisi tentang 

analisis data dan pembahasan serta hasil penelitian. 

Bab kelima adalah penutup. Bab ini menyajikan secara singkat 

kesimpulan dan saran yang dapat diambil dari penelitian yang 

dilakukan. 


