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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Sejak keberadaan bank syariah telah diakui dalam hal penyediaan dana 

maupun penyaluran dana, berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

menetapkan bahwa salah satu bentuk perbankan melakukan kegiatan perbankan 

berdasarkan prinsip syariah, Pada saat bank syariah pertama di Indonesia 

berdiri, yaitu Bank Muamalat pada tanggal 1 Mei 1992 dan ternyata sistem 

syariah tersebut mendapat respon yang cukup baik dari masyarakat, sehingga 

banyak bank konvensional yang membuka cabang baru dengan sistem syariah. 

Masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim ternyata belum seluruhnya 

memanfaatkan jasa bank dengan prinsip syariah, hal tersebut dikarenakan 

masyarakat kurang memahami tentang perbankan syariah dan konsep riba. 

Sehingga masyarakat juga belum merasakan manfaat dari bank syariah 

terutama dalam usaha penyaluran dana karena tidak dibebani bunga dan halal. 

Demikian pula yang dilakukan oleh Bank Mandiri yang turut melahirkan 

cabang dengan sistem syariah yaitu, Bank Syariah Mandiri (BSM). 

Dengan kelebihan-kelebihan produk dan jasa yang ditawarkan oleh BSM 

yang menghimpun dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana dan 

menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan dana. Salah satunya produk 

Gadai Emas (Rahn) yaitu pembiayaan dengan jaminan berupa emas (lantakan 

atau perhiasan) yang kepemilikannya dimiliki oleh bank. 

Produk Gadai Emas (Rahn)  sebagai salah satu alternatif memperoleh 

uang tunai dengan cepat dan menenteramkan. Menentramkan karena sumber 

dana yang dimiliki oleh pegadaian syariah didapat dari sumber dana yang halal 
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dan sesuai dengan prinsip syariah. Proses yang mudah hanya 15menit dana 

telah cair, biaya yang dikenakan tidak berbentuk bunga. Singkatnya, biaya 

gadai syariah lebih kecil dan hanya sekali dikenakan. 

Gadai Emas yang dimiliki BSM hanya menerima jaminan berupa emas 

(minimal 16 karat) karena nilai pasar emas semakin naik, dalam jangka pendek 

emas memang bisa naik atau turun. Apabila terjadi penurunan, harga emas tidak 

turun terlalu jauh. Berbeda dengan Perum Pegadaian milik pemerintah yang 

bisa menggadaikan berbagai macam barang, mulai dari emas, sertifikat rumah, 

barang elektronika, kendaraan dan barang-barang lain yang memiliki nilai jual. 

Dan tidak menutup kemungkinan barang-barang yang digadaikan pada Perum 

Pegadaian nilai pasarnya dapat turun. 

Gadai Emas bisa menjadi alternatif bagi orang yang membutuhkan dana 

cepat dengan biaya murah dan sesuai syariah Islam. Kebutuhan yang mendesak 

mengakibatkan banyak orang yang kepepet membutuhkan pinjaman uang. Mau 

pinjam ke bank susahnya minta ampun. Prosesnya lama dan bunganya 

mencekik leher. Sudah begitu, belum tentu ada bank yang mau memberi kredit. 

Akhirnya, masyarakat berbondong-bondong lari ke pegadaian yang selama ini 

”dimonopoli” Perum Pegadaian. 

Hal demikian menjadi pandangan ketidak mampuan seseorang dalam hal 

kebutuhan dana. Banyak orang yang malu ke Pegadaian menggadaikan barang 

untuk memperoleh pinjaman. Dengan adanya Gadai Emas yang dikelola BSM, 

masyarakat tidak perlu malu menggadai untuk memperoleh pijaman. Karena 

orang lain yang melihat tidak akan mengira bila kita akan menggadai.  

Bahkan saat ini BSM menawarkan jasa investasi emas dengan sistem 

gadai, gadai emas ini mengajak masyarakat untuk berinvestasi cara sehat. Gadai 

emas merupakan pilihan yang tepat, bermanfaat karena pembiayaan dan 

investasi yang sesuai syariah. Sedangkan telah banyak sejumlah pelaku 

investasi tertarik karena keuntungan yang dijanjikan terbilang besar 
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dibandingkan tabungan atau deposito. Harga emas cenderung naik, dalam 

jangka pendek emas memang bisa naik atau turun, hal ini disebabkan karena 

pengaruh kebijakan bank Central yang sifatnya sesaat.  Namun dalam jangka 

panjang emas akan naik, mengingat harga emas di bumi jumlahnya sangat 

terbatas dan semakin berkurang sedangkan permintaan selalu naik untuk 

dijadikan perhiasan. Kenaikan emas rata-rata 30 persen tiap tahun dan tak 

pernah terpengaruh oleh inflasi membuat sistem  Gadai Emas Syariah banyak 

diminati. 

Akan tetapi produk Gadai Emas Syariah yang dikelola bank Syariah tidak 

dapat dilakukan pada bank konvensional, karena prinsip yang digunakan 

berbeda. Bank konvensional memungut biaya dalam bentuk bunga yang 

bersifat akumulatif dan berlipat ganda sedangkan, bank syariah tidak berbentuk 

bunga, tapi berupa biaya penaksiran, penitipan dan pemeliharaan. Sehingga 

Gadai Emas Syariah hanya dapat diterapkan oleh bank syariah dan menjadi 

suatu nilai tambah bagi bank untuk produk yang dikelola karena menggunakan 

prinsip syariah. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis dapat merumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana prosedur pengajuan gadai emas pada BSM cabang Malang ? 

2. Bagaimana perhitungan gadai emas pada BSM cabang Malang ? 

3. Apa saja kelebihan dan kekurangan gadai emas pada BSM cabang Malang ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, untuk memfokuskan masalah agar 

tidak meluas. Maka penelitian mengutamakan prosedur gadai emas pada BSM 

cabang Malang dengan menggunakan prinsip perbankan syariah. 
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1.4 Tujuan dan Manfaat  

1. Tujuan Penulisan 

a. Untuk mengetahui prosedur pengajuan gadai emas pada BSM cabang 

Malang 

b. Untuk mengetahui perhitungan gadai emas pada BSM cabang Malang 

c. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan gadai emas pada BSM 

cabang Malang 

 

2. Manfaat Penulisan 

a. Bagi Bank 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi BSM cabang Malang 

dalam mengambil keputusan dan meningkatkan kinerja perusahaan 

pada produk pembiayaan dan emas sebagai dasar jaminannya. 

b. Bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain 

untuk menambah pengetahuan khususnya yang berhubungan dengan 

penelitian ini. 

 


