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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Pengertian Rahn (Gadai) 

Rahn menurut harfiah adalah tetap, kekal, dan jaminan. Rahn dalam istilah 

hukum positif Indonesia adalah apa yang disebut dengan barang,jaminan, agunan, 

rungguhan, cagar, atau cagaran, tanggungan. Sedangkan dalam istilah rahn adalah 

merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas 

pembiayaan yang diberikan.5 

Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama fikih. Ulama Mazhab 

Maliki mendifinisikan rahn sebagai harta yang oleh pemiliknya dijadikan jaminan 

utang bersifat mengikat. Ulama Mazhab Hanafi mendifinisikan rahn dengan 

menjadikan sesuatu barang sebagai jaminan terhadap hak piutang yang mungkin 

dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut, baik seluruhnya maupun 

sebagiannya. Sedangkan Ulama Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hambali 

mendefinisikan rahn dalam arti akad, yaitu menjadikan materi barang sebagai 

jaminan utang yang dapat dijadikan  pembayar utang apabila orang yang berutang 

tidak bisa membayar hutangnya itu.6 

                                                           
5 Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum 
Perbankan Indonesia, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1999), 75 
6 Ibid, hal. 76 
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B. Landasan Hukum Rahn 

Dalam dasar hukum rahn sendiri berpedoman pada Al-Qur’an, As-Sunnah, 

Undang-undang atau ayat konstitusi, dan Fatwa MUI. Dalam Al-Qur’an terdapat 

pada Q.S Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi: 

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sedang kamu 

tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang 

dipegang oleh yang berpiutang”7 

 Ayat ini lah yang menjadi pegangan atau pedoman dalam penerapan akad 

rahn itu sendiri. Sedangkan dalam hadist Rasulullah SAW, sebuah riwayat 

dikatakan “bahwa Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang yahudi dengan 

menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan” (H.R. Al-Bukhari dan Muslim 

dari Aisyah Binti Abu Bakar).8 

 Hadits ini dikatakan bahwa dalam keadaan bermuamalah kita bisa melakukan 

dengan kaum yahudi atau non muslim. Sedangkan dalam Undang Undang di 

Indonesia sendiri diatur dalam bentuk perdata dalam pasal 1150 KUHP Perdata, 

disebutkan, sebagai berikut: Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang 

kreditur atas suatu berang bergerak, yang diserahkan oleh seorang debitur atau 

orang lain atas namanya, dan memberi kekuasaan kepada kreditur untuk mengambil 

pelunasan dari barang tersebut dengan mendahulukan dirinya daripada kreditur-

kreditur lainnya, dengan kekecualian mendahulukan pembayaran-pembayaran 

                                                           
7 Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum 
Perbankan Indonesia, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1999), 77 
8 Ibid, hal. 77 
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biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah di keluarkan untuk 

menyelamatkan barang yang di gadaikan.9 

Namun tidak ada pasal yang mengatur tentang gadai (rahn) syariah dalam 

undang undang perbankan yang berkaitan dengan pasal perbankan syariah dalam 

PP. No 51 Tahun 2011 sendiri tidak ada yang mengatur tentang gadai syariah.  

Hanya dalam bentuk Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang nantinya diawasi 

oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 

25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn menjelaskan pemeliharaan marhun (barang 

gadai) tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman melainkan dari taksiran 

marhun dan jumlah biaya-biaya yang ada disesuaikan dengan kesepakatan kedua 

belah pihak.10 Dan juga Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 

No. 26/DSN-MUI/III/2002. 

Namun pada peraturan pemerintah No. 10 Tahun 1990 tentang pengalihan 

bentuk perusahaan Jawatan Pegadaian (PERJAN) menjadi perusahaan Umum 

(PERUM) Pegadaian, pasal 3, ayat (1a) menyebutkan bahwa Perum Pegadaian 

adalah badan usaha tunggal yang diberi wewenang untuk menyalurkan uang 

pinjaman atas dasar hukum gadai. Kemudian misi dari perum Pegadaian adalah 

terdapat pada pasal 5, ayar (2b), yaitu pencegahan praktek ijon, riba, dan pinjaman 

                                                           
9 Atus Ludin Mubarok, Riki Heryanto, Dudang Gozali, Perbandingan Sistematika Penetapan Ujrah 
Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Dan Perbankan Syariah (Kajian Penelitian Di Pegadaian Syariah 
Ciawi Dan Bank Syariah Mandiri Ciawi),” Mutawasith: Jurnal Hukum Islam, Vol II No.1 (Juni 2018) 
81 
10 Iwan Setiawan, Penerapan Gadai Emas Pada Bank Syariah Perspektif Hukum Ekonomi 
Islam,”Al-Daulah, Vol. VI No.1 (April 2016) 192 
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tidak wajar lainnya. Dari pasal-pasal Peraturan Pemerintah tersebut tentunya dapat 

dijadikan kekuatan untuk pendirian pegadaian syariah.11 

C. Rukun dan Syarat 

Rukun gadai meliputi orang yang menggadaikan (rahin), barang yang 

digadaikan (marhun), orang yang menerima gadai (murtahin), sesuatu yang 

karenanya diadakan gadai, yakni harga (taksir), dan sifat akad gadai. Sedangkan 

dalam syarat sah gadai sendiri adalah berakal, baligh (dewasa), wujudnya marhun, 

marhun dipegang oleh murtahin. Asyafi’i mengatakan bahwa syarat sah gadai 

adalah harus ada jaminan yang berkriteria jelas dalam serah terima. Sedangkan 

Maliki mensyaratkan bahwa gadai wajib dengan akad dan setelah akad, orang yang 

menggadaikan wajib menyerahkan barang jaminan kepada penerima gadai.12  

Akad gadai (rahn) menurut Kompilasi hukum Ekonomi Syariah yang 

terdapat dalam pasal 372 ayat 1 dan 2, akad gadai (rahn) terdiri dari unsur penerima 

gadai, pemberi gadai, harta gadai, utang, dan akad. Akad dalam gadai (rahn) harus 

dinyatakan oleh para pihak dengan cara lisan, tulisan, isyarat.13 

D. Perbedaan dan persamaan antara gadai dan rahn 

Persamaan gadai dengan rahn : 

1. Hak gadai berlaku atas pinjaman uang  

2. Adanya agunan sebagai jaminan utang  

3. Tidak boleh mengambil mengambil manfaat barang yang digadaikan. 

                                                           
11 Muhammad Sholikul Hadi, Pegadaian Syariah, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hal. 43 
12 Ibid, hal. 53 
13 Iwan Setiawan, Penerapan Gadai Emas Pada Bank Syariah Perspektif Hukum Ekonomi 
Islam,”Al-Daulah, Vol. VI No.1 (April 2016) 198 
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4. Biaya barang yang digadaikan di tanggung oleh pemberi gadai. 

5. Apabila batas waktu pinjaman uang telah habis, barang yang digadaikan 

boleh dijual atau dilelang. 

Perbedaan gadai dengan rahn : 

1. Rahn dalam hukum islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong 

menolong tanpa mencari keuntungan. Sedangakan gadai menurut hukum 

perdata disamping  berprinsip tolong menolong juga menarik keuntungan 

dengan cara menarik bunga atau sewa modal yang ditetapka. 

2. Dalam hukum perdata, hak gadai hanya berlaku pada benda yang 

bergerak, sedangkan dalam hukum islam, rahn berlaku pada seluruh 

harta, baik harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak. 

3. Dalam rahn, menurut hukum islam tidak ada istilah bunga. 

4. Gadai menurut hukum perdata, dilaksanakan melalui suatu lembaga, 

yang ada di Indonesia disebut Perum Pegadaian, rahn menurut hukum 

islam dapat dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga.14 

E. Gadai pada Perbankan Syariah 

Produk gadai pada perbankan syariah hanya mencakup pada emas itu sendiri 

tidak selengkap pegadaian syariah dan menjadi produk perkembangan dari 

perbankan syariah. Pada perbankan syariah sendiri masih belum memiki regulasi 

atau landasahan hukum yang kuat dimana hanya diawasi oleh Dewan Pengawas 

Syariah dan berpayung pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Akad yang digunakan 

                                                           
14 Muhammad Sholikul Hadi, Pegadaian Syariah, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hal. 42 
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pada produk gadai emas syariah pada perbankan syariah menggunakan akad ijarah. 

Produk gadai emas syariah yang dijalankan oleh bank syariah adalah bank 

memberikan pembiayaan kepada nasabah yang sedang membutuhkan dana segera 

untuk mengatasi kebutuhannya, atas pemeliharaan barang gadaian tersebut nasabah 

harus membayar biaya pemeliharaan kepada bank.15  

Dalam peraturan gadai emas pada bank syariah diatur pada Fatwa Dewan 

Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 mekanisme gadai emas pada 

perbankan syariah minimal 16 karat dan maksimal sebesar Rp. 250.000.000. cara 

penaksiran gadai emas syariah memiliki 2 cara yaitu: 

1. Penilaian barang jaminan dengan analisa kimia menggunakan alat batu 

uji, air penguji dan jarum uji emas. 

2. Penilaian dengan cara berat jenis menggunakan alat yaitu timbangan 

elektronik atau analisis lengkap dengan anak timbangannya dari 10 mgr 

sampai 500 gram, timbangan hidrotatis dengan anak timbangannya dari 

10 mgr sampai dengan 500 gram dengan tabung berisi air bersih, dan tali 

pengikat yang tidak menyerap air.16 

Sedangkan dalam PT Bank BNI Syariah Cabang Bekasi memiliki rumus 

dalam menaksir  emas yaitu dengan rumus:  

 

 

 

                                                           
15 Iwan Setiawan, Penerapan Gadai Emas Pada Bank Syariah Perspektif Hukum Ekonomi 
Islam,”Al-Daulah, Vol. VI No.1 (April 2016),hal. 206 
16 Trisnawati, Euis Komariah, Analisis Prosedur Gadai Emas Syariah Dalam Produk Rahn Emas IB. 
Hasanah Pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Bekasi,” Bina Insani, Vol. 1 No. 1, (Agustus,2016), 37 
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Tabel 2.1 

Cara Perhitungan Taksir Gadai Emas Syariah pada Perbankan Syariah 

No Keterangan Perhitungan mentaksir gadai emas syariah 

1. Nilai Taksiran Berat x Harga Dasar Taksiran Emas 

2. Nilai Pembiayaan 80% x Nilai Taksiran. 

Sumber : Trisnawati, Euis Komariah, Analisis Prosedur Gadai Emas Syariah 

Dalam Produk Rahn Emas IB. Hasanah Pada PT. Bank BNI Syariah Cabang 

Bekasi,” Bina Insani, Vol. 1 No. 1, (Agustus,2016), 38. 

 Dalam penentuan nilai taksir gadai emas syariah semua bank pasti mengacu 

pada Harga Dasar Emas (HDE) karena melihat dari harga emas di pasaran. Dan 

ketentuan HDE pada setiap perbankan syariah di Indonesia berbeda sesuai dari 

masing-masing kebijakan dari kantor pusat. 

F. Gadai pada Pegadaian Syariah 

 Dalam operasional sendiri akad pada gadai di pegadaian syariah 

menggunakan 3 akad perjanjian. Yaitu akad 1) Al-Qardul Hasan, akad  2) 

Mudharabah dan akad 3) Al-Bai Muaqayyadah. 

Akad Qardh dilakukan untuk nasabah yang menginginkan menggadaikan 

barangnya untuk keperluan konsumtif. Dengan demikian, rahin akan memberikan 

biaya upah atau fee kepada murtahin , karena murtahin telah menjaga atau merawat 

marhun. 

Akad Mudharabah diterapkan untuk nasabah yang menginginkan 

menggadaikan jaminannya untuk menambah modal usaha. Dengan demikian rahin 
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akan memberikan bagi hasil berdasarkan keuntungan usaha yang diperoleh kepada 

murtahin sesuai dengan kesepakatan. 

Akad Al-Bai Muqayyadah dapat dilakukan jika rahin yang menginginkan 

menggadaikan barangnya untuk keperluan produktif, artinya menggadaikan 

barangnya rahin tersebut menginginkan modal kerja berupa pembelian barang. 

Dengan demikian murtahin akan membelikan barang yang sesuai dengan keinginan 

rahin dan rahin sendiri akan melakukan DP (mark up) kepada murtahin sesuai 

dengan akad yang berlansung.17 

Mekanisme akad ijarah dalam pegadaian sendiri merupakan hak yang didapat 

oleh rahin atau nasabah dikarenakan telah menggadaikan hartanya. Dalam bentuk 

skema sendiri gadai di pegadaian syariah sebaga berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17  Muhammad Sholikul Hadi, Pegadaian Syariah, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), 46 
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Gambar 2.1 

Skema Akad Ijarah 

 

Sumber : Iwan Setiawan, Penerapan Gadai Emas Pada Bank Syariah Perspektif 

Hukum Ekonomi Islam,”Al-Daulah, Vol. VI No.1 (April 2016) 198 

Sedangkan tarif Ijarah atau jasa penitipan mecakup biaya pemeliharaan, 

biaya pemakaian space, ada berbeda dalam jasa penitipan atau ijarah tapi disini 

berfokus pada emas dengan rumus: 

Tabel 2.2 

Cara Perhitungan Taksir Gadai Emas Syariah pada Pegadaian Syariah 

No Keterangan Perhitungan taksir gadai emas syariah 

1. Taksiran awal Taksiran : Emas nasabah (gr) x HDE 

2. Dana yang didapat nasabah 90% x Taksiran 

3. Taksiran Taksiran/Rp. 10.000 x Rp. 85 x 

Jangka waktu/10 

4. Biaya Administrasi Rp. 25.000.  

Sumber: Rosdalina Bukido, Faradila Hasan, Penerapan Akad Ijarah pada Produk 

Rahn di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado.” Al-Syir’ah Vol. 14 No. 1 

(Manado,2016), 11 

 

  4.Ongkos (fee) 

 3.Pencairan  

  

 

1.Akad Rahn 

 

2.Utang dan Jasa 

 

Marhun bih 

Murtahin Rahin  

Marhun  


	BAB II
	KAJIAN PUSTAKA
	A. Pengertian Rahn (Gadai)
	B. Landasan Hukum Rahn
	C. Rukun dan Syarat
	D. Perbedaan dan persamaan antara gadai dan rahn
	E. Gadai pada Perbankan Syariah
	F. Gadai pada Pegadaian Syariah




