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ABSTRAK
Nama

: Alvira Prastuti Kurnia Domili

NIM

: 17.1.2.019

Judul

: Dampak Covid-19 Terhadap Produk Gadai emas Di Bank Syariah
Indonesia Kantor Cabang Pembantu Manado Kairagi

Situasi Covid-19 membuat perekonomian dunia bermasalah. Dalam hal ini
Bank Syariah Indonesia memiliki produk gadai emas yang dapat membantu
perekonomian tersebut. Khususnya bagi nasabah dalam mengatasi kebutuhan
ditengah pandemi Covid-19 dengan secara cepat. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui gambaran umum dan bentuk upaya yang dilakukan oleh Bank Syariah
Indonesia Kantor Cabang Pembantu Manado Kairagi dalam membantu nasabah
yang menggadaikan emas pada masa pandemi covid-19.
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, sedangkan sifat penelitian
adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan normatif
dan sosiologi. Adapun teknik pengumpulan data yaitu berdasarkan wawancara
dan dokumentasi. Sumber data penelitian ini bersumber pada data primer dan data
sekunder.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak Covid-19 terhadap produk
gadai emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Manado
Kairagi, memiliki banyak nasabah yang menggadaikan emas. Akan tetapi, dimasa
pandemi ini terdapat pula banyaknya nasabah yang tidak menebus gadai emas
tersebut. Adapun upaya yang dilakukan pihak bank ditengah pandemic Covid-19
dengan memberikan keringanan seperti biaya ujrah 0,5% kepada para nasabah
yang mempunyai usaha, jam operasional yang di batasi yaitu dari jam 09.00-13.00
dan memudahkan nasabah dengan menggunakan aplikasi e-mas.
Kata Kunci: Dampak Covid-19, Gadai Emas dan Bank Syariah Indonesia

ix

x

1

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Wabah penyakit dalam Islam merupakan sesuatu ketetapan dari Allah
swt. Wabah penyakit yang melanda umat manusia sekarang pernah juga terjadi di
zaman Rasulullah saw. Wabah penyakit yang terjadi di zaman Rasulullah salah
satunya adalah sejenis penyakit kusta yang termasuk penyakit keras, dan bisa
menular hingga menyebabkan kematian. Proses penyebaran penyakit kusta ini
sangat cepat.1
Adapun pada zaman sekarang, saat ini dunia di hadapkan dengan adanya
wabah Virus Corona. Virus corona merupakan virus yang pada menyerang sistem
pernapasan. Penyakit ini sering disebut dengan Covid-19. Virus corona tersebut
dapat menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru
yang berat, hingga mengakibatkan adanya kematian. Hal tersebut membuat
beberapa Negara untuk menerapkan kebijakan pemberlakukan lockdown dalam
rangka mencegah adanya penyebaran virus corona, dan juga kebijakan
pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus
tersebut.2
Dengan adanya wabah Covid-19 tersebut, maka berdampaklah pada
perekonomian dunia. Salah satunya pada dunia perbankan, khususnya di Bank
Syariah Indonesia Kantor Cabang Kairagi Kota Manado Sulawesi Utara yang
merasakan adanya dampak tersebut, terlihat dengan adanya produk gadai emas di
mana dahulu produk gadai emas tersebut menjadi salah satu fokus utama dari
1

Tasri, Hikmah di Tengah Wabah Virus Corona Dalam Tinjauan Hukum Islam Jurnal,
Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, Vol.5 No.1, April 2020, h.45
2

Merry Dame Christy Pane Virus Corona Media Elektronik, 17 July 2020
https://www.alodokter.com/virus-corona/
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bisnis pembiyaan Bank, gadai emas mempunyai nilai jual yang tinggi dengan
sekmentasi nasabah ritel, dengan adanya wabah covid-19 ini gadai emaspun
mengalami kenaikan sehingga omzet gadai emas di sejumlah bank Syariah
meningkat. Walaupun begitu gadai emas menjadi andalan Nasabah

ketika

membutuhkan dana segara selama pademi covid-19. Produk gadai emas yang bisa
digadaikan pun bervariasi mulai dari emas batangan, perhiasan emas, maupun
koin emas. Hal tersebut merupakan alternatif bagi nasabah yang enggan ke Bank
tersebut untuk mendapatkan dana pinjaman dengan jaminan emas.
Lonjakan peminat gadai emaspun mengalami peningkatan secara
signifikan. Banyak para pelaku usaha berlomba-lomba mengadaikan asetnya
berupa emas untuk bisa bertahan hidup dimasa pandemi covid-19 ini. Selama
adanya covid-19, Bank Syariah Indonesia bisa membantu nasabah mendapatkan
dana dengan cara mudah aman dan insya allah amanah, hal ini menjadi solusi
paling tepat untuk nasabah gadai emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang
Manado Kairagi.
Perkembangan Syariah di Indonesia sudah mulai menunjukan kemajuan
pada era reformasi yang di mana

disetujui dengan adanya Undang-Undang

Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, dalam Undang-Undang tersebut telah
diatur mengenai perizinan landasan Syariah, pengawasan terkait prudential dan
pengelolaan perbankan Syariah.3 Namun dalam perjalanannya landasan legalitas
perbankan Syariah mengalami beberapa perubahan perundangan-undangan yaitu
dengan adanya surat edaran dari Bank Indonesia, Undang-undang Nomor 21
Tahun 2008 mengenai pengaturan yang lebih menyeluruh terkait Perbankan
Syariah.4

3

Agus Triyanta, Hukum Perbankan Syariah (Malang:Setara Press,2016), h.30.

4

Agus Triyanta, Hukum Perbankan Syariah, h.31.
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Perbankan Syariah merupakan suatu badan usaha yang fungsinya sebagai
penghimpun dana dari Nasabah dan menyalurkan dana kepada Nasabah dengan
sistem dan mekanisme yang kegiatan usahanya berdasarkan hukum Islam
sebagaimana yang di atur dalam al-Qur‟an dan al-Hadits.5 Adapun salah satu
unsur yang harus dijauhi dalam muamalah Islam yaitu seperti praktik-praktik yang
mengandung adanya unsur riba.6
PT. Bank Syariah Indonesia merupakan bank ritel terkemuka dengan
mempersembahkan pelayanan yang prima (service excellence) dan menawarkan
berbagai produk yang sesuai dengan harapan nasabah dan tetap berprinsip pada
syariah.
Dari beberapa produk yang terdapat di PT. Bank Syariah Indonesia,
produk gadai emas yang paling sangat diminati oleh nasabah karena merupakan
cara pinjam meminjam yang di anggap paling praktis oleh nasabah tersebut.
Dengan adanya pandemi covid-19 membuat Nasabah membutuhkan dana yang
mendesak dalam menutupi kebutuhan rumah tangga, pengobatan, pendidikan dan
lainnya. Kebutuhan mendesak tersebut dapat terpenuhi dengan adanya gadai emas
dalam Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Manado Kairagi.
Dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian di atas peneliti tertarik
untuk membahas dan meneliti lebih lanjut tentang bagaimana dampak covid-19
terhadap produk gadai emas pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Manado
Kairagi, serta ingin mengetahui apa yang menyebabkan nasabah untuk memilih
gadai emas pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Kairagi
Manado.

5

Rachmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perbankan Islam Di Indonesia (Bandung: PT
Citra Aditya Bakti,2002), h.93.
6

Muhammad firdaus NH, dkk, Konsep dan Impelementasi Bank Syariah (Jakarta:
Renaisan, 2005), h.18.
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah uraikan maka yang menjadi pokok
permasalahan dalam penelitian adalah: “Bagaimana Dampak Covid-19 Terhadap
Produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Manado
Kairagi” untuk memudahkan dalam pembahasan, disamping untuk lebih terarhnya
penelitian ini, maka yang menjadi pokok masalah tersebut adalah:
1. Bagaimana gambaran umum produk gadai emas pada masa pandemi covid-19
di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Manado Kairagi?
2. Bagaimana bentuk upaya yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia
Kantor Cabang Pembantu Manado Kairagi dalam membantu nasabah yang
menggadaikan emasnya pada masa berlangsungnya pandemi covid-19?
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian
1. Definisi Operasional
Agar tidak terjadinya pembahasan yang melebar maka peneliti harus
membatasi judul penelitian dengan memberikan definisi dari masing-masing
kata yang terdapat pada judul. Adapun dalam definisi tersebut adalah:
a. Covid-19 adalah situasi di mana keadaan penyebaran virus corona
yang menyebabkan beberapa sektor didalam Negara terhenti dan
diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar.
b. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan dalam
memuaskan suatu kebutuhan dan keinginan baik seperti barang
atau jasa yang dapat diperjual belikan.
c. Gadai (rahn) secara bahasa adalah tetap, kekal. Angunan,
sedangkan dalam istilah menyandera sejumlah harta yang telah

5

diserahkan sebagai angunan secara dan hak, dan dapat diambil
kembali sejumlah harta yang dimaksud sesudah ditebus.7
d. Emas merupakan logam mulia yang diminati oleh banyak orang,
komuditas ini juga mengikuti alur inflasi sehingga ketika inflasi
sangat tinggi, saat itu harga emas juga akan melambung tinggi.8
Emas merupakan sumber daya alam yang berasal dari bidang
pertambangan di mana banyak orang yang diminati.
2. Ruang Lingkup Penelitian
Untuk memeperoleh hasil yang maksimal dalam penelitian ini
maka perlu dibuatkan batasan agar penelitian ini bisa dan mendapatkan
kejelasan hasil penelitian. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini
yaitu: Dampak Covid-19 Terhadap Produk Gadai Emas Di Bank Syariah
Indonesia Kantor Cabang Manado Kairagi.
C. Tujuan dan kegunaan
1. Tujuan penelitian
Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka yang
menjadi tujuan dari penelitian adalah:
a. Untuk dapat mengetahui gambaran umum produk gadai emas
pada masa pandemi covid-19 di Bank Syariah Indonesia Kantor
Cabang Pembantu Manado Kairagi
b. Untuk dapat mengetahui bentuk upaya yang dilakukan oleh
Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Manado

7

Zainudin Ali, Hukum Gadai Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.1.

8

Joki Salim.S.kom.SE, Jangan Investasi Emas Sebelum Baca Buku ini (Jakarta: visi
media,2010), h.1-3.
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Kairagi dalam membantu nasabah yang menggadaikan emasnya
pada masa berlangsungnya pandemi covid-19
2. Kegunaan Penelitian
a. Kegunaan secara teoritis
1) Menambah dan memperluas ilmu baru mengenal produkproduk gadai emas pada Bank Syariah Mandiri Cabang
Pembantu Manado Kairagi
2) Menambah dan memperluas ilmu baru lagi tentang yang
menyebabkan Nasabah

memilih gadai emas pada Bank

Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado Kairagi
b. Kegunaan secara praktis
1) Memberikan

wawasan

dan

pengalaman

dalam

bidang

penelitian tentang gadai emas pada Bank Syariah Indonesia
Kantor Cabang Manado Kairagi.
2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan
pertimbangan, masukan atau saran dalam dampak covid-19
terhadap produk gadai emas dan yang menyebabkan Nasabah
memilih gadai emas pada bank Syariah Indonesia Kantor
Cabang Manado Kairagi.

7

BAB II
KAJIAN TEORI
A. Covid
Sejak awal maret 2020, Indonesia dihadapkan dengan wabah besar yang
menghantui dunia yaitu virus corona (Covid-19), tidak dapat di pungkiri
pembahasan dunia saat ini adalah tentang bahayanya virus corona atau Covid-19.
Selain berimbas pada kesehatan atau gejala sosial, berimbas pula pada ekonomi
baik secara perorangan, rumah tangga, perusahaan mikro kecil, menegah maupun
besar, bahkan mempengaruhi ekonomi Negara dengan skala cakupan dari lokal,
nasional dan bahkan global (economic shock). 9
Dalam situasi pandemi Covid-19 ini, memunculkan kekhawatiran akan
banyak orang yang terdampak kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar
mereka. Adapun Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka Percepatan Penangan
Covid-19 ini, seperti: pekerja harian di sektor informal dan kaum ekonomi lemah
yang mengutamakan kehidupannya dari upah harian mereka yang didapatkan.
B. Gadai (Rahn)
1. Pengertian Gadai (Rahn)
Rahn (gadai) merupakan kebiasaan yang telah ada sejak zaman
Rasulullah ullah Saw. Dan Rasulullah Saw. Telah mempraktekannya sehinggah
rahn (Gadai) tersebut menjadi tradisi yang telah mendalam di masyarakat
kebutuhan yang mendesak dan tidak ada keterampilan lain yang bisa dilakukan
maka gadai tersebut menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan seseorang. Hal
tersebut beralasan yang di mana dalam akad gadai barang yang dijadikan sebagai
9

Taufik, Eka Avianti Ayuningtyas, “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadp Bisnis
Eksistensi Platform Online, STIEPWI (Jakarta, Vol.22 No.01 April 2020), h.22.
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agunan yang di mana dapat diambil kembali dan agunan tersebut menjadi hak
miliknya ketika ia memiliki modal untuk pengambilannya.
Menurut bahasa rahn adalah tetap dan lestari seperti disebut dengan al
habsu yang artinya penahan, seperti dikatakan ni matun rahinah yang artinya
karunia yang tetap dan lestari10

Rahn merupakan salah satu perjanjian atau

peyerahan barang yang dapat digunakan sebagai agunan untuk mendapatkan
fasilitas pembiayaan11
Ar-Rahn yaitu menahan salah satu harta milik si peminjam yang di mana
dapat digunakan sebagai jaminan atas pinjama tersebut. Barang yang ditahan
harus memiliki nilai ekonomis sehingga pihak yang menahan barang tersebut
memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh sebagian
piutangnya. Secara sederahan dapat dijelaskan bahwa rahn adalah jaminan utang
piutang atau yang biasa disebut dengan gadai.12
Gadai berasal dari bahasa Arab, dari kata ar-rahn yang berarti tetap dan
“lestari”. Ar-rahn juga dinamakan al-habsu yang artinya penahanan. Seperti
dikatakan karunia yang tetap dan lestari”. Pengertian tersebut mengandung istilah
menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara sebagai
salah satu jaminan utang, hingga orang yang bersangkutan tersebut boleh
mengambil utang dan bisa mengambil sebagian (manfaat) barang itu. 13
Barang yang ditahan yaitu memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian,
pihak yang menahan secara memperoleh barang jaminan dapat mengambil

10

Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskrisi dan ilustrasi (Cet.1;
Yogyakarta:Ekonisia, 2003), h. 81
11
Ismail, Perbankan Syariah cet ke-1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h.
209.
12
Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah dari teori ke praktek cet ke-1 (Jakarta:Gema
insania, 2001), h.128.
13
H.Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K.lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam (Sinar
Grafika: Medan,2004), h. 139.
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kembali kesseluruhan atau sebagian piutangnya. Secara sederahna dapat
dijelaskan bawah ar-rahn adalah jaminan utang atau gadai.14
Adapun definisi rahn (gadai) menurut ulama mazhab, diantaranya
sebagai berikut:
a). Menurut Syafi‟iyah, rahn adalah menjadikan suatu barang yang biasa
dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang
berutang tidak sanggup membayar utangnya.
b). Menurut Hanabilah, rahn adalah suatu benda yang dijadikan
kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang
berutang tidak sanggup membayar utangnya.
c). Menurut Malikiyah, rahn

adalah suatu yang bernilai harta

(mutamawwal) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat
atas utang yang tetap (mengikat).15
2. Pengertian Gadai Emas
Gadai emas adalah salah satu produk pembiayaan atas dasar jaminan
berupa emas sebagai salah satu alternatif dengann memperoleh uang tunai dengan
cepat.16 Gadai emas merupakan produk bank syariah berupa fasilitas pembiayaan
dengan cara memberikan pinjaman kepada nasabah dan jaminan yang berupa
emas (perhiasan).
Gadai syariah adala konsep utang piutang yang di mana sesuai dengan
syariah. Karena bentuknya yang lebih tepat adalah qardhul hasan yang di mana
kegunaanya untuk keperluan yang sifatnya sosial. dijabarkan bahwa pinjaman

14

Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah (Pustaka Progressif: Surabaya, 2009), h.542.

15

Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. h.172.

16

Mandiri Syariah, “Gadai Emas”,Media Elektronik,
https://www.mandirisyariah.co.id/consumer-banking/emas/gadai-emas
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Agustus

2020,
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tersebut diberikan gadai syariah untuk tujuan kesejahteraan, seperti pendidikan
kesehatan dan kebutuhan darurat lainnya. Terutama untuk kepentingan membantu
meringankan beban ekonomi kepada orang yang menerima zakat mustahiq.
Bentuk qahrdhul hasan apabila utang yang telah disepakati diwajibkan dilunasi
pada waktu jatuh tempo tanpa adanya tambahan bunga. Pinjaman hanya
membayarkan atau menanggung biaya yang secara nyata yang di mana kewajiban
adiministrasi, biaya penyimpanan yang semuanya dibayarkan dalam bentuk uang,
bukan presentase atau bunga.17
Pengertian gadai dalam konsep Islam berbeda dengan pengertian gadai
yang ada pada KUHPerdata.
Menurut kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), gadai
adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak,
yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau oleh orang lain
atas namanya dan yang memberikan kekuasaan secara di dahulukan dari pada
orang-orang yang berpiutang lainnya dengan kekecualian biaya untuk melelang
barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan, biaya-biaya mana harus di dahulukan
(pasal 1150KUH Perdata)18
Dalam pelaksanaan gadai emas atau jaminan yang berupa emas yang
diberikan dan kemudian disimpan dalam penguasaan atau pemeliharaan bank atas
penyimpanan gadai tersebut. Dan nasabah diwajibkan membayar biaya sewa
selain itu dalam produk gadai emas bank syariah juga harus memperhatikan
unsur-unsur kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, dan risiko yang akan
terjadi.19
17

Syariah,

Putri Dona Balqis, Gadai Emas Syariah Evaluasi dan Usulan Akad sesuai prinsip
“Jurnal
Jurisprudence
7,
no
1
(2017),h.85.

18

R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, kitab undang-undang hukum perdata (Jakarta:
PT.Pradnya Paramita, 2008), h.297.
19

Zainudin Ali Hukum Gadai Syariah, (Ed.1 Cet. 2; Jakarta:Sinar Grafik,2008),h. 40
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Akad yang digunakan dalam produk gadai emas di bank syariah yakni
adalah:
a. Akad qardh untuk peningkatan pinjaman dana yang sudah disediakan
oleh bank syariah kepada nasabah.
b. Akad rahn untuk peningkatan emas sebagai agunan atas pinjaman dana
tersebut.
c. Akad ijarah untuk peningkatan pemanfaatn jasa dalam penyimpanan
dan pemeliharaan emas sebagai angunan pinjman dana.
dapat dijelaskan bahwa gadai Perhiasan dan logam mulia yakni;
3. Landasan Syariah Gadai (Rahn)
a. Al-Qur‟an
Salah satu ayat yang membahas tentang gadai terdapat pada firman
Allah swt. Q. S. Al-Baqarah/2:283
              
             
        

Terjemahnya:
Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu‟amalah tidak secara tunai
sedang kamu tidak memperoleh seorang peneliti, maka hendaklah
ada barang tanggungan yang di pegang (oleh yang berpiutang).20
Dalam ayat tersebut menyebutkan bahwa barang tanggungan yang
dipegang oleh yang berpiutang, dalam dunia finansialm barang tanggungan
tersebut yang dikenal dengan barang jaminan atau objek yang digadaikan

20

Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya (Surabaya: Publishing
&Distributing, 2014), h.49.
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b. Hadits
Dasar hukum kedua yang dijadikan rujukan dalam membuat
rumusan gadai syariah adalah hadis Nabi Muhammad Saw, yang
diantaranya adalah:
1). Hadist Aisyah r.a berkata bahwa Rasulullah ullah Saw pernah
membeli makanan dari seorang yahudi dengan harga yang diutang,
sebagai

tanggungan

atas

utangnya

itu

Rasulullah

ullah

menyerahkan baju besinya “(HR.Bukhari)”21
2). Hadist

Anas

r.a

berkata

bahwa

Rasulullah

ullah

SAW

mengadaikan baju besinya kepada seorang yahudi di madinah dan
mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau “(HR. Bukhari
no 1927, kitab Al-Buyu, Ahmad, Nasa‟I, dan Ibnu Majah)”
3). Hadist Abi Hurairah r.a berkata bahwa Rasulullah ullah Saw,
bersabda, apabila ada ternak digadaikan, punggungnya boleh
dinaiki (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah
mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Apabila ternak digadaikan, air
susunya yang deras boleh diminum (oleh orang yang menerima
gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Kepada
orang yang naik dan minum, ia harus mengeluarkan biaya
(perawatan)nya. “(HR. Jamaah kecuali muslim dan Nasa‟I Bukhari
no 2329, kitab Ar-Rahn)”
4). Hadist Abu Hurairah r.a berkata bahwa Rasulullah ullah Saw,
bersabda, barang yang digadaikan itu tidak boleh ditutup dari
pemilik yang menggadaikannya. Baginya adalah keuntungan dan
21

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqiy, Mutiara Hadist Jilid 5 (Semarang:
Pustaka Rizqy Putra,2003),h. 283.
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tanggung jawablah bila ada kerugian (atau biaya), “(HR. Syafi‟I
dan Daruqutni)”
c. Ijma

Dasar dari ijma‟ dari kaum Muslimin sepakat dibolehkannya gadai
secara syariat ketika berpergian (safar) dan ketika dirumah (tidak
berpergian), kecuali Mujahid yang berpendapat bahwa gadai hanya
berlaku ketika bepergian berdasarkan ayat tersebut. Akan tetapi, pendapat
Mujahid ini dibantah dalam argumentasi Hadis diatas. Adapun
penyebutan safar (bepergian) yang terdapat dalam ayat tersebut keluar dari
yang umum (kebiasaan).
d. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Selain itu, secara praktik dasar hukum dasar Syariah di Indonesia
telah diatur dalam:
1).

Bab XIV Pasal 372 hingga Pasal 412 Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah.

2).

Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn.

3).

Fatwa DSN-MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn
Emas.

4).

Fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn
Tasjily.

5).

Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual
Beli Emas Secara Tidak Tunai. 22

22

Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, h.175.
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4. Rukun dan Syarat-Syarat gadai
a. Rukun Gadai
Adapun rukun gadai terdiri dari rahin orang yang menyerahkan
barang, murtahin penerima barang, rahn barang yang digadaikan serta ijab
qabul.23 Gadai adalah jaminan benda yang memiliki beberapa diantaranya
adalah:
1) Orang yang berakad (Aqid) terdiri dari macam yakni:
a). Orang yang menggadai (Rahin)
b). Orang yang menerima gadai (murtahin)
2) Ma qud alaih yang di akadkan yakni terdiri dari dual hal
a). Barang yang di gadaikan
b). Hutang yang karena diadakan gadai
3) akad gadai (siqhat)24
b. Syarat-syarat Gadai
Syarat-syarat gadai sesuai dengan rukun gadai tersendiri yakni:
1. Syarat dengan orang yang berakad adalah cakap hukum atau orang
yang baliq dan berakal
2. Syarat shiqat (lafal) menurut ulama hanafiyah akad gadai tidak
boleh dikaitkan dengan syarat atau dikaitkan dengan masa yang
akan datang yakni akad gadai sama dengan akad jual beli. Apabila
akad tersebut dibarangi dengan syarat tertentu atau di kaitkan
dengan syarat yang akan datang maka syarat nya batal dan akad
nya yang sah. Misalnya orang yang berhutang mensyaratkan
apabila dalam waku tertentu hutangnya telah habis dan hutang

23

Dimyuddin Djuwaini, pengantar fiqih muamalah (Cet. 1; Yogyakarta: pustaka pelajar,
2008), h.263.
24
Akhmad Farroh Hasan, fiqih muamalah (Cet. 1; Malang: Maliki Press, 2018),h.128
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belum terbayar maka gadai itu di perpanjang selama satu bulan
atau pemberi hutang mensyaratkan harta angun itu bisa di
manfaatkan. Sementara ulama malikiyah, Syafi‟iyah dan hanabila
berpendapat bahwa syarat itu mendukung kelancaran akad, maka
syarat tersebut dibolehkan.
3. Syarat marbun bih (hutang) merupakan hak wajin yang harus
dikembalikan kepada orang yang berhutang, hutang itu dapat
dilunasi dengan barang jaminan tersebut.
4. Syarat marbun (barang yang dijadikan jaminan) menurut pakar
fiiqih

barang

jaminan

itu

adalah

barang

yang

dapat

diperjualbelikan, barang jaminan tersebut barang yang dimiliki
nilai ekonomis yang mempunyai nilai harta secara hukum syaradan
di bolehkan oleh syara mengambil manfaatnya.
Khamar tidak dapat dijadikan barang jaminan, dikarenakan khamar tidak
bernilai harta dan tidak bermanfaat dalam Islam dan tidak diketahui secara jelas
baik itu bentuk, jenis maupun nilainya.25
5. Hukum-Hukum Gadai dan Dampaknya
1) Hukum-Hukum Gadai
Ada dua hal yang menjadi pembahasan hukum gadai Rahn:
a) Hukum gadai yang shahih
b) Hukum gadai yang ghair shahih,
Gadai yang shahih adalah akad gadai yang syarat-syaratnya terpenuhi.
Sedangkan gadai Rahn ghair shahih akad gadai yang syarat-syaratnya tidak
terpenuhi. Dikalangan Hanifiah, ghair shahih itu terbagi kepada dua bagian:
a) Batil, dan
25

H. Syaikhu, M.HI., Ariyadi SH.MH Fikih Mualamah (Yogyakarta: Media, 2020) h.

163-165
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b) fasid
akad yang batil adalah akad yang terjadi kerusakan pada pokok akad,
misalnya hilangnya kecakapan (ahliyatul ada) pelaku akad (rahin dan murtahin)
misalnya gila atau idiot atau kerusakan pada objek akad, misalnya barang yang
digadaikan (marhun) tidak bernilai harta sama sekali. Sedangkan fasid adalah
suatu akad yang terjadi kerusakan pada sifat akad. Misalnya barang yang
digadaikan da sangktan dengan barang yang lain aau barang yang digadaikan itu
masih di tangan penjual dan belum diserahkan kepada pembeli, Akan tetapi,
menurut riwayat yang zhahir dari Hanafiah, Gadai sah dengan barang yang dijual
sebelum diterima oleh pembeli.
Sedangkan menurut selain Hanadiah, Akad ghair Shahih itu hanya satu
macam, yaitu batil atau fasid, baik batil maupun fasid keduanya mempunyai arti
yang sama yaitu setiap akad yang syarat-syarat akad yang shahih tidak terpenuhi.

a. Hukum gadai yang Shahih
Akad gadai mengikat bagi rahn, buka bagi murtahin. Oleh karena itu, rahin
tidak berhak untuk membatalkan akad karena gadai merupakan akad jaminan atas
utang, sebaliknya murtahin berhak untuk membatalkan akad gadai kapan saja ia
kehendaki, karena akad tersebut untuk kepentingannya.
Menurut Jumhur ulama yang terdiri atas Hanafiah, Syai‟iyah, dan Hanabilah,
akad gadai baru mengikat dan menimnulkan akibat hukum apabila borg telah
diserahkan. Sebelum borg

diterima oleh murtahin maka rahin berhak untuk

meneruskan akad atau membatalkannya.
Kata rihanum adalah mashdar yang disertai dengan faa sebagai jawab syarat
mengantung arti amar (Pemerintah), yakni maka gadaikanlah. Perintah terhadap
sesuatu gadai yang disifati dengan suatu sifat yang menunjukan bahwa sifat
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tersebut merupakan syarat. Oleh karena itu berdasarkan penegertian tersebut akad
gadai belum mengikat kecuali sebelum diterima.
Menurut Malikiyah, akad gadai mengikat dengan terjadi ijab dan qabul. Dan
sempurna dengan terlaksananya penerimaan. Dengan demikian apabila ijab dan
qabul telah dilaksanakan maka akad langsung mengikat, dan rahin dipaksa untuk
menyerahkan barang gadaian kepada murtahin. Alasannya seperti telah
dikemukakan di muka adalah men qiyas-kan akad gadai dengan akad-akad lain
yang mengikat dengan telah dinyatakan ijab dan qabul.

b. Hukum gadai yang fasid
Para mazhab sepakat bahwa akad gadai yang tidak shahih baik fasid maupun
batil tidak menimbulkan akibat-akibat hukum yang berkaitan dengan barang yang
digadaikan. Dalam hal ini murtahin tidak memiliki hak untuk menaham barang
jaminan dan rahin berhak meminta kembali barang yang digadaikannya dari
murtahin, apabila murtahin menolak mengembalikannya sehingga barangnya
rusak, maka murtahin dianggap sebagai ghasib dan ia harus mengani kerugian
dengan barang yang sama apabila mal-nya termasuk mal mitsli atau membayar
harganya apabila mal-nya termasuk mal-qilmi.
Apabila rahin meninggal dan ia berhutang kepada beberapa orang maka
murtahin dalam gadai yang fasid lebih berhak untuk diprioritaskan dari pada
kreditor yang lain. Hal ini sama seperti halnya dalam gadai yang shahih.
pendapatan ini dikemukakan oleh Hanafiyah dan Malikiyah. Menurut Syafi‟iyah
dan Hanabilah hukum gadai yang fasid sama dengan akad yang shahih dalam hal
ada dan tidak adanya tanggung jawab. Hal tersbut dikarenakan apabila suatu akad
yang shahih menghendaki adanya penggantian setelah terjadi penyerahan, apalagi
dalam akad yang fasid. Apabila dalam akad yang shahih

murtahin tidak
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bertanggung jawab atas rusaknya barang jaminan yang bukan karena kelalaian
atau keteledorannya, maka demikian pula halnya dalam akad gadai yang fasid

2) Akibat-akibat Hukum Gadai
Apabila akad gadai telah sempurna dengan diserahkannya barang yang
digadaikan kepada murtahin, maka timbullah hukum-hukum sebagai berikut.
a. Adanya hubungan antara utang dan barang jaminan
Utang tersebut hanya sebatas utang yang diberikan jaminan, bukan utangutang lainnya.
b. Hak untuk menahan jaminan
Adanya hubungan antara utang dan jaminan memberikan hak kepada
murtahin untuk menahan jaminan di tangannya atau di tangan orang lain yang
disepakati bersama yang disebut dengan adl

dengan tujuan untuk

mengamatkan utang apabila utang yang jatuh tempo maka jaminan bisa dijual
untuk memayar utang.
c. Menjaga jaminan
Dengan adanya hak menahan jaminan, maka murtahin wajib menjaga jaminan
tersebut. Seperti ia menjaga hartanya sendiri. Karena jaminan tersebut
merupakan titipan dan amanah. Demikian pula istri dan anak-anaknya serta
pembantunya yang tinggal bersamanya juga diwajibkan turut menjaga jaminan
tersebut.
d. Pembiayaan atas jaminan
Para ulama sepakat bahwa pembiayaan atas jaminan dibebankan kepada rahin,
akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang jenis pembiayaan yang wajib
dikeluarkan oleh rahin
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Menurut ulama Hanafiah, pembiayaan dibagi antara Rahin selaku pemilik
barang dan murtahin, yang dibebani pemeliharaannya dengan rincian sebafai
berikut
a) Setiap biaya yang berkaitan dengan kemaslahatan jaminan dibebankan
kepada rahin karena barang tersebut miliknya. Misalnya biaya makan
dan minum binatang serta upah petugas yang menggembalakannya.
b) Setiap biaya yang berkaitan dengan pemliharaan jaminan dibebankan
kepada murtahin karena ia yang menahan barang tersebut termasuk
resikonya. Misalnya upah petugas yang menjaga binatang yang
menjadi jaminan.
Menurut jumhur yang terdiri atas Malikiyah, Syafi‟iyah dan Hanabilah,
semua biaya yang berkaitan dengan jaminan dibebankan kepada rahin, baik yang
berkaitan dengan biaya menjaganya, pengobatan, maupun biaya lainnya. Apabila
rahin tidak bersedia menagnggung biaya tersebut. Menurut Malikiyah biaya
dibebankan kepada murtahin. Akan tetapi menurut Syafi‟iyah, hakim harus
memaksa rahin untuk memberikan biaya yang berkaitan dengan jaminan. Apabila
ia berbeda di tempat dan dipandang mampu. Apbila rahin tidak mampu maka
hakim bisa memerintahkan murtahin untuk membiayainya, dan biaya tersebut
diperhitngkan sebagai utang rahin. Menurut Hanabilah apabila Murtahin
mengeluarkan biaya tanpa persetujuan rahin, padahal ia mampu untuk meminta
izin kepadanya, maka berarti ia murtahin melakukannya dengan sukarela, dan
oleh karenanya ia tidak berhak meminta penggantian kepada rahin

e. Mengambil manfaat terhadap jaminan
Ada dua hal yang patut dibicarakan dalam masalah ini:
a) Pemanfaatan oleh rahin
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Menurut Hanafiah dan Hanabilah, rahin tidak boleh mengambil manfat atas
jaminan kecuali dengan persetujuan murtahin. Malikiyah tidak membolehkan
pemanfaatan oleh rahin secara mutlak. Bahkan menurut Malikiyah apabila
murtahin mengizinkan kepada rahin untuk mengambil manfaat atas jaminan,
maka akad gadai menjadi batal. Syafi‟iyah berbeda pendapat dengan Jumhur.
Menurut Syafi‟iyah, rahin boleh mengambil manfaat atas jaminan asal tidak
mengurangi nilai jaminan. Misalnya, menggunakan kendaraan yang menjadi
jaminan untuk mengangkut barang. Hal tersebut karena manfaat barang jaminan
dan pertambahannya merupakan hak milik rahin, dan tidak ada kaitannya dengan
utang.
b) Pemanfaat jaminan oleh murtahin
Menurut Hanafiah, murtahin tidak boleh mengambil manfaat atas jaminan
dengan cara apa pun kecuali atas izin rahin. Hal tersebut dikarenakan murtahin
hanya memiliki hak menahan jaminan buka memanfaatkannya apabila rahin
memberikan izin kepada murtahin untuk memanfaatkan jaminan maka menurut
sebagai Hanafiah, hal itu dibolehkan secara mutlak, karena hal tersebut termasuk
riba atau menyerupai riba. Menurut Malikiyah, apabila rahin mengizinkan kepada
murtahin untuk memanfaatkan jaminan, dan murtahin mensyaratkan boleh
mengambil ,amfaat maka hal itu dibolehkan, apbila utangnya karena jual beli atau
semacamnya. Akan tetapi apabila utangnya karena qarh

maka hal itu tidak

dibolehkan, karena hal tersebut termasuk utang yang menarik manfaat.
Apabila murtahin mensyaratkan dalam akad utang piutang hal-hal yang
merugikan kepada rahin. Misalnya tambahan atau manfaat jaminan untuk
murtahin maka menurut qaulyang azhar di kalangan Syafi‟iyah, syarat-syarat
dalam akad menjadi batal.
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Hanabilah berpendapat untuk jaminan selain binatang yang tidak
memerlukan biaya makan seperti rumah, barang-barang dan lain murtahin tidak
bleh mengambil manfaat kecauli dengan persetujuan rahin. Hal tersebut
dikarenakan jaminan, manfaat dan pertambahannya merupakan milik rahin
sehingga orang lain tidak boleh mengambil manfaat tanpa imbalan dan utangnya
disebabkan qardh maka murtahin tidak dibolehkannya mengambil manfaat.
Karena hal tersebut utang yang menarik manfaat, dan hukumnya haram. Unuk
jaminan yang berupa termasuk jenis binatang yang dikendarai atau diperah. Hal
itu sebagai pengangganti biaya yang dikeluarkan untuk binatang tersebut,
walaupun rahin tidak mengizinkannya.

f. Tindakan Hukum terhadp rahn
Tasarruf (tindakan hukum) terhadap jaminan bisa timbul dari rahin atau
murtahin.
a) Tasarruf oleh rahin
Menurut Hanafiah, Syafi‟iyah dan Hanabilah, Tasarruf oleh rahin
terhadap jaminan sebelum barang yang diserahkan atau diterima hukumnya boleh
dilangsungkan tanpa izin murtahin, karena pada saat itu jaminan tidak ada
kaitannya dengan hak murtahi. Sedangkan Malikiyah berpendapay bahwa akad
gadai mengikat setelah dilakukannya ijab dan qabul, dan rahin dipaksa untuk
menyerahkan jaminan kepada murtahin. Atas dasat tersebut. Malikiyah
membolehkan dilakukannya tasarruf terhadap jaminan sebelum barang diterima.
Dengan demikian apabila rahin menjual rahn barang jaminan yang di syaratkan
dalam jual beli atau qardh maka jual belinya hukumnya bisa dilangsungkan.
Apabila jaminan telah diserahkan kepada murahin maka secara global.
Menurut para ulama rahin tidak boleh melakukan tasarruf terhadap jaminan
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kecuali dengan persetujuan murtahin. Hal tersebut karena meskipun jaminan itu
milik rahin namum setelah terjadi penyerahan maka ada hak orang lain yang
berkaitan dengan jaminan tersebut. Mengenai hukum tasarruf-nya.
b) Tasarruf oleh murtahin
Seperti halnya rahin, murtahin juga tidak diperbolehkan untuk melakukan
tasarruf terhadap jaminan, seperti jual beli dan akad lainnya tanpa izin dari rahin.
Hal itu dikarenakan murtahin tidak memiliki ha katas zat barang jaminannya,
melainkan hanya memiliki nilai mal-nya. Maka murtahin hanya memiliki hak
untuk menahan barang tersebut dan tidak berhak mengalihkannya kepada orang
lain. Menurut Hanafiah dan Malikiyah, hukum akad tasarruf-nya mauquf,
sedangkan menurut Syafi‟iyah dan Hanabilah batal, sedangkan akad gadainya
hukumnya tetap sah.26

5. Hak dan Kewajiban penerima dan pemberi gadai emas
a. Hak dan kewajiban penerima gadai
1) Penerima gadai berhak menjual marhun apabila rahin tidak dapat
memenuhi kewajiban disaat jatuh tepo tersebut. Hasil dari
penjualan harta benda gadai marhun dapat digunakan dalam
pelunasan pinjman marhun bih dan sisanya kembalikan kepada
rahin.
2) Penerima gadai berhak mendapatkan pergantian biaya yang di
mana telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda
gadai tersebut

26

Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalat (Ed.1, cet. 4; Jakarta:Amzah,2017), h.

304-309
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3) Selama pinjman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai
berhak menahan harta benda gadai yang telah diserahkan oleh
pemberi gadai atau nasabah
Berdasarkan hak penerima gadai yang di mana dimaksud dalam
kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu sebagai berikut:
1) Penerima

gadai

bertanggung

jawab

atas

kehilangan

atau

merosotnya harta benda yang digadaikan hal tesebut disebabkan
karena kelalainnya.
2) Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk
kepentingan pribadi.
3) Penerima gadai berkewajiban memberitahukan kepada pemberi
gadai bahwa sebelum diadakan pelelangan harta benda gadai
tersebut.27
b. Hak dan kewajiban pemberi gadai
1) Pemberi gadai berhak mendapatkan pengembalian harta benda yang
digadaikan sesudah ia melunasi pinjaman utangnya.
2) Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan atas harta
benda yang digadaikan, bila dalam hal tersebut di karena kan
kelalaian penerima gadai.
3) Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda
gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya lainnya.
4) Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda gadai apabila
penerima gadai diketahui menyalagunakan harta benda yang
digadaikannya.

27

40

Zainudin Ali, Hukum Gadai Syariah Ed., 1, cet. Ke 2 (Jakarta : sinar Grafika, 2008), h.
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Berdasarkan hak pemberi gadai yang di mana dimaksud dalam
kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu sebagai berikut:
1) Pemberi gadai berkewajiban nelunasi pinjaman yang telah
diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.
2) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta benda
barang yang digadainnya, apabila dalam jangka watu yang telah
ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi uang pinjamnnya. 28
6. Status dan Kriteria barang gadai
a. Status barang gadai
Ulama fiqih menyatakan bahwa rahn baru di anggap sempurna
apabila barang yang digadaikan iti secara hukum sudah berada di tangan
penerima gadai dan uang yang dibutuhkan telah diterima oleh pemberi gadai.
Kesempurnaan rahn disebut dengan al qabdh al-marhum
Status hukum barang gadai terbentuk pada saat terjadinya akad atau
kontrak hutang oiutang yang disertai dengan penyerahan jaminan. Gadai
menjadi sah sesudah terjadinya hutang. Pedoman barang yang di gadaikan
adalah tiap barang yang boleh dijualkan dan mempunyai nilai ekonomis.
Uang yang mengecualikan dalam keadaan barang tersebut, maka tidak sah
dalam gadai.

b. Kriteria barang gadai
Barang yang dapat di gadaikan yakni barang yang memenuhi kriteria
sebegai berikut:

28

41

Zainudin Ali, Hukum Gadai Syariah (Ed.1, cet. Ke 2; Jakarta: sinar Grafika, 2008), h.
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1) Barang yang dapat dijual barang-barang yang tidak berwujud tidak
dapat dijadikan barang gadai
2) Harta gadai harus berupa harta yang menurut pandangan syara tidak
sah meggadaikan sesuatu yang bukan harta, arak, anjing, babi, bangkai
ataupun barang yang haram lainnya.
3) Barang gadai tersbut harus dapat diketahui, bahwa tidak boleh
menggadaikan sesuatu yang tidak dapat dipastikan ada atau tidaknya.
4) Barang tersebut merupakan milik si rahin29

7. Pemnafaatn barang gadai
Setiap barang yang bermanfaat harus dimanfaatkan karena tidak

ole

menyia-nyiakan manfaat suatu barang meskipun barang gadaian. Dengan barang
gadaian tersebut terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai siapa
yang berhak memanfaatkan barang gadaian yang dijadikan jaminan atas hutang
tersebut. Apakah pihak bank yang menggadaikan than atau penerima gadai
murtabin.
Terkait pemanfaat barang gadaian oleh orang yang menggadaikan maka
ada dua pendapat dari kalngan ulama, mayoritas Ulama selain Syafi‟iyah
berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkan barang
yang digadikan sementara kalangan Syafi‟iyah membolehkan pihak yang
mengadaikan memanfaatkan barang gadaian selama tidak menimbulkan
perselisihan dengan pihak pernerima gadai.
Persoalan lain adalah apbila yang digadikan barang jaminan itu adalah
binatang ternak. Menurut sebagian ulama hanafiyah pemegang gadai boleh
memanfaatkan hewan ternak itu apbila mendapat izin dari pemiliknya. Ulama
29

42.

Muhammad Sholikul Hadi, Pegadaian Syariah (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h.
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Malikiyah, Syafi‟iyah dan sebagian ulama Hanifiyah menetapkan bahwa hewan
itu dibiarkan saja tanpa diurus oleh pemiliknya maka pemegang jaminan tersebut
boleh memanfaatkannya, baik seizing pemiliknya maupun tidak, karena
membiarkan harta itu sia-sia termasuk pemubadziran yang dilarang oleh
Rasulullah Saw.
8. Penyelesain Gadai
Untuk menjaga agar tidak ada pihak yang dirugikan, maka dalam gadai
tidak boleh diadakan syarat-syarat, misalkan ketika akad gadai telah diucapkan;
“apabila rabin tidak mampu melunasi utangnya hingga waktu yang telah
ditentukan maka marbun menjadi milik murtabin sebagai pembayaran utang”
sebab ada kemungknan bahwa pada waktu pembayaran yang telah ditentukan
untuk membayar utang marbun akan lebih kecil dari pada utang rabin yang harus
dibayar,

yang

mengakibatkan

ruginya

pihak

murtabin

sebaliknya

ada

kemungkinan juga bahwa harga marbub pada waktu pembayaran yang telah
ditentukan akan lebih besar jumlahnya dari pada utang yang harus dibayar, yang
akibatnya akan merugikan pihak rabin. Apabila syarat diadakan dalam akad gadai
maka gadai itu sah tetapi syarat-syaratnya batal dan tidak perlu diperhatikan.
Apabila dalam waktu pembayaran yang telah ditentukan rabin belum
membayar utangnya, maka hak murtabin adalah menjual marbun, pembelinya
boleh murtabin sendiri atau yang lain tetapi dengan harga yang umum berlaku
pada waktu itu dari penjualan marbun tersebut. Hak murtabin hanyalah sebesar
piutangnya, dengan akibat apabila harga penjualan marbun lebih besar dari jumlah
utangnya, sisanya dikembalikan kepada rabin apabila sebaliknya harga penjualan
marbun kurang dari jumlah utang, rabin masih menanggung pembayaran
kekurangannya. 30
30

Drs. H. Hendi Suhendi, M.Si, Fiqih Muamalah (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
2002), h. 110-111
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a. Dengan berakhirnya akad gadai adalah:
1). Diserahkan jaminan kepada pemiliknya
Menurut jumhur ulama selain Syafi‟iyah, akad gadai berakhir karena
diserahkan jaminan kepada pemiliknya rahin. Hal tersebut gadai
merupakan jaminan terhadap utang. Apabila barang jaminan diserahkan
kepada rahin maka jaminan dianggap tidak berlaku, sehingga akad gadai
menjadi berakhir.
2). Utang telah dilunasi seluhnya.
3). Penjualan secara paksa.
Apabila utang telah jatuh tempo dan rahin tidak mampu membayarnya
maka atas perintah hakim, rahin menjual barang jaminannya
4). Utang telah dibebaskan oleh murtahin dengan berbagai macam cara.
Termasuk dengan cara hiwalah (pemindahan utang kepada pihak lain).
5). Gadai telah di fasakh (dibatalkan) oleh pihak murtahin, walaupun tanpa
persetujuan rahin. Apabila pembatalan tersebut dari pihak rahin, maka
gadai tetao berlaku dan tidak batal.
6). Menurut Malikiyah, gadai berakhir dengan meninggalnya rahin sebelum
barang jaminan diterima oleh murtahin, atau kehilangan ahliyatul ada,
seperti pailit, gila atau sakit keras yang membawa kepada kematian.
7). Rusaknya barang jaminan (barang yang digadaikan). Para ulama telah
sepakat bahwa akad gadai dapat hapus dikarenakan rusaknnya barang
jaminan (barang yang digadaikan)
8). Tindakan tasaruf terhadapa barang jaminan yang disewakan, hibah atau
shadaqah. Apabila rahin atau murtahin menyewakan, menghibahkan,
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menyedekahkan, atau menjual barang jaminan kepada pihak lain atas izin
masing-masing pihak maka akad gadai menjadi berakhir. 31

9. Produk di Bank Syariah Indonesia
Pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi
penunjang kelangsungan usaha bank. Pembiayaan secara luas berarti financiang
atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi
yang telah direncanakan, baik itu dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang
lain.32
Pengembangan proses bisnis dilakukan PT Bank Syariah Indonesia untuk
Meningkatkan kinerja baik dalam layanan maupun jasa. Oleh sebab itu, Bank
Syariah Indonesia melakukan inovasi dan variasi dalam mengembangkan produk
dan jasa sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan yang berlaku. Adapun
produk dan jasa uggulan PT. Bank Syariah Indonesia adalah sebagai berikut:
a. Produk Pendanaan (funding)
Produk-produk pendanaan yang ditawarkan Bank Syariah Indonesia adalah
sebagai berikut;
1) Tabungan Bank Syariah Indonesia
Tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan
penyetorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam buka kas di konter
Bank Syariah Indonesia atau melalui ATM.
Persyaratan: Kartu identitas (KTP/SIM)nasabah.
Karakteristik :
a). Berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah mutlaqah
31

Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalat (Ed.1, cet. 4; Jakarta:Amzah,2017), h.

313-314
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Edi Susilo, Analisis Pembiayaan dan Resiko Perbankan Syariah (Yogyakarta:Pustaka
Pelajar,2017), h.109.
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b). Minimum setoran awal : Rp. 80.000.
c). Saldo minuman : Rp. 50.000
d). Biaya tutup rekening : Rp. 20.000.
e). Biaya administrasi/bulan : Rp. 6000.
2) Bank Syariah Indonesia tabungan Marbur
Tabungan dalam mata uang untuk membantu pelaksanaan ibadah
haji dan umrah.
Persyartan : Kartu identitas (KTP/SIM) nasabah
Karakteristik :
a). Berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabh mutlaqah
b). Tidak dapat dicairkan kecuali untuk melunasi biaya penyelengaraan
ibadah haji dan umrah
c). Setoran awal minimum Rp. 100.000
d). Setoran selanjutnya nominal Rp. 100.000
e). Saldo minimum untuk didaftarkan ke SISKOHAT adalah Rp.
25.100.000 atau sesuai ketentuan Departamen Agama
f). Biaya penutupan rekening karena batal Rp. 25.000
3) Bank Syariah Indonesia Tabungan Investasi cendekia
Tabungan berjangkan untuk keperluan uang pendidikan dengan
jumlah setoran bulanan tetap dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi
Persyaratan :
a). Kartu identitas (KTP/SIM)
b). Memiliki tabungan Bank Syariah Indonesia sebagai rekening asala
Karakteristik :
a). Berdasarkan prinsip syariah mudharabah mutlaqah
b). Periode tabungan 1 sd 20 tahun
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c). Usia nasabah minimal 17 tahun dan maksimal 55 tahun (usia masuk
ditambah periode kontrak sama atau tidak melebihi 60 tahun)
d). Setara bulan Rp. 100.000 s.d. Rp. 400.000
4) Bank Syariah Indonesia Tabungan Berencana
Tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang
serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetpakan
Persyartan :
a). Kartu identitas (KTP/SIM)
b). Memiliki tabungan Bank Syariah Indonesia sabagai marketing asal.
Karakteristik :
a). Berdasarkan prinsip syariah mudharabah mutlaqah
b). Periode tabungan 1 s.d 10 tahun
c). Usia nasabah 18 tahun dan usia maksimal 60 tahun saat jatu tempo
d). Setoran bulanan minimal Rp.100.000
e). Target dana minimal Rp. 1.200.000 dan maksimal Rp. 200.000.000
f). Jumlah setoran bulanan dan periode tabungan yang tidak dapat diubah
g). Tidak dapat menerima setoran diluar setoran bulanan
h). Saldo tabungan tidak bisa ditarik, apabila ditutup sebelum jatuh tempo
(akhir masa kontrak) akan di kenakan 31 biaya administrasi
5) Tabungan Simpetik
Tabungan berdasarkan prinsip wadah yang penarikannya dapat
dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati.
Persyartan : Kartu identitas (KTP/SIM)
Karakteristik :
a). Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah
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b). Setoran

awal

minimal

Rp.

20.000

(tanpa

ATM)

dan

Rp.

30.000.(dengan ATM)
c). Setoran berikutnya minimal Rp. 10.000
d). Saldo minimal Rp. 20.00
e). Biaya tutup rekening Rp.10.000
f). Biaya administrasi Rp.2.000 per rekening per bula atau sebesar bonus
bulanan (tidak mengurangi saldo minimal)
6) tabunganKu
tabunganKu merupakan tabungan untuk perorangan dengan
persyaratan mudah dan ringan yang ditertibkan secara bersama oleh bankbank

di

Indonesia

guna

membutuhkan

budaya

menabung

dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Persyartan : Kartu identitas (KTP/SIM)
Karaktristik :
a). berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah yad dhamanah
b). beda biaya administrasi rekening
c). bebas pemeliharaan kartu TabunganKu Rp. 2.000 (bila ada)
d). setoran awal minimum Rp.20.000 dan setoran selanjutnya minimum
Rp.10.000
e). saldo minimum rekening (setelah penarikan) Rp. 20.000
f). biaya penutupan rekening atas permintaan nasabah Rp.20.000
g). jumlah minimum penarikan di counter Rp. 100.000 kecuali saat tutup
rekening
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7) Tabungan Bank Syariah Indonesia dollar
Adalah tabungan dalam mata uang dolar yang penarikan dan
setorannya dapat dilakukan setaip saat atau ketentuan BSI dengan
menggunakan slip penarikan
8) Bank Syariah Indonesia Deposito
Investasi berjangka waktu tertentu dengan mata uang rupiah yang
dikelolah berdasarkan prinsip mudharabah mutlaqah
Persyaratan :
a). Perorangan : KTP/SIM
b). Perusahaan: KTP Pengurus, Akte pendirian dan NPWP
Karakteristik
a). Jangka waktu yang fleksibel 1,3,6 dan 12 bulan,
b). Dicairkan pada saat jatuh tempo
c). Setoran awal minimum Rp.20.000.000
d). Biaya materai Rp. 6.000
9) Obligasi Bank Syariah Indonesia
Adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah
yang mewajibkan emitmen (BSI) untuk membayar pendapatan bagi
hasil/kupon dan membayar kembali dana obligasi syariah pada saat jatuh
tempo
b. Produk pembiayaan
1) Bank Syariah Indoneisa Griya
Fasilitas yang disediakan oleh BSI untuk pembiayaan pemilikan
rumah tinggal
Persyaratan :
a). WNI cakap hukum
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b). Usia karyawan minimal 21 tahun pada saat jatuh tempon
c). Pembiayaan usia maksimal 55 tahun atau belum pensium sedangkan
wiraswasta dan professional maksimum 60 tahun.
2) Bank syariah Indonesia oto
Pembiayaan BSI oto merupakan pembiayaan untuk pembelian
kendaraan bermotor baik baru maupun bekas dengan sistem murabahah.
Keunggulan BSI Oto
a). Proses cepat dengan mudah
b). Angsuran tetap selama masa pembiayaan
c). Fleksibel
d). Beba menentukan jenis kendaraan bermoto baru/bekas
Syarat dan ketentuan
a). Perorangan dengan masa kerja/usaha minimal 2 tahun di bidangnya
b). Usia pemohon pada saat pengajuan BSI oto minimal 21 tahun dan
maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo
c). Pengajuan BSI oto dapat dilakukan secara individu atau kolektif oleh
instansi atau dimana pemohon bekerja
d). Jumlah pebiayaan minimum Rp. 30.000.000
3) Bank syariah Indonesia Gadai emas IB
Pembiayaan gadai emas ini memberikan kemudahan bagi yang
membutuhkan uang cepat dan mendadak siap. Sistem dalam pelunasan
yang ada di gadai emas berbeda dengan produk pembiayaan lainnya di
bank Syariah. Perbedaan sistem

pelunasan ini adalah pembayarannya

yang tidak menggunakan sistem angsuran, dilunasi langsung melunasi
pinjaman terkait dalam pembayaran ujrah-nya dan kompilasi yang di
tambahkan dengan tempo pelunasan (4 bulan sejak akad dan pencairan

34

dana).
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Gadai emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan

berupa emas dan sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai
dengan cepat.
Memanfaatkan emas untuk mendapatkan dana dalam mengatasi
kebutuhan

biaya

pendidikan,

modal

usaha,

biaya

pengobatan,

penyelenggaraan hajatan dan kebutuhan lainnya.
Syarat dan ketentuan :
a). Pembiayaan mulai dari Rp.500.000
b). Kartu identitas nasabah
c). Jaminan emas (perhiasan atau lantakan)
d). Jangka waktu 4 bulan dan dapat diperpangjan (gadai ulang)
Karakteristik :
a). Berdasarkan prinsip syariah dengan akad qardh dalam rangka rahn dan
akad ijarah
b). Biaya administrasi dan asuransi barang jaminan dibayar pada saat
pencairan „
c). Biaya pemeliharaan dihitung per 15 hari dan di bayar pada saat
pelunasan
d). Cukup dengan membayar biaya pemeliharaan dan administrasi bi;a s.d.
bulan belum dapat melunasi pinjaman
4) Bank syariah Indonesia Cicil Emas
Pembiayaan produk cicil emas adalah pembiayaan di mana bank
memberikan fasilitas pembiayaan/kepemilikan emas berupa lantakan
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(batangan)

kepada

nasabah.pembiayaan

cicil

emas

memberikan

kesempatan kepada masyarakat untuk memiliki emas batangan dengan
cara mencicil. Akad yang digunakan pada pembiayaan kepemilikan emas
adalah akad murabahah (jual beli).
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cicil emas adalah fasilitas yang

disediakan oleh mandiri Syariah untuk membantu nasabah dalam
membiayai pembelian/kepemilikan emas.
Fasilitas yang diberikan Bank Syariah Indonesia untuk para
nasabah dapat memiliki emas :

Fitur Produk :
a). Membantu nasabh untuk membiayai pembelian/kepemilikan emas
berupa emas batangan
b). Minimal 10 gram emas batangan
c). Uang muka minimal 20%
d). Margin yang sangat kompetif
e). Jumlah pembiayaan maksimal Rp. 150.000.000
f). Jangka waktu 2-5- tahun
Syarat :
a). Fotocopy KTP
b). Menyediakan 1x angsuran pertma cicil emas dalam rekening.
5) Bank syariah Indonesia Warung Miikro
Keunggulan :
a). Syarat mudah
b). proses cepat
34
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c). Sesuai syariah
d). Angsuran ringan dan tetap hingga akhir pembiayaan
e). Mendapatkan pelatih usaha
Peruntukan : Wiraswasta, Pegawai, dan Badan Usaha.
Persyaratan :
a). Fotocopy KTP/identitas pemohon dan suamu/istri
b). Fotocopy surat nikah (bila ada)
c). Fotocopy kartu keluarga
d). Fotocopy surat keterangan usaha/bekerja
e). Fotocopy NPWP untuk plafon Rp. 50.000.000 keatas
f). Dokumen jaminan (sertifikat/BPKB/Letter C/ Kartu pasar/izin Proyek
6) Pembiayaan umrah
Pembiayaan jangka pendek yang dibiayai perjalanan umrah seperti untuk
tiket, akomodasi dan persiapan umrah lainnya dengan akad ijarah
Di Bank Syariah Indonesia gadai emas merupakan salah satu produk
pembiayaan dengan menggunakan emas sebagai salah satu alternatif. Demgan
jaminan mengandung logam mulia dan perhiasan Bank Syariah Indonesia
menyediakan layanan yang lebih murah biayanya dan nyaman serta cepat. Dengan
menggunakan akad Qard dalam rangka Rahn dalam arti akad pinjaman peminjam
dari bank untuk kredit yang didukung dengan penyerahan tugas agar bank
mengusahakan

barang

jaminan

yang

disediakan,

serta

anggaran

yang

menggunakan akad ijarah menyediakan bantuan kenyamanan dan membantu
untuk menggunakan produk di samping keunggulan dan membantu menyediakan
bantuan lainnya. Beberapa keunggulan dan manfaat tambahan yang akan
diperoleh dalam menggunakan produk tersebut.
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Dalam Al-Qur‟an Surah Al-Baqarah ayat 283 dijelaskan bahwa gadai pada
hakikatnya merupakan salah satu bentuk dari konsep muamalah, yang dimana
sikap tolong menolong dan sikap amanah saling ditonjolkan. Begitu juga dalam
Hadist Rasulullah saw. Yang diriwatkan Abu Huarairah disana Nampak sikap
tolong menolong antara Rasulullah dengan Yahudi saat Rasulullah menggadaikan
baju besihnya kepada orang yahudi tesebut. Maka pada dasarnya hakikatnya dan
fungsi dari gadai dalam islam adalah semata-mata untuk memberikan pertolongan
kepada orang yang membutuhkan dengan bentuk barang sebagai jaminan dan
bukan untuk kepentingan perdangan dengan mengambil keuntungan yang sebesarbesarnya tanpa menghiraukan kemampuan orang lain.35 Produk gadai disediakan
untuk membantu nasabah dalam pembiayaan kegiatan muliguna. Gadai sebagai
produk pinjaman, berarti pegadaian syariah hanya memperoleh imbalan atas biaya
adaministrasi, penyimpanan, pemeliharaan, dan asuransi barang. Maka produk
gadai ini biasaanya digubakan bagi keperluan fungsi sosial-konsumtif, seperti
kebutuhan hidup pendidikan dan kesehetan.36 Sedangkan gadai sebagai produk
pembiayaan, berarti pegadaian syariah mengeluarkan dana kepada nasabah.

35

Sasli Rais, Pegadaian Syariah (konsep dan sistem oprasional) (Jakarta:UI Press,2006),

h. 42.
36

Yadi Janwari dan H.A. Djajuli, Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Jakarta: PT
Raja Grafindo Perseda, 2002), h. 82
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Sebuah keberhasilan penelitian sangat dipengaruhi dengan metode
penelitian yang digunakan dalam memperoleh data yang akurat dari objek
penelitian tersebut. Dari pemakaian metode penelitian maka akan membantu
peneliti dalam menghasilkan sebuah karya ilmiah. Adapun metode yang di
tempuh dalam mengumpulkan data sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif yang
bersifat deskriptif. Pada penelitian ini data yang dikumpulkan umumnya
berbentuk kata-kata, gambar, dan bukan berbentuk angka. Data di maksud
meliputi transkip wawancara, catatan dilapangan, foto-foto, dan dokumen
pribadi. Termasuk di dalamnya deksriptif mengenai situasi wilayah
penelitian.
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jenis data ini kebanyakan dugunakan pada penelitian kualitatif,

penelitian deskriptif, penelitian historis, dan penelitian filisofi. Data kualitatif
diungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian, bahkan dapat berupa
cerita pendek.38
2. Lokasi penelitian
Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi di Bank Syariah
Indonesia Kantor Cabang Pembantu Manado Kairagi

37

Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatf (bandung: Pustaka Setia, 2002), h.61.

38

Burahn bungin, penelitian kualitatif (Jakarta:Putra grafika, 2007), h.103.
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B. Metode Pendekatan
Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah
pendekatan normative (Syar’i) yaitu pendekatan terhadap suatu masalah yang
didasarkan atas hukum Islam, baik itu berasal dari Al-Qur‟an, al-Hadist, kaidah
usul fiqih dan pendapat para ulama dalam memandang sebuah permasalahan yang
dibahas.39 Pendekatan syar’i yang digunakan oleh peneliti yaitu pendekatan yang
menelusuri pendekatan Islam seperti Al-Qur‟an dan hadist yang relevan dengan
masalah yang dibahas.
Pendekatan sisiologi ilmu yang mempelajari hdup dengan masyarakat dan
menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya tersebut.
Sosiologi adalah cara mengerti sifat dan maksud hidup bersama, cara
terbentuknya

dan

tubmbuh

serta

berubahnya

perserikatan

hidup

serta

kepercayaannya. Sosiologi adalah suatu ilmu yang menggambarkan tentang
keadaan masyarakat lengkap dengan struktur serta berbagai gejala sosial yang
berkaitannya.
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Sosiologi adalah kajian kemasyarakatan yang menjadi salah satu

cara kerja dalam mengetahui keobjektifan pengetahuan dan wawasan sosioal
C. Jenis dan Sumber Data
Menurut Lofland sebagaimana yang dikutip oleh Lexi J.Moleong41 bahwa
sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan
selebihnya adalah tambahan seperti dikumen dan lain-lain yang dmana data dari
hasil penelitian yang didapatkan melalui dua seumber data yakni:

39

Lexi Muhajir, Metodelogi Penelitian Kualitatif (Cet. 1; Yogyakarta: tp, 2000),h. 15.
Prof.Dr.H. Abuddin Natta,M.M. Metodologi Studi Islam (Jakarta:PT RajaGrafindo
Perseda,2008),h.38-39.
41
Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
2001). h.62
40
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1.

Sumber data primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara

yang diperoleh dari narasumber atau informan yang dianggap berpotensi dalam
memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya yang didapatkan di
lapangan. Data primer adalah data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan
oleh peneliti dari sumber pertama atau sumber asli (tidak melalui perantara).
Data primer berupa opini subjek atau orang secara invidial dan kelompok.
Hasil observasi terhadap suatu benda, kejadian dan hasil penguji, jadi
pencatatan dari wawancara dan pengamatan berperan serta merupakan hasil
dari gabungan kegiatan melihat, mendengar dan bertanya. Data primer yakni
sumber pokok yang diterima langsung dari sumbernya.42
Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dengan menggunakan metode
wawancara atau interview yang dilakukan dengan petugas gadai emas serta
costumer service yang mengetahui dan menjadi permasalahan Dampak covid
19 Terhadap produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang
Pembantu Manado Kairagi
2.

Sumber data sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku

dan berbagai literature yang relevan dengan pembahasan peneliti tersebut. Jadi
dalam pengumpulan data sekunder melalui orang kedua baik berupa informan
atau buku literature yang berkaitan dengan pembahasan. data sekunder adalah
data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti merupakan penunjang dari
sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk

42

Nugraha Hasan, Perceraian di Kabupaten Sidrap (Analisis Aspek Yuridis
Sosiologi,Budaya dan Ekonomi), (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin
Makassar,2016), h.46.
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dokumen-dokumen
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adapun sumber data sekunder pada penelitian ini

meliputi buku-buku, dan jurnal yang berkaitan dengan produk gadai emas di
bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Manado Kairagi
D. Teknik pengumpulan data
Sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata atau tindakan para informan
sebagai data primer dan tulisan dan dokumen-dokumen yang mendukung
peryataan informan. Bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah
kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan
lain-lain.44 Dalam penelitian ini, jenis data yang dikumpulkan adalah data primer
dan data sekunder untuk mengumpulkan data tersebut peneliti menggunakan
beberapa teknik pengumpulan data yakni.
1.

Observasi
Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap

gejala-gejala yang diteliti. Kegiatan pengamatan terhadap objek penelitian
tersebut untuk itu memperoleh keterangan data yang lebih akurat mengenai
hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban informen
dengan kenyataan yang terjadi dilapangan
Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistem terhadap
unsur-unsur yang Nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian.45
Observasi yang peneliti lakukan ini digunakan untuk mendapatkan informasi
tentang Dampak Covid-19 Terhadap Produk Gadai emas di Bank Syariah
Indonesia Kantor Cabang Pembantu Manado Kairagi
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Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian (Jakarta:Rajawali, 1987),h.93.

44

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 1986), h.112
Eko Putro Widyoko, Teknik Penyusunan Instrument Penelitian (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2014), h.46.
45
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2. Wawancara
Wawancara adalah suatu percakapan yang arahkan pada suatu masalah
tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dua orang atau lebih
berhadapan secara fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau
informasi sebanyak mungkin dan jelas mungkin kepada subjek penelitian.
Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data yang di sering dipergunakan
dalam penelitian kualitatif.
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Dalam penelitian ini akan digubakan wawancara

terstruktur, wawancara terstruktur adalah teknik pengumpulan data bila peneliti
atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang
akan diperoleh.47
3. Dokumentasi
Dokumentasi dalam pengumpulan data yang dimaksudkan sebagai cara
mengumpulkan data dengan mempelajari dan mencatat bagian-bagian yang
dianggap penting yang terdapat baik di lokasi penelitian yang ada hubungannya
dengan lokasi penelitian. Metode dokumentasi adalah suatu upaya untuk
mengumpulkan bukti-bukti atau data-data yang berkisar pada masalah penlitian
tersebut. Baik yang berbentuk dokumen dan brosur-brosur.48
Dokumentasi adalah pengambilan data yang dapat diperoleh melalui
dokumen-dokumen.49 Peneliti menggunakan metode ini untuk mendapatkan
informasi tentang Dampak Covid-19 Terhadap Produk Gadai emas di Bank
Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Manado Kairagi
46

Imam Gunawan, Metedo Penelitian kualitatif (Jakarta: Bumi Aksara, 2017),h.160.

47

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h.233.

48

Setrisno Hadi, Metode Risech II (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM,
1986), h. 161
49
Husni Usman dkk, Metode Penelitian Sosial (Cet V; Jakarta:PT Bumi Aksara, 2004),
h.73.
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E. Metode analisis data
Adapun analisis data yang digunakan yakni analisis kualitatif yaitu teknik
pengolahan

data

kualitatif

mendeskripsikan/membahas
konseptual dan teoritik.
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(kata-kata)
hasil

yang

penelitian

dilakukan

dengan

dalam

rangka

pendekatan

analisis

analisis data adalah proses mencari dan menyusun

secara sistematis data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara
mengordinasikan data dan memilih mana yang penting serta yang perlu dipelajari,
serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami. 51 Adapun untuk menyusun
penelitian dalam penelitian ini, secara keseluruhan peneliti berpedoman pada buku
penelitian karya ilmiah dan tugas akhir IAIN manado 2016. Sedangkan Untuk
terjemahan ayat-ayat al-qura‟an dalam penelitian penelitian ini peneliti
berpedoman pada al-Qura‟an dan terjemah kementrian Agama Republik
Indonesia.
Proses analisis data ini dilaksanakan guna mendapatkan data lapangan
yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Data dari hasil analisis ini
kemudian akan peneliti jadikan sebagai bahan utama penelitian. Terdapat tiga
proses analisis data dalam penelitian kualitatif, yaitu;
1. Reduksi data ialah proses mengubah rekaman data ke dalam pola, fokus,
kategori, atau pokok permasalahan tertentu.
2. Penyajian data ialah menampilkan data dengan cara memasukkan data
dalam sejumlah matriks yang diinginkan.
3. Pengambilan keputusan ialah mencari simpulan atas data yang direduksi
dan disajikan.

50

Nugraha Hasan, Perceraian di Kabupaten Sidrap (Analisis Aspek Yuridis, Sosiologi,
Budaya dan Ekonomi), h. 46.
51

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif , dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2007),h. 333.
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Teknik pengelolahan dalam data kualitatif kata-kata yang dilakukan dalam
rangka mendeskripsikan dan membahas hasil penelitian dengan pendekatan
analisis konseptual dan teoritik
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
a. Sejarah Bank Syariah Indonesia
“Nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan
integritas telah tertanam kuat pada segenap insan Bank Syariah Mandiri (BSM)
sejak awal pendiriannya”
Hadir dengan cita-cita Membangun negeri, nilai-nilai perusahaan yang
menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas telah tertanam kuat pada segenap
insan Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak awal pendiriannya.
Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah
sekaligus berkah pasca krisis ekonomi- dan moneter 1997-1998. Sebagaimana
diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis
multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan
beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan
masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri
perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami
krisis

luar

biasa.

Pemerintah

akhirnya

mengambil

tindakan

dengan

merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.
Salah satu bank konvensional,

PT Bank Susila Bakti (BSB) yang

dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara
dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari
situasi tersebut dengan melakukan upaya merger dengan beberapa bank lain serta
mengundang investor asing.
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Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger)
empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo)
menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli
1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT
Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.
Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan
konsolidasi

serta

membentuk

Tim

Pengembangan

Perbankan

Syariah.

Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah
di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU
No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi
syariah (dual banking system).
Tim

Pengembangan

Perbankan

Syariah

memandang

bahwa

pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan
konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah.
Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan
sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank
konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan
nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris:
Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB
menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui
SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui
Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/
1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri.
Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri
secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1
November 1999.
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PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang
mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi
kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani
inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam
kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun
Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.
PT Bank syariah Indonesia atau yang di singkat dengan BSI merupakan
penggabungan (merger) bank yang terdiri dari tiga bank syariah terbesar di
Indonesia yaitu BNI syariah, BRI Syariah, Mandiri Syariah. Bank Syariah
Indonesia resmi didirikan pada 01 Februari 2021 pukul 13.00 WIB oleh Presiden
Jokowi. Pendirian Bank Syariah Indonesia ini adalah bagian dari upaya dan
komitmen pemerintah dalam memajukan ekonomoni syariah sebagai pilar baru
kekuatan ekonomi nasional yang juga secara jangka panjang akan mendorong
Indonesia sebagai salah satu pusat keuangan syarat dunia. Dengan adanya merger
maka perbankan syariah di indonesia akan menjadi salah satu dari 10 Bank
Syariah terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar secara Global dalam waktu 5
Tahun ke depan.
b. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu
Manado Kairagi52
1) Visi
Menjadi Bank Syariah Terdepan Dan Modern
a) Visi untuk Nasabah
BSM merupakan bank yang menyediakan kesempatan untuk
beramanah sekaligus berkarir

52

Dokumentasi Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Manado Kairagi, pada
tanggal 18 maret 2021
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b) Visi untuk Karyawan
BSM merupakan bank yang menyediakan kesempatan untuk
beramanah sekaligus berkarir profesional.
c) Visi untuk Investor
Institusi keuangan syariah Indonesia yang terpercaya yang
terus memberikan value berkesinambungan.
2) Misi
a) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata
industri yang berkesinambungan.
b) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi
yang melampaui harapan nasabah.
c) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran
pembiayaan pada segmen ritel.
d) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
e) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja
yang sehat.
f) Meningkatkan
lingkungan.

kepedulian

terhadap

masyarakat

dan
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c. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu
Manado Kairagi53
Tabel 4.1
Branch Manager
(KHANIFUDIN)

Retail Banking
Relationship

Micro Banking

Manager

Manager

Retail Banking
Represertasive
(Lilis K. Ningsih)
(Lismet Yahya)

Castamer sales
Servise
(Irwanto
Lapamusu)

Pawning
Officer
(Muhammad
Amin Husain)

Funding &
Transaction
Staff

Cash
Outlet/Pawning
Sales Outlot Micro
Outlet

Branch Operation&
Service Manager
(Ratu D. Wulantari)

Back Office
Mirzad Abdul
Manan Hasan

Costomer Servise
Amanda Suci
Putiadi Suwara
Teller
Sitti Humaira
Yoyatan
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Dokumentasi Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Manado Kairagi, pada
tanggal 18 maret 2021
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Adapun struktur oraganisasi dan tugas-tugas yang dilakukan oleh bagian
struktur organisasi Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Manado
Kairagi diantaranya sebagai berikut:
a. Branch Manager
Branch Manager adalah sebagai kepala cabang yang bertugas dalam
mengelolah dan mentapkan strategi pemasaran produk bank unruk mencapai
tingkat sasarang yang sudah ditetapkan serta memastikan realisasi target
operasional cabang.
b. Retail Banking Relationship Manager (RBRM)
Yang bertugas dalam berinteraksi dan mengeal nasabah sebagai proses dalam
penyesuaian produk bank serta memastikan bahwa kualitas aktiva produktif
dalam kondisi performing, financing dan maintenance terhadap seluruh
nasabah.
1) Memastikan kelengkapan pesryaratan penanda tangan akad dan pencairan
pembiayaan nasabah
2) Mendokumentasikan curren file
3) Menertibkan surat peringatan pembayaran kewajiban nasabah
4) membuat SP3 atau srat penolakan atau permohonan pembiayaan nasabah
yang ditolak
5) melakukan korespodesi berkaitan dengan pendanaan, baik inter maupun
ekstren
6) menyusun laporan pencapaian target ke Capem dan AO
c. Branch Operation dan Service Manager (BOSM)
BOSM yakni ditempatkan pada bidang yang menunjukan operasional kantor,
tugasnya adalah untuk membantu segala kegiatan administrasi dan
mendukung operasional untuk sebuah tim dan divisi.
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d. Pawning Officer (Petugas Gadai)
1) Memastikan emas sudah memnuhi standard yang telah ditentukan dan
memiliki surat bukti pembelian emas
2) Menyerahkan berkas yang telah disetujui kepada admin pembiayaan dan
manager operasi agar segara dilakukan pencairan
3) Mengirim laporan pencairan dan pelunasan kepada manager operasi dan
divisi pembiayaan gadai (DPG)
4) Menggunakan wewenang sesuai ketentuan Bank Syariah Indonesia
5) Menyimpan emas-emas yang telah digadaikan nasabah ke Khasanah
6) Monitor nasabah-nasabah yang telah melakukan pelunasan.
e. Costumer Sales servis
Bertugas melakukan aktifitas salses seperti presentasi Canvasing, dan
menjelaskan produk, biaya serta program gun dalam mencapai target
pencairan.
f. Back Office
Adapun tugas dari back office pada suatu bank adalah sebagai penduang dari
bagian front office (office departemen, marketing, termasuk teller dan juga
costumer Services), sedangkan tugas back office secara umum:
1) Membantu voucler input dan transaksi (debit/kredit)
2) Membantu laporan dan transaksi
3) Analisis kredit
4) Colroling
5) Accounting
6) I.T.System
7) Melakukan filing dokumen dengan rapi
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8) Melakukan pengadministrasian dan pencatatan dokumen dengan baik dan
rapi
9) Melakukan pemisahan dokumen sesuai dengan jenisnya.
g. Costumer service
1) Memberikan penjelasan kepada nasabah mengenai produk-produk Bank
Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Manado Kairagi serta syaratsyarat maupun tata cara prosedurnya
2) Melayani pembuatan rekening giro, tabungan dan deposito sesuai dengan
permohonan nasabah.
3) Melayani nasabah yang membutuhkann informasi tentang saldo dan
mutasi rekening
4) Melayani nasabah dalam hal pelayanan jasa-jasa perbankan
5) Kebenaran pemberian penjelasan atau informasi mengenai jeni-jenis
produk dan jasa yang ditawarkan kepada nasabah.
6) Kebenaran input data nasabah
7) Kelancaran dan ketetapan pelayanan kepada nasabah
8) Kerahasiaan password atau kata sandi yang menjadi wewenang.
h. Teller
1) Melayani penyotorang dan penarikan tunai atau non tunai dengan benar
dan cepat.
2) Menjaga ketertiban dan keselarasan lingkungan kerja
3) Menjaga ketertiban dan keamanan sistem komputeriasi secara fisik
maupun administrasi
4) Bersama-sama dengan manajer operasional membuka dan menutup
khasanah, menghitung uang yang akan disimpan dalam khasanah
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5) Kesesuaian tanda tangan nasabah pada bukti penarikan pada contoh tanda
tangan
6) Kesesuaian jumlah saldo dalam rincian jumlah uang tunai.
i. Security
Menciptakan kondisi yang aman dan nyaman pada lingkungan kantor, baik
selama jam operasional maupun diluar jam operasional.
1) Menjaga dan memastikan ligkungan kantor agar selalu dalam kondisi
aman dan terkendali
2) Memastikan investasi kantor terjaga dengan baik dan seluruh ruangan
kerja dalam keadaan aman
3) Membantu pelayanan kepada nasabah pada saat jam operasional
4) Memastikan pertukaran shift jaga berjalan dengan lancer
5) Memastikan penggunaan listrik diluar jam operasional secara efektif dan
efesien
6) Memastikan kondisi kendaraan nasabah dan karyawan bank dalam
keadaan aman dan terparik dengan baik.
Adapun Produk gadai emas yang di tawarkan dari Bank Syariah
Indonesia Kantor Cabang Pembantu Manado Kairagi mempunyai butuhan dana
menjadi solusi kebutuhan dana dengan mudah, cepat dan aman.
a. Keunggulan Gadai emas
1) Nilai taksiran emas tingi
2) Biaya ringan
3) Emas tersimpan aman
4) Layanan nyaman
5) Perpanjang otomatis saat jatuh tempo
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b. Manfaat Gadai emas
1) Solusi untuk kebutuhan modal usaha
2) Solusi untuk kebutuhan biaya pendidikan
3) Solusi untuk kebutuhan biaya mendesak.
c. Syarat dan ketentuan
1) Pembiayaan : mulai dari Rp.500.000.
2) Jaminan : emas (perhiasan atau lantakan)
3) Kartu tanda penduduk (KTP)
d. Informasi :
1) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad qardh dalam rangka rahn
dan akad ijarah
2) Biaya administrasi dibayar pada saat pencairan
3) Biaya pemeliharaan dihitung per-periode (15 hari) dan dibayar
pada saat pelunasan.
4) Cukup dengan membayar biaya pemeliharaan dan administrasi
apabila sampai dengan 4 bulan belum dapat melunasi pinjaman.
e. Prosedur pelaksanaan produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia
Kantor Cabang Pembantu Manado Kairagi
1) Nasabah mendatangi Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang
Pembantu Manado Kairagi
2) Nasabah menemui bagian gadai pada lantai 1 Bank Syariah
Indonesia Kantor Cabang Pembantu Manado Kairagi
3) Nasabah mengajukan atau menyerahkan gadai emas dan mengisi
formulir gadai emas
4) Pihak bank menaksir barang gadai emas tersebut
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5) Pihak bank menjelaskan pembiayaan dan hasil taksiran serta
mengajukan pertanyaan kepada nasabah aoakah setuju atau tidak
6) Pihak bank melakukan input sistem di komputer tersebut.
7) Pengesahan pemberian pembiayaan, pihak bank menayakan kepada
nasabah untuk memilih mencairkan dana melalui ATM atau secara
tunai melalui teller.
8) Transaksi selesai dan pihak bank memberikan surat gadai kepada
nasabah dan menjelasakan bahwa surat jatuh tempo tersebut.54
2. Peningkatan Produk gadai emas pada saat covid-19 di PT. Bank Syariah
Indonesia Kantor Cabang Pembantu Manado Kairagai
a. Hasil Wawancara
Produk gadai emas merupakan salah satu produk yang dimiliki oleh Bank
Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Manado Kairagi. Produk gadai emas
sudah mulai di lakukan sejak tahun 2014 hingga sampai sekarang.55 Produk gadai
emas tersebut tidak dibuka pada semua cabang namun hanya dibuka dalam
beberapa cabang kelas tertentu.
Adapun akad yang digunakan dalam produk gadai emas Bank Syariah
Indonesia Kantor Cabang Pembantu Manado Kairagi adalah akad rahn dan akad
ijarah untuk biaya sewanya.
Produk gadai emas tersebut dapat dilakukan oleh nasabah dengan
mendatangi Bank Syariah Indonesia dan membawa emas yang akan di gadaikan
seperti perhiasan, logam mulai atau dinar yang minimal 16 karat maksimal 24

54

Brosur Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Manado Kairagi, Gadai Emas
Hasil Wawancara dengan bagian Gadai Balqis Umadji, Pada Tanggal 17 Maret 2021 di
Kantor Kantor Cabang Pembantu Manado Kairagi
55

56

karat.56 Sebelum melakukan gadai emas nasabah diharuskan membuka rekening
terdahulu.57
Gadai emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Manado
Kairagi mempunyai perhitungan tersendiri berdasarkan jaminan yang dimiliki
oleh nasabah. Dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Golongan Jaminan dan Perbandingan antara jumlah pembiayaan yang terima
nasabah dengan nilai emas yang diangunkan Nasabah kepada Bank (FTV) 58

No

Golongan Jaminan

Jenis Jaminan

FTV

1

A

Perhiasan

80%

2

B

Logam Mulia

95%

Sumber Data: Petugas Gadai

Penentuan besarnya Biaya Pemeliharaan dan Penyimpanan gadai emas di
Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Manado Kairagi dilakukan
setiap 4 (empat) bulan misalnya
a. Rp. 500.000-Rp.19.999.000 dibawah Rp.20.000.000, biaya ujrahnya/
biaya sewa penyimpanan 7,2%
b. Rp. 20.000.000 sampai di bawah Rp. 100.000.000 biaya sewa
penyimpanan 6%,
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Hasil Wawancara dengan bagian Gadai Balqis Umadji, Pada Tanggal 17 Maret 2021 di
Kantor Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Manado Kairagi
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Hasil Wawancara dengan Costumer Service Amanda Suwarah, Pada Tanggal 17 Maret
2021 di Kantor Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Manado Kairagi
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Hasil Wawancara dengan bagian Gadai Balqis Umadji, Pada Tanggal 17 Maret 2021 di
Kantor Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Manado Kairagi
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c. Rp.100.000.000 ke atas

sampai Rp.250.000.000, biaya sewa

penyimpanan 4,4%.
Adapun bentuk tanggung jawab terhadap jaminan pihak bank disimpan
dalam ruang Hasannah, yang tidak bisa akses oleh orang lain kecuali Manager
operasional dan Back office.59 Pada dasarnya semua bank memiliki ruang
Hasannah yang merupakan tempat penyimpanan uang maupun barang gadai emas
milik nasabah.60 Barang jaminan tersebut tidak akan berubah selama pihak bank
terima dalam keadaan baik dan tidak akan patah, apabila terdapat barang gadai
yang patah maka pihak bank akan menulis keterangan bahwa barang yang
digadaikan dalam keadaan patah.61
Keunggulan Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Manado
Kairagi di bandingkan dengan bank lain salah satunya ialah biaya ujrahnya atau
biaya penyimpannya yang lebih murah per empat bulannya. Sebelum melakukan
proses gadai emas di Bank Syariah Indonesia para nasabah diharuskan untuk
membuka rekening Bank Syariah Kantor Cabang Pembantu Manado Kairagi.62
Adanya dampak Covid-19, produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia
Kantor Cabang Pembantu Manado Kairagi menjadi solusi utama bagi nasabah.
Dengan ujrah yang lebih murah dan cara mendapatkan lebih mudah dan cukup
setorkan ke rekening bank. Akan tetapi di kota besar seperti manado baru di
temukan terdapat 3 unit gadai emas Bank syariah Indonesia.63
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Hasil Wawancara dengan bagian Gadai Balqis Umadji, Pada Tanggal 17 Maret 2021 di
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Hasil Wawancara dengan Costumer Service Amanda Suwarah, Pada Tanggal 17 Maret
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Hasil Wawancara dengan bagian Gadai Muh.Amin Husain, Pada Tanggal 19 Maret
2021 di Kantor Kantor Cabang Pembantu Kairagi Manado
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Hasil Wawancara dengan bagian Gadai Balqis Umadji, Pada Tanggal 17 Maret 2021 di
Kantor Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Manado Kairagi
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Hasil Wawancara dengan bagian Gadai Muh.Amin Husain, Pada Tanggal 19 Maret
2021 di Kantor Kantor Cabang Pembantu Kairagi Manado
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Di tengah pandemi Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu
Manado Kairagi memberikan keringanan kepada nasabah adalah diskon margin
yang di mana program tersebut hanya berlaku selama pandemi covid. Adapun
harga emas saat pandemi covid 19 menjadi turun, sehingga nasabah yang sudah
terlanjur melakukan gadai tidak dapat membayar gadai emas milik nasabah
tersebut. Yang di mana ketika waktu jatuh tempo pihak bank juga kelimpungan
karena nasabah Tidak bisa menebus gadai emasnya. Dan pihak bank pun tidak
bisa menaikan harga barang gadai emas tersebut. Sehingga program keringanan
tersebut hanya digunakan pada saat itu.64 Adapun program lain yakni bank
memberikan keringan kepada nasabah. Bank Syariah Kantor Cabang Pembantu
manado Kairagi memberikan keringan kepada nasabah yang mempunyai usaha,
dan untuk pembayaran ujrahnya 0,5%. Untuk Program-program tersebut hanya
diberikan kepada nasabah-nasabah tertentu yang memenuhi syarat.65
Proses pelaksanaan gadai emas di tengah pandemi covid bisa juga
dilakukan dengan datangi bank langsung akan tetapi nasabah harus mematuhi
protocol kesehatan. Adapun jam operasionalya di batasi dari jam 09.00-13.00.
Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Manado Kairagi mempunyai
aplikasi E-Mas, yang dalam aplikasi tersebut pihak nasabah mengisi data dan jenis
emasnya misalnya logam mulia kemudian pilih karatasenya 24 karat, beratnya 5
gram. Yang di mana nasabah akan mendapatkan hitungan di aplikasinya tersebut.
dan nasabah bisa memilih cabangnya. sebelum adanya pandemi ini bank tersebut
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Hasil Wawancara dengan bagian Gadai Balqis Umadji, Pada Tanggal 17 Maret 2021 di
Kantor Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Manado Kairagi
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Hasil Wawancara dengan bagian Gadai Muh.Amin Husain, Pada Tanggal 19 Maret
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buka sampai jam 16.00 dan untuk awal muncul nya pandemi ini dan berlakunya
PSBB maka banyak nasabah yang menyimpan barang emas nya di rumah 66
Mekanisme penjualan emas yang di mana jika nasabah tidak mampu
melunasi hutangnya saat jatuh tempo maka nasabah yang meminta di jualkan,
misalnya nasabah datang ke bank dan meminta barang yang di gadaikan di jual.
Karena sebelum nya pihak bank sudah menghubungi nasabahnya yang kemudian
ada SP (surat peringatan) 1-3, apabila nasabah tidak merespon maka pihak bank
akan menjual barang yang digadaikan. Hasil penjualan tersebut di bayarkan sisa
pinjaman apabila ada kelebihan dari hasil penjualan maka masuk ke rekening
nasabah, jika ada kurang pihak bank memintah ke nasabah untuk di bayarkan.67
Barang gadai emas yang tidak ditebus maka dari pihak bank menjual ke
nasabah yang lain dan untuk barang tersebut langsung terjual. perbandingan
terhadap nasabah yang melakukan penebusan emas sebelum adanya pandemi
dalam jangka waktu 1 bulan nasabah belum tebus nilai nya sekitaran
Rp.750.000.000

untuk melakukan pelunasan dalam Bank Syariah Indonesia

Kantor Cabang Pembantu Manado Kairagi disaat dengan adanya pandemi ini
Rp.500.000.000 dan banyak nasabah menebus gadainya sebelum pandemi akan
tetapi banyak juga nasabah yang menggadai dan setelah adanya pandemi nasabah
jarang menebus dan untuk gadai nya menurun.68
Dapat dilihat pada tabel yang menunjukan jumlah peningkatan nasabah
dalam melakukan gadai emas ditengah pandemi covid dan jumlah nasabah yang
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melakukan perpanjangan, penebusan serta gadai yang tidak ditebus (dijual). Pada
Bank Sysariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Manado. 69

Tabel 4.2

No

KETERANGAN

TAHUN

LOAN
(PINJAMAN)

1

Jumlah
gadau

data
emas

Cabang

nasabah

produk

di

Kantor

BSI

Pembantu

2020

825 Orang

2020

587 Orang

2020

127 Orang

2020

111 Orang

Manado

Kairagi
2

Jumlah

data

melakukan

nasabah

yang

perpanjangan

terhadap produk gadai emas di
BSI Kantor Cabang Pembantu .
Manado Kairagi
3

Jumlah

data

nasabah

yang

melakukan penebusan terhadap
produk gadai emas di BSI Kantor
Cabang

Pembantu

Manado

Kairagi
4

Jumlah

Data

nasabah

yang

emasnya di jual di BSI Kantor
Cabang

69

Pembantu

Manado

Hasil Wawancara dengan bagian Gadai Muh.Amin Husain, Pada Tanggal 19 Maret
2021 di Kantor Kantor Cabang Pembantu Kairagi Manado
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Kairagi
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat adanya nasabah
yang mengambil produk gadai emas di Bank Syariah Kantor Cabang Pembantu
Manado Kairagi saat terjadinya pandemi covid, akan tetapi setelah melakukan
pengambilan produk gadai emas diketahui bahwa terdapat 825 nasabah yang di
mana 127 nasabah melakukan penebusan, 111

nasabah tidak menebus yang

kemudian barang gadai tersebut dijual, dan 587 nasabah yang melakukan
perpanjangan. Dengan begitu dapat diketahui bahwa produk gadai emas
merupakan solusi utama bagi nasabah ditengah pandemi covid-19 ini.
B. Pembahasan
Dengan adanya pandemi covid-19 ini di mana masyarakat tersebut telah
melakukan PSBB dan banyak masyarakat diam di rumah dan tidak melakukan
aktivitas atau pekerjaan diluar rumah tersebut. Bahkan masyarakat sendiri
membutuhkan dana disaat pandemi ini. Salah satunya masyarakat mengadaikan
suatu barang emas agar bisa bertahan hidup dimasa pandemi ini.
Adapun program lain yakni

bank Syariah Indonesia Kantor Cabang

Pembantu Manado Kairagi memberikan keringan kepada nasabah yang
mempunyai usaha, dan untuk pembayaran ujrahnya

0,5%. Untuk Program-

program tersebut hanya diberikan kepada nasabah-nasabah tertentu yang
memenuhi syarat
Untuk nasabah yang tidak mampu melunasi hutangnya pada saat jatuh
tempo banyak nasabah yang meminta dijualkan barang yang digadaikan. Dengan
adanya Covid 19 ini nasabah membutuhkan dana dengan cepat dan banyak
nasabah yang menggadai kan asetnya di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang
Pembantu Kairagi Manado dengan biaya sewa penyimpanan juga lebih murah,
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Nilai taksiran emas tingi barang yang di gadaikan tersimpan aman dan Layanan
nyaman.
Jika dalam jangka waktu 4 (bulan) yang di tentukan pihak nasabah belum
mengembalikan pinjam tersebut maka pihak nasabah harus membayar biaya
ujrah/biaya sewa, untuk barang yang tidaka ditebus maka pihak bank akan segera
mencari nasabah lain atau orang terdekat yang biasanya membeli emas di BSI
tersebut. Apabila barang gadai tersebut memiliki selisih penjualan yang lebih
maka untuk kelebihannya akan dikembalikan pada nasabah tersebut. Untuk
pelaksanaan penjualan barang gadai emas yang tidak ditebus pihak bank segera
memberi tahu kepada para calon pembeli tentang adanya barang gadai emas baru
yang tidak ditebus sehingga para pembeli langsung mengetahui dan segera
membeli emas tersebut. Dengan demikian barang gadai yang tidak ditebus segera
dijual kembali kepada nasabah lain.
Yang menjadi keuntungan dalam modal gadai emas itu adalah dana pihak
bank sendiri, makanya lebih murah ujrahnya di bandingkan tempat gadai yang
lain. lebih murah, nyaman dan lebih transparan karena semua nasabah gadai
emas di Bank Syariah Kantor Cabang Pembantu manado Kairagi wajib membuka
rekening dan untuk transaksi yang ada potongan biaya ujrahnya maupun
pembiayaan yang lain tercatat di dalam rekening nasabah, ketika nasabah mau cek
ujrahnya Rp. 1.000.000 bisa cek langsung di rekening korannya bahwa ada
potongan untuk pembiayaan ujrahnya dan tercatat semuanya. Jadi jika di
bandingkan dengan tempat yang lain nasabah tidak bisa cek berapa biaya yang di
potong dalam ujrahnya
Strategi Bank Syariah Indonesia dalam mengembangkan gadai emas
tersebut yakni dengan adanya sosialisasi, cetak brousur, cetak spanduk dan
banyak promosi yang diadakan, apabila nasabah yang sudah biasa menggadaikan
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memberikan, mensarankan atau mengajak nasabah yang lain untuk gadai emas di
Bank Syariah Indonesia maka pihak bank akan memberikan hadiah (Sembako
atau sofenir) kepada nasabah yang

mengajak untuk gadai di bank syariah

Indonesia tersebut.
Faktor yang mempengaruhi nasabah tersebut dalam hal tidak dapat
melakukan penebusan terhadap barang gadai dikarenakan waktu penebusan
barang gadai tersebut jatuh tempo ditengah pandemi covid-19 yang dimana pada
saat itu pemerintah telah melakukan PSBB adapaun faktor lainnya dikarenakan
para nasabah tersbeut belum bisa melakukan penebusan dengan jalan lain nasabah
berinisiatif untuk melakukan perpanjangan tersebut. Selain itu nasabah tersebut
tidak ingin menjadi milik bank atau nasabah yang lain, sehingga dengan adanya
perpanjangan nasabah bisa menebus barang gadai tersebut pada hari kemudian
dan barang gadai menjadi tetap milik nasabah.
Adapun pemilihan nasabah dalam melakukan barang gadai di perbankan
Bank Syariah Indonesia pada saat pandemic covid terjadi yakni karena dapat
memudahkan nasabah tersbut dalam memenuhi kebutuhannya secara cepat seperti
pembayaran UKT, Biaya Rumah Sakit.

64

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat
disimpulkan bahwa gambaran umum terhadap dampak covid-19 pada
produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu
Manado Kairagi menunjukkan jika produk tersebut menjadi solusi untuk
pemenuhan kebutuhan ditengah pandemi Covid-19 secara cepat. Akan
tetapi, terdapat banyak nasabah yang menggadaikan emas dan tidak
menebusnya.
2. Adapun upaya pihak Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu
Manado Kairagi dalam memberikan keringanan kepada nasabah di tengah
pandemi ini, seperti biaya ujrah 0,5% pada nasabah yang khususnya
mempunyai usaha dan memenuhi kriteria syarat yang ditentukan oleh
Pihak Bank. Jam operasional yang di batasi dari jam 09.00-13.00. Dan
memudahkan nasabah dengan menggunakan aplikasi E-Mas.
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian ini, penliti memberikan saran-saran Kepada
pihak-pihak yang terkait dalam Produk Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia.
Adapun saran-sarannya sebagai berikut:
1. Lebih meningkatkan produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia Kantor
Cabang Pembantu Manado Kairagi
2. Memperbanyak promosi sehingga dapat mengembangkan dan memperluas
jaringan nasabah pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu
Manado Kairagi.
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LAMPIRAN

LAMPIRAN: I
TRANSKIP WAWANCARA
A. Wawancara
1. Wawancara kepada Petugas Gadai ibu Balqis Umadji Bank Syariah
Indonesia Kantor Cabang Pembantu Manado Kairagi
a. Sejak kapan praktik gadai emas mulai dijalankan di BSI ?
b. Perjanjian atau akad apa yang digunakan BSI dalam produk gadai
emas ?
c. Bagaimana mekanisme gadai emas di BSI ?
d. Bagaimana prosedur pelaksanaan produk akad gadai emas di BSI ?
e. Apa saja syarat dan ketentuan dalam pelaksanaan produk gadai di BSI?
f. Bagaimana perhitungan dalam penaksiran produk gadai di BSI ?
g. Bagaimana penentuan besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan
gadai emas di BSI ?
h. Bagaimana proses pemeliharaan penyimpanan produk gadai emas di
BSI ?
i. Bagaimana bentuk tanggung jawab terhadap barang jaminan ?
j. Bagaimana jika dalam jangka waktu ditentukan pihak nasabah belum
mengembalikan pinjaman ?,
a) Bagaimana proses lelang ?
k. Apakah keunggulan BSI di bandingkan dengan bank lain ?
l. Bagaimana faktor pendorong sehingga masyarakat memilih gadai emas
di BSI ?
a) Faktor penghambat ?
b) Faktor pendukung ?
m. Apakah BSI memberikan keringanan nasabah di tengah pandemi?
n. Bagaimana peningkatan produk gadai emas sebelum dan setelah
adanya covid ?
o. Bagaimana proses pelaksanaan akad di tengah pandemi?
p. Bagaimana strategi BSI dalam mengembangkan gadai emas ?

q. Bagaimana proses lelang emas ditengah pandemi?
r. Bagaimana jika dalam penjualan barang gadai emas tsb. Harga barang
melebihi jumlah pinjaman yang di peroleh ?
2. Wawancara kepada Petugas Gadai Bapak Muh. Amin Husain Bank
Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Manado Kairagi
a. Apakah banyak nasabah yang melakukan praktik gadai emas ditengah
pandemi covid-19?
b. Apakah bank memberikan keringanan kepada nasabah gadai emas saat
pandemi covid-19?
c. Keringanan seperti apa yang diberikan pada nasabah gadai emas
ditengah pandemi covid-19?
d. Bagaimana proses pelaksanaan gadai emas ditengah pandemi covid19?
e. Bagaimana proses penebusan terhadap gadai emas milik nasabah
sebelum pandemi covid-19?
f. Bagaimana proses penebusan terhadap gadai emas milik nasabah
setelah pandemi covid-19?
g. Bagaimana mekanisme penjualan emas jika nasabah tidak mampu
melunasi hutangnya saat jatuh tempo?
h. Bagaimana dengan emas yang belum terjual?
i. Bagaimana

perbandingan

terhadao

nasabah

yang

melakukan

penebusan emas sebelum dan setelah pandemicovid?
j. Apakah terdapat banyak nasabah yang tidak melunasi gadai emas
setelah pandemi covid-19?
B. Dokumentasi
1. Sejarah Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Manado
Kairagi.
2. Visi misi dan Struktur Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang
Pembantu Manado Kairagi.
3. Brosur produk gadai emas Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang
Pembantu Manado Kairagi.

LAMPIRAN: II
DOKUMENTASI

Wawancara dengan petugas gadai Ibu Balqis Umadji

Wawancara dengan petugas gadai Bapak Muh. Amin Husain

Wawancara dengan Costumer Service Ibu Amanda Suwarah

Tempat nasabah melakukan transaksi

Tampak depan kantor Bank Syariah Indonesia KCP Manado Kairagi Jl. Mr. A
Maramis No. 21

Formulir Permohonan Gadai Emas

LAMPIRAN III :
Surat Izin Penelitian

LAMPIRAN IV
Surat Selesai Penelitian
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