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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Menurut Nurizki (2015) yang melakukan penelitian tentang 

kesesuaian produk gadai emas berdasarkan fatwa dewan syariah nasional 

majelis ulama indonesia di Bank Syariah Mandiri Surabaya menunjukkan 

bahwa kredit gadai belum berjalan dengan baik. Terdapat prosedur yang 

tidak sesuai dengan pelaksanaan produk gadainya.Nasabah yang ingin 

melaksanakan pembiayaan gadai di Bank Syariah Mandiri harus 

memenuhi prosedur yang menuntut mempunyai rekening Bank Syariah 

Mandiri terlebih dahulu.Oleh karena itu pihak Bank Syariah Mandiri perlu 

melakukan peningkatan dalam menjalankan prosedur yang sesuai dengan 

pelaksanaan produk gadainya dan mempermudah nasabah. 

Menurut Hadiana (2015) prosedur antara produk KCA dan 

KRASIDA memiliki kesamaan dalam pengajuan kredit, yaitu melalui 

empat tahap, yaitu (1) tahap pengajuan, (2) tahap perjanjian, (3) tahap 

realisasi, dan (4) tahap akhir gadai. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat pada 

topik bahasannya yaitu mengenai pembiayaan gadai atau kredit gadai. 

Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah 

hasil  serta isi pembahasan yang diperoleh dan mengenai lembaganya yaitu 

pada PT  Pegadaian persero UPC Batu dan penelitian ini bertujuan untuk 
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mengetahui tahapan serta upaya kesesuaian pelaksanaan kredit dan 

kemudahan proses kredit bagi nasabah. 

B. Kajian Pustaka 

1. Gadai 

a. Pengertian gadai 

Menurut Kasmir (2010:262) secara umum pengertian usaha 

gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga 

kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang. Barang 

yang akan dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan 

perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. 

 Dapat disimpulkan bila usaha gadai adalah meminjamkan 

barang berharga untuk mendapatkan dana dan melunasinya pada 

saat jangka waktu yang telah ditentukan. 

b. Landasan hukum gadai konvensional 

1) Undang-undang nomor 9 tahun 1969 pasal 6 dijelaskan bahwa 

sifat usaha pegadaian adalah menyediakan pelayanan bagi 

kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan 

berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. 

2) Undang-undang nomor 9 tahun 1969 pasal 7 dijabarkan: 

a. Turut meningkatkan kesehjahteraan masyarakat terutama 

golongan menengah ke bawah melalui penyedian dana atas 

dasar hukum gadai dan jasa dibidang keuangan lainnya 

berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
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b. Menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktek riba 

dan pinjaman tidak wajar. 

 

c. Landasan hukum gadai syariah 

1) Dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah (2) :283 

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) 

dan kamu tidak memperoleh seorang penulis.Maka hendaklah ada 

barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. 

2) HR. Bukhari danMuslim 

          و                            س               ا  سو                  

      

3)  

Anna rasulullahi salallahu alayhi wasallamastaraa thoaa’man 

miyyahudii ilaa jalii warahadahu dir aa’min 

hadidinSesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah membeli 

makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi 

menggadaikan sebuah baju besi kepadanya 

3) HR. Asy-Syafi’i, Al-Daraquthni dan IbnuMajah 

Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang 

menggadaikannya. Dia akan mendapatkan manfaat dan 

menanggung resikonya. 

4) HR. Jama’ah, kecuali Muslim danAn-Nasa’i 

Tunggangan (kendaraan)yang digadaikan boleh dinaiki 

dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang 
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digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung 

biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan memerah 

susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan. 

d. Keuntungan usaha gadai 

Menurut Kasmir (2010:263) tujuan utama usaha pegadaian adalah: 

 Untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang 

membutuhkan uang tidak jatuh ketangan pelepas uang atau tukang 

ijon atau rentenir yang bunganya relative tinggi.Perusahaan 

Pegadaian menyediakan pinjaman uang dengan jaminan barang-

barang berharga.Meminjam uang ke pegadaian bukan saja karena 

prosedurnya yang mudah dan cepat, tetapi karena biaya yang 

dibebankan lebih ringan jika dibandingkan dengan para pelepas 

uang atau tukang ijon atau rentenir.Hal ini dilakukan sesuai dengan 

salah satu tujuan dari pegadaian dalam pemberian pinjaman kepada 

masyarakat dengan moto “menyelesaikan masalah tanpa 

masalah”. 

 Jadi keuntungan perusahaan pegadaian jika dibandingkan 

dengan lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan lainnya 

adalah: 

1) Waktu yang relative singkat untuk memperoleh uang, yaitu 

pada hari itu juga, hal ini disebabkan prosedurnya yang tidak 

rumit. 

2) Persyratan yang sangat sederhana sehingga memudahkan 

konsumen untuk memenuhinya. 
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3) Pihak pegadaian tidak mempermasalahkan uang tersebut 

digunakan untuk apa, jadi sesuai dengan kehendak 

nasabahnya. 

e. Besarnya Jumlah Pinjaman 

Menurut Kasmir (2010:265) besarnya jumlah pinjaman tergantung 

dari: 

 Nilai jaminan yaitu barang berharga yang diberikan bila 

semakin besar nilainya, semakin besar pula pinjaman yang dapat 

diperoleh oleh nasabah demikian pula sebaliknya.Namun, biasanya 

pegadaian hanya melayani sampai jumlah tertentu dan yang 

mengunakan jasa pegadaian relative masyarakat menengah 

kebawah. 

 Kepada nasabah yang memperoleh pinjaman akan 

dikenakan sewa modal perbulan yang besarnya tergantung dari 

golongan nasabah. Golonga nasabah ditentukan oleh pegadaian 

berdasarkan jumlah pinjaman, yaitu golongan A, B, C dan D. 

sedangkan besarnya sewa modal berubah dengan bunga pasar. 

 Dalam menentukan besarnya jumlah pinjaman maka barang 

jaminan akan ditaksir terlebih dahulu oleh penaksir. Misalnya jika 

yang dijaminkan adalah sebuah emas antam seberat 1 gram, maka 

penaksir akan menghitung berapa nilai riil emas tersebut dengan 

timbangan khusus untuk menghitung berate mas dan mengukur 

kadar karat emas dengan batu khusus yang diberi air keras (HCL). 

Nilai taksiran dipastikan lebih rendah dari harga pasar, dikarenakan 
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jika terjadi kemacetan pada pembayaran pinjaman maka dengan 

mudah pihak pegadaian melelang jaminan yang diberikan nasabah 

dibawah harga pasar. 

f. Sewa modal 

Menurut (Mukhlis Arizin Aziz, 2013) pendapatan sewa 

modal merupakan jumlah uang yang menjadi kewajiban nasabah 

kepada pihak pegadaian sebagai akibat pinjaman yang diterima 

oleh nasabah, besarnya dihitung berdasarkan tarif tertentu dan 

jangka waktu tertentu. 

g. Perbedaan Pegadaian Konvensional dengan Pegadaian Syariah 

1) Pegadaian konvensional 

Dalam perjanjiannya hanya melakukan satu akad perjanjian 

hutang piutang dengan jaminan barang, emas atau perhiasan 

yang pada aspek hukum konvensional barang jaminan tersebut 

bersifat acessoir, sehingga pegadaian konvensional bias tidak 

melakukan praktik fidusa. 

2) Pegadaian syariah 

Dalam perjanjiannya tidak menekankan bunga dari barang 

jaminan namun keuntungan seperti yang diatur oleh Dewan 

Syariah Nasional dengan mengenakan biaya pemeliharaan dari 

barang jaminan.Biaya itu dihitung dari nilai barang. 

h. Persamaan Gadai Konvensional dan Gadai Syariah 

Menurut Sholahuddin dan Lukman (2008:122) persamaan 

gadai konvensional dan gadai syariah sebagai berikut: 
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1. Hak gadai berlaku atas pinjaman 

2. Adanya agunan sebagai jaminan uang 

3. Tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan 

4. Biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh pemberi gadai 

5. Jika batas waktu pinjaman telah jatuh tempo maka barang 

jaminan boleh dilelang 

2. Kredit 

a. Pengertian Kredit 

Pengertian kredit mempunyai dimensi yang beraneka 

ragam, dimulai dari kata “kredit” yang berasal dari bahasa yunani 

“credere” yang berarti “kepercayaan” atau dalam bahasa latin 

“creditum” yang berarti kepercayaan akan kebenaran. 

kredit merupakan kesanggupan akan meminjam uang atau 

kesanggupan akan mengadakan transaksi dagang atau memperoleh 

penyerahan barang atau jasa, dengan perjanjian akan membayarnya 

kelak. Dalam praktik sehari-hari pengertian kredit berkembang 

lebih luas antara lain: 

1) Kredit adalah kemampuan untuk melakukan suatu pembelian 

atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu perjanjian 

pembayaran yang akan ditangguhkan pada suatu jangka waktu 

yang disepakati. 

2) Sedangkan pengertian yang lebih mapan untuk kegiatan 

perbankan di Indonesia, pengertian kredit ini telah dirumuskan 

dalam Bab I, pasal 1 ayat 12b Undang-Undang No. 7 tahun 
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1992 mengenai tentang perbankan yang merumuskan sebagai 

berikut: 

“kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang 

dapat dipersamakan dengan hal itu, berdasarkan dengan 

persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank 

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk 

melunasi utangya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah 

bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”. 

Dari perumusan diatas ada beberapa kesimpulan yang dapat 

ditarik yaitu: 

1) Adanya suatu penyerahan uang atau tagihan atau dapat juga 

barang yang menimbulkan tagihan tersebut kepada pihak lain, 

dengan harapan memberi pinjaman ini bank akan memperoleh 

suatu tambahan nilai dari pokok pinjaman tersebut yang berupa 

bunga sebagai pendapatan bagi bank yang bersangkutan. 

2) Dari proses kredit itu telah didasarkan pada suatu perjanjian yang 

saling mempercayai antara kedua belah pihak akan mematuhi 

kewajibannya masing-masing. Dalam pemberuan kredit terkandung 

kesepakatan pelunasan utang dan bunga akan diselesaikan dalam 

jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama. 

b. Unsur-unsur Kredit 

Ada beberapa unsur dalam perkreditan, diantaranya: 

1) Adanya perjanjian antara pihak debitur dan kreditur 
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2) Adanya unsur kepercayaan bahwa debitur bisa membayar 

cicilan sesuai dengan jumlah yang diberikan oleh pihak 

kreditur 

3) Adanya janji dan kesanggupan debitur untuk membayar hutangnya 

4) Adanya pembayaran kembali atau melakukan cicilan  sejumlah 

uang oleh pihak debitur kepada kreditur, beserta dengan 

pemberian sewa modal atau pembagian keuntungan 

5) Adanya pemberian sejumlah uang beserta bukti bahwa pihak 

kreditur sudah memberikan pinjaman kepada pihak debitur. 

6) Adanya jangka waktu pengembalian kredit yang diberikan 

kepada pihak debitur 

7) Adanya resiko tertentu yang ditimbulkan karena adanya 

perbedaan waktu. Semakin lama tenggang waktu pengembalian 

maka akan  semakin besar resiko kemungkinan debitur tidak 

dapat melakukan pengembalian kredit yang diberikan. 

c. Tujuan Kredit 

Menurut Kasmir (2014) tujuan kredit tidak akan terlepas dari 

tujuan yang dicapai yang mana tergantung dari tujuan bank itu 

sendiri. Tujuan kredit juga tidak akan terlepas dari tujuan 

didirikannyabank terseut. Dalam prakteknya tujuan pemberian 

suatu kredit adalah sebagai berikut: 

1) Mencari keuntungan 

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh 

keuntungan dari bunga yang di berikan kepada 
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debitur.Hasilnya yang didapatkan hasil balas jasa yang mana 

bank menjadi pemberi jasa dengan ketentuan administrasi yang 

ditentukan oleh bank 

2) Membantu Usaha Nasabah 

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah 

dalam  mengembangkanusahanya yang masih memerlukan 

dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal 

kerja. 

3) Membantu pemerintah 

Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai 

bidang ekonomi. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang 

disalurkan maka semakin baik, karena kredit melupakan cara 

pemerintah menyalurkan dana dalam rangka meningkatkan 

pembangunan di berbagai sektor, terutama pada sektor ril. 

d. Fungsi Kredit 

Fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan 

perdagangan antara lain sebagai berikut: 

1) pada hakikatnya kredit digunakan untuk meningkatkan daya 

guna uang 

2) Kredit dapat meningkatkan keinginan bagi masyarakat untuk 

menjalankan usaha 

3) Untuk  meningkatkan lalu lintas dan peredaran uang 

4) Kredit sebagai alat stabilitas ekonomi 
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5) Kredit digunakan sebagai perantara untuk meningkatkan 

hubungan internasional 

6) Kredit sebagai pendorong masyarakat untuk berfikir kreatif 

agar lebih bernilai ekonomis 

e. Manfaat Kredit 

Manfaat perkreditan ditinjau dari kepentingan masyarakat luas, 

diantaranya: 

1) kelancaranperkreditan akan diperoleh adanya pertumbuhan 

ekonomi yang pesat dan dapat membuka lapangan kerja baru, 

sehingga tingkat pendapatan akan mengalami kenaikan dan 

pemerataan pendapatan di masyarakat. 

2) Memberikan kontribusi untuk melakukan pengembangan usaha 

dengan prosedur yang mudah dan cepat 

3) Mampu mendorong perluasan dan pertumbuhan perekonomian 

4) Memberikan kenyamanan  masyarakat dalam menyimpan uang 

pada bank  

5) Memudahkan para wirausaha untuk melakukan pembayaran 

pembelian bahan baku dengan jasa yang diberikan pihak bank 

f. Jenis Kredit Berdasarkan Tujuan Penggunaan 

Jenis-jenis kredit berdasarkan tujuan penggunaannya adalah 

sebagai berikut: 

1) Kredit konsumsi 
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Yaitu kredit yang diberikan kepada debitur untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti kredit perumahan, 

kredit mobil serta kebutuhan konsumtif lainnya. 

2) Kredit investasi 

Yaitu kredit yang digunakan untuk pembelian barang 

modal atau barang-barang tahan lama seperti tanah,mesin, dan 

sebagainya yang dapat bertahan lama sekaligus sebagai 

investasi untuk berjalannya usaha dimasa akan datang. 

3) Kredit modal kerja 

Yaitu kredit yang digunakan untuk penambahan modal 

kerja usaha yang dijalankan debitur. 

Seperti pembelian bahan baku dan peningkatan jumlah 

produksi. 

g. Resiko Kredit 

Beberapa resiko yang terjadi dalam perkreditan diantaranya: 

1) Resiko dari sifat usaha 

Dari sifat usaha akan dapat diketahui tinggi rendahnya 

resiko usaha dengan kriteria: 

 Tingkat kekhususan usaha yang dijalankan, semakin 

khusus bidang usaha semakin tinggi resikonya 

 Investasi pada aktiva lancar modal kerja, semakin besar 

investasi pada modal kerja maka resiko akan semakin 

tinggi dibandingkan denganusaha yang investasi barang-

barang modal 
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 Usaha padat modal pada suatu Negara berkembang akan 

memiliki resiko yang lebih besar dibandingkan dengan 

usaha yang banyak mengerahkan tenaga 

3. Kredit angsuran system gadai (KRASIDA) 

a. Pengertian Krasida 

Krasida merupakan kredit angsuran bersistem gadai yang 

memberikan pinjaman kepada usaha mikro kecil menengah 

(UMKM) dalam rangka mengembangkan usaha atas dasar gadai 

pengembaliannya dilakukan melalui angsuran. (Agha 

Sofia,2008:25)Krasida juga memiliki sasaran pemasaran yaitu 

pedagang kaki lima, industry rumahan/pengrajin, kios-kios pasar, 

toko, usaha jasa, koperasi dan lain-lain.  

4. Unit pelayanan cabang (UPC) 

a. Pengertian UPC 

Unit pelayanan cabang adalah karyawan perusahaan yang 

memiliki fungsi mengelola Unit Pelayanan Cabang, 

Demikian juga memiliki fungsi mengkoordinasikan, melaksanakan 

dan mengawasi kegiatan operasional, administrasi dan keuangan 

kantor UPC baik konvensional maupun syariah. Pengelola UPC 

juga memiliki tugas sebagai berikut : 

1) Menetapkan besarnya taksiran dan uang pinjaman kredit sesuai 

dengan kewenangannya. 

2) Menangani barang jaminan bermasalah dan barang jaminan 

lewat jatuh tempo. 
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3) Melakukan pengawasan melekat secara terprogam sesuai

kewenangannya. 

5. Barang Jaminan

a. Pengertian barang jaminan

Menurut (Kasmir,2009:250) semakin besar nilai taksiran 

barang, maka semakin besar pula pinjaman yang diperoleh. Dalam 

hal ini jaminan menetapkan adanya beberapa jenis barang berharga 

yang dapat digadaikan. Lalu nantinya akan ditaksir nilainya 

sehingga bisa diketahui berapa nilai taksiran dari barang yang 

digadaikan. 

Sebenarnya, hamper semua barang bergerak dapat 

digadaikan di PT Pegadaian, tapi ada barang bergerak tertentu juga 

yang tidak bisa digadaikan.Jenisa barang bergerak yang dapat 

dijaminkan di perum pegadaian yaitu perhiasan, barang elektronik, 

kendaraan, barang rumah tangga, mesin, tekstil, dan barang lainnya 

yang dianggap bernilai. 

Barang tertentu yang tidak dapat dijadikan jaminan karena 

keterbatasan tempat pada PT Pegadaian yaitu, binatang ternak, 

hasil panen, barang dagangan dalam jumlah besar, kotor, dll. 


