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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Gadai Syariah adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi 

milik nasabah (arrahin) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya dan 

barang ters ebut bersifat ekonomis, sehingga bank (al-murtahin) memperoleh 

jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagaian hutangnya dari 

barang gadai yang diserahkan, apabila pihak yang menggadaikan tidak dapat 

membayar hutang pada waktu yang telah ditentukan.1 Praktik gadai ini sudah 

dilakukan sejak zaman Rasululah dan beliau sendiri pernah melakukannya.2 

Problematika Pegadaian Syariah terletak masih kepada cara 

perhitungan taksiran barang yang digadaikan oleh nasabah (ar-rahin) yang 

tidak jauh beda bahkan lebih mahal daripada Pegadaian Konvensional itu 

sendiri. 

Konsep kredit Pegadaian Syariah pada hakikatnya didasarkan pada 

ketentuan syariat islam terkait dengan masalah gadai (rahn). Ada 3 dasar 

hukum gadai, yaitu: Al-Quran, Sunnah, Ijtihad. Dari ketiga sumber hukum 

tersebut disajikan dasar hukum sebagai berikut; 1.) Al- Qur’an, Ayat-ayat Al-

Quran yang dapat disajikan dasar hukum perjanjian gadai adalah QS Al-

Baqarah ayat 282 dan 283. Inti dari dua ayat tersebut adalah: apabila kamu 

bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu 

menuliskannya, yang dipersaksikan dua orang laki-laki atau satu orang laki-

                                                             
1 Ali, 2008: 3, (Jurnal Falah: Ekonomi Syariah, Vol. 1, No. 1, (2016) 84. 
2 Ibid, 85 
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laki dan dua orang saksi perempuan.3 2.) As-Sunnah, Dalam hadits berasal 

dari “Aisyah r.a disebutkan bahwa Nabi SAW pernah membeli makanan dari 

seorang yahudi dengan harga yang diutang, sebagai tanggungan atas utangnya 

itu Nabi menyerahkan baju besinya (HR. Bukhari). Dalam hadits lain 

diriwayatkan berasal dari Ibnu ‘Abbas r.a dinyatakan bahwa Nabi SAW wafat, 

baju besinya masih dalam keadaaan menjadi tanggungan utang 20 sha’ (l.k 

50kg) bahan makanan yang dibelinya untuk nafkah keluarganya (HR. 

Turmidzi). 3.) Ijtihad, Berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits di atas menunjukkan 

bahwa transaksi atau perjanjian gadai dibenarkan dalam Islam bahkan nabi 

pernah melakukannya. Namun demikian, perlu diperlakukan pengkajian lebih 

mendalam dengan melakukan Ijtihad. Bagaimana mekanisme pegadaian 

menurut hukum Islam ini? Apakah perjanjian gadai yang sekarang ini berlaku 

dapat dibenarkan menurut Islam?.4 

Disamping itu, ketentuan Rahn (gadai Syariah) berdasarkan fatwa 

Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tanggal 26 Juni 2002 

mengatakan bahwa terdapat lima point yang fundamental praktek gadai yang 

sesuai dengan syariat Islam salah satunya adalah “Besar biaya administrasi 

dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah 

pinjaman.” 5 

Sementara praktik pegadaian syariah biaya administrasi dan biaya 

ijarah tergantung pada besar kecilnya pinjaman yang diambil atas hasil 

analisis predikator terhadap barang gadai. 
                                                             
3 Muhammad Sholikul Hadi, Pegadaian Syariah, Cet. I,(Jakarta: Penerbit SALEMBA DINIYAH,2003) 
40. 
4 Ibid,  41 
5 Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di IndonesiaI, Cet. I, (Jakarta: PT. Kharisma 
Putra Utama, 2015), 174 
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Akad ijarah merupakan konsep pemberian kredit yang utama dalam 

sistem Pegadaian Syariah. Dalam arti akad Ijarah yaitu balasan atau ganjaran 

ke atas sesuatu pekerjaan. Dengan demikian Ijarah yang dikehendaki 

Pegadaian Syariah adalah biaya sewa dan perawatan terhadap barang yang 

digadai. Ketentuan perhitungan ijarah oleh Pegadaian Syariah berdasarkan 

persepuluh hari. Misalnya uang taksiran terhadap barang sebesar Rp. 

10.000.000 Pinjaman Rp. 1.000.000 Maka biaya Administrasi Gadai dan 

Gadai Ulangnya adalah Rp. 30.000. Sedangkan Ijarahnya sebesar: 1% X Rp. 

10.000.000 = Rp. 100.000/120 hari. 

Pegadaian Konvensional menggunakan teknik perhitungan dengan 

siklus per lima belas hari dengan ketentuan bunga antara 1,2% sampai dengan 

9,6%. Dengan suku bunga tetap selama dari 20 tahun yaitu sebesar 3,5% / 

Bulan. Dengan durasi pepanjangan gadai 120 hari (4 bulan). Misalnya uang 

pinjaman sebesar Rp. 1.000.000. Maka, biaya sewa modal yang harus 

dikeluarkan oleh penggadai dengan perhitungan 1.000.000/11,6% menjadi Rp. 

116.000/Bulan. Dengan biaya administrasi dibagi dua yaitu gadai baru dengan 

biaya sebesar 1%. Dan gadai ulang sebesar 0,8%/4 bulan. Sehingga biaya 

administrasinya sebesar Rp. 8.000. 6 

 

 

 

 

                                                             
6 Iksan Arrahman, Pegadaian Syariah Versus Pegadaian Konvensional: Sebuah Analisis 
Perbandingan, http://m.kompasiana.com/iksanarr/pegadaian-syariah-versus-
pegadaian-konvensional-sebuah-analisis-perbandingan, Diakses Minggu, 16/10/2016, 
10.40. 

http://m.kompasiana.com/iksanarr/pegadaian-syariah-versus-pegadaian-konvensional-sebuah-analisis-perbandingan_54f85207a33311f07d8b45bd
http://m.kompasiana.com/iksanarr/pegadaian-syariah-versus-pegadaian-konvensional-sebuah-analisis-perbandingan_54f85207a33311f07d8b45bd
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Tabel 1.1 

Perbandingan biaya-biaya Pegadaian Syariah dan Pegadaian 

Konvensional 

Keterangan Pegadaian Syariah Pegadaian Konvensional 

Pinjaman Rp. 1.000.000 Rp. 1.000.000 

Biaya 
Administrasi Rp. 30.000 Rp. 10.000 

(4 bulan berikutnya: Rp. 8.000) 

Ijarah Rp. 25.000/bulan - 

Biaya Sewa 
Modal - Rp. 116.000 

Total biaya yang 
dikeluarkan 
bulan ke-5 

Rp. 155.000 Rp. 164.000 

 

Dari hasil perbandingan ini, diperoleh bahwa biaya yang harus 

dikeluarkan oleh rahin pada transaksi gadai syariah lebih mahal dibandingkan 

dengan  transaksi yang dikeluarkan pada pegadaian konvensional. Hal ini lah 

yang dipermasalahkan oleh para nasabah, karena identitas syariah yang 

digunakan oleh pegadaian syariah sama sekali tidak berdampak pada biaya 

yang harus dikeluarkan oleh seorang penggadai. 

Persoalan Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional yang 

memiliki banyak kesamaan tidak memberikan arti penting dalam menjawab 

persoalan syariah seputar masalah gadai. Secara essensial antara pegadaian 

syariah dan pegadaian konvensional tidaklah berbeda justru kalau dikaji dari 

segi kemaslahatan Pegadaian Syariah lebih banyak membebani penggadai 

daripada pegadaian Konvensional.7 

                                                             
7 Ibid 
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Dalam pemulihan minat nasabah untuk melakukan pembiayaan di 

Pegadaian Syariah diperlukan strategi yang tepat. Diantaranya yaitu dengan 

meningkatkan biaya nilai taksiran yang lebih tinggi ketimbang pegadaian 

konvensional. Biaya taksiran yang lebih tinggi mampu mendorong keputusan 

nasabah untuk menggunakan pegadaian syariah dalam memenuhi kebutuhan 

ekonominya. 

Promosi juga merupakan faktor penting bagi suatu perusahaan dalam 

memperkenalkan produk dan jasanya. Tujuannya yaitu memberikan dan 

mengkomunikasikan kepada masyarakat tentang keberadaan produk, 

kemanfaatan, keunggulan, harga, dimana, dan cara mendapatkannya. Promosi 

yang menarik minat nasabah untu menggunakan suatu poduk atau jasa.8 

Dari pertimbangan bauran diatas maka penyusun berkeinginan 

melakukan penelitian di Pegadaian Syariah Unit Bunul dengan judul, 

“Pengaruh Nilai Taksir, Biaya-Biaya, dan Pelayanan di Pegadaian Syariah 

Unit Bunul Terhadap Keputusan Nasabah” 

 
B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh nilai taksiran terhadap keputusan nasabah dalam 

meminjam di Pegadaian Syariah Unit Bunul? 

2. Bagaimana pengaruh biaya-biaya terhadap keputusan nasabah dalam 

meminjam di Pegadaian Syariah Unit Bunul? 

3. Bagaimana pengaruh pelayanan terhadap keputusan nasabah dalam 

meminjam di Pegadaian Syariah Unit Bunul? 

 

                                                             
8 Sentot Imam, Manajemen Pemasaran Bank, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2010), 134. 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh nilai taksiran Pegadaian Syariah Unit Bunul 

terhadap keputusan nasabah. 

2. Untuk mengetahui pengaruh biaya-biaya Pegadaian Syariah Unit Bunul 

terhadap keputusan nasabah. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Pelayanan Pegadaian Syariah Unit Bunul 

terhadap keputusan nasabah. 

 
D. Manfaat Penelitian 

Adapaun manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 

a. Membandingkan teori yang selama ini dipelajari dengan kenyataan 

yang ada di lapangan. 

b. Menambah wawasan dan pengalaman tentang dunia kerja di Pegadaian 

Syariah Unit Bunul. 

c. Sebagai persyaratan dalam mencapai gelar ekonomi syariah sekaligus 

menyelesaikan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Malang. 

2. Bagi Pegadaian Syariah 

a. Penelitian skripsi ini dapat menjadi referensi untuk program Pegadaian 

Syariah Unit Bunul kedepannya. 

b. Mendapat masukan dari pemegang program. 

c. Mengetahui apa yang sebenarnya nasabah inginkan selain hanya nilai 

taksir dan biaya-biaya. 
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3. Bagi Masyarakat 

a. Memberikan Informasi tentang nilai taksir, biaya biaya, dan pelayanan 

di Pegadaian Syariah Unit Bunul. 

b. Memberikan motivasi untuk datang dan menggunakan produk - produk 

di Pegadaian Syariah Unit Bunul. 

 
E. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan 

mendalam maka penulis memandang penelitian yang diangkat perlu dibatasi 

oleh variabel nilai taksir, dan biaya-biaya. Oleh sebab itu, penulis membatasi 

diri hanya berkaitan dengan “Pengaruh Nilai Taksir, Biaya-biaya, dan 

Pelayanan terhadap Keputusan Nasabah di Pegadaian Syariah Unit Bunul 

Kota Malang”. Keputusan nasabah dipilih karena untuk peningkatan 

pegadaian syariah di masa mendatangnya agar lebih bisa maju dan dapat 

bersaing. 

 
F. Penelitian Terdahulu 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2013) berjudul Pengaruh 

Nilai Taksiran, Biaya-Biaya, Promosi, dan Pelayanan Terhadap Keputusan 

Nasabah Menggunakan Jasa Pembiayaan Gadai Emas Syariah studi kasus 

pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Kusumanegara, Yogyakarta. Tujuan 

penelitian; Menjelaskan pengaruh nilai taksiran, biaya-biaya, promosi, dan 

pelayanan terhadap nasabah menggunakan jasa pembiayaan Gadai Emas 

Syariah di PT .Bank BNI Syarah di Yogyakarta. Alat ukur yang peneliti pakai 

ada 3; 1) Metode Kuesioner 2) Metode Wawancara 3) Metode dokumentasi 4) 
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Metode Observasi. Hasil penelitian ini yaitu Nilai taksiran secara parsial 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah menggunakan 

jasa pembiayaan gadai emas. Biaya-biaya secara parsial tida berpengaruh 

secara signifikan terhadap keputusan nasabah menggunakan jasa pembiayaan 

gadai emas, biaya-biaya secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap-terhadap keputusan nasabah menggunakan jasa pembiayaan gadai 

emas, promosi secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

keputusan nasabah mengunakan jasa pembiayaan gadai emas, pelayanan 

secara parsial erpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah 

menggunaan jasa pembiayaan gadai emas. 

Relevansi antara penelitian yang dilakukan oleh Ajeng (2013) dengan 

penelitian ini yaitu terdapat kesamaan variabel yang digunakan peneliti, 

namun penelitian yang dilakukan Ajeng (2013) dilakukan di gadai emas Bank 

BNI Syariah, sedangkan penelitin ini dilakukan di Pegadaian Syariah Unit 

Bunul. 
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