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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pegadaian merupakan lembaga pembiayaan dengan sistem gadai. Pada awalanya 

pegadaian modern berkembang di Italia dan diterapkan di Wilayah Eropa, seperti 

Inggris dan Belanda. Kemudian masuk ke Indonesia dan dikembangkan oleh VOC, 

di Indonesia Pegadaian dilaksanakan oleh pihak swasta dibawah pimpinan Gubernur 

Jendral Hindia-Belanda melalui Staatsblad Tahun 1901 Nomor. 131 tanggal 12 

Maret 1901 yang mengatur pegadaian sebagai Monopoli pemerintahan Belanda. 

Rumah Gadai Pemerintahan (Hindia-Belanda) pertama kali didirikan pada tanggal 1 

April 1901 di Sukabumi, Jawa Barat sehinggan pada tanggal 1 April diperingati 

sebagai Hari Ulang Tahun Pegadaian. 

Dalam Undang-undang Nomor. 9 Tahun 1969 tanggal 1 Agustus 1969 dan 

penjelasan mengenai bentuk-bentuk usaha negara dalam Perusahaan Jawatan (Perja), 

perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Peseroan (Persero). Berdasarkan 

peraturan pemerintah Nomor. 10 Tahun 1990 tanggal 10 April Perja Pegadaian 

diganti menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, dengan perubahan status dari 

perja menjadi Perum pegadaian yang diharapkan dapat mengelolah usahanya dengan 

lebih baik lagi tanpa mengubah ketentuan dari pegadaian misalnya, penyaluran uang 

pinjaman atas dasar hukum gadai dengan target masyarakat gologan menengah 

dengan cara mudah, cepat dan   aman sesuai  dengan jargonnya menyelesaikan  

masalah tanpa masalah (Soemitra, 2010)
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Pegadaian Syariah dalam operasionalnya menggunakan prinsip Syariah. Produk-

produk Syariah yang ada di pegadaian seperti, tidak menerapkan bunga dalam bentuk 

apapun karena akan menghasilkan riba, menjadikan uang sebagai alat tukar bukan 

sebagai alat yang diperdagangkan dan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa 

bagi hasil (Soemitra, 2010) 

Pada Pegadaian Syariah ada bermacam produk dan jasa yang ditawarkan seperti, 

pembiayaan, investasi emas dan aneka jasa lainnya. Dari sekian banyak produk dan 

jasa yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah produk yang paling banyak peminatnya 

yaitu, Gadai Syariah (Rahn). Rahn secara Bahasa diartikan Al-Tsubut wa Al-Habs 

(tetap dan menahan), Menurut (Kifayat Al-Akhyar, hal. 261) Rahn adalah terkurung 

dan terjerat. 

Gadai merupakan perjanjian utang piutang dengan menahan barang yang di 

jadikan jaminan oleh pihak yang berutang (Rahin), barang yang dijadikan jaminan 

tetap menjadi hak milik orang yang berutang akan tetapi disimpan dan di rawat oleh 

penerima gadai (Murtahin). Praktik gadai ini telah ada sejak jaman Rasulullah SAW 

dan Rasulullah juga pernah melakukaknnya. Gadai mempunyai nilai sosial yang 

sangat tinggi dan dilakukan atas dasar tolong-menolong. Namun pada kenyataannya, 

gadai yang ada saat ini khususnya di Indonesia dalam penerapannya lebih mengarah 

pada riba. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan gadai yang menentukan adanya 

bunga gadai (Hadi, 2003). 

Rahn merupakan barang yang digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan 

pembiayaan di pegadaian. Dalam rahn terdapat biaya mu’nah yang merupakan akad 

pemindahan hak atas barang dan jasa yang dijadikan jaminan melalui pembayaran 
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penyimpanan barang di pegadaian, dengan demikian barang yang dijadikan jaminan 

oleh nasabah tetap menjadi milik nasabah tanpa adanya pemindahan kepemilikan 

barang. Barang yang dapat dijadikan jaminan di pegadaian berupa emas perhiasan, 

emas batang, barang elektronik dan barang berharga lainnya. Tujuan dibentuknya 

pegadaian adalah untuk memudahkan masyarakat mendapatkan modal yang 

diinginkan untuk usaha, biaya mu’nah disini merupakan biaya simpanan barang yang 

dilakukan Rahin (nasabah) terhadap Murtahin (pegadaian). Mu’nah disini biasayan 

dihitung per 10 hari sedangkan Mu’nah akad (Administrasi)  hanya dilakukan di awal 

pada saat melakukan pengajuan Rahn. Untuk mu’nah akad dan mu’nah tidak boleh 

ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman tetapi berdasarkan jumlah taksiran harga 

barang yang digadaikan, sedangkan besarnya jumlah pinjaman tergantung dari 

besarnya barang jaminan yang diberikan. Semakin besar barang yang diberikan maka 

semakin besar juga jumlah pinjaman yang di dapat oleh nasabah. 

Rahn menurut Syariah adalah harta yang dijadikan jaminan apabila seseorang 

tidak dapat melunasi hutangnya kepada pemberi hutang (Murtahin). Menurut Al-

Quran, sunnah dan ijma transaksi ini diperbolehkan. Sedangkan menurut kitab 

undang-undang Hukum Perdata pasal 1150 disebutkan : 

“Gadai merupakan suatu hak yang diperoleh dari seseorang yang berutang atas 

barang bergerak, yang diserahkan kepada seorang yang berpiutang dan memberikan 

kekuasaan untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut. Tanpa adanya biaya 

untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk 

menyelamatkannya setelah baranga itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus 

didahulukan”. 
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Landasan konsep Pegadaian Syariah mengacu kepada syariat islam yang 

bersumber dari Al-Quran dan Hadist. Berikut adalah firman Allah yang berasal dari 

Al-Quran : 

تُم   اِن   و   ا  ل م   و   س ف ر   ی ع ل   ُکن  ض   ف ِرہ ن   ک اتِبًا ت ِجدُو  بُو  ق  ُضُکم   ا ِمن   ف ِان      ۃ  م  ًضا ب ع  د ِ یُ ف ل   ب ع  تُِمن   ی ال ذِ  ؤ  ان ت ہ   اؤ  ا م   

  و  
ب ہ   ّللٰا   ت قِ ی  ل  تُُموا ل   و      ر  ن   و      ۃ  الش ہ اد   ت ک  ہ ای   م  تُم  بُہ   ثِم  ا   ف ِان ہ    ک  ا ّللٰاُ  و      ق ل  ن   بِم  لُو  م  م  ی  ع لِ  ت ع   

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) 

sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang 

tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu 

mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan 

amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan 

janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang 

menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, 

dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah : 283) 

Berikut firman Allah dalam Hadist : 

ل ى الن بِي   أ ن   ُ  ص  س ل م   ْیهِ ع ل   ّللا  ى و  ل   إِل ى ی ُهوِدي    ِمنْ  ط ع اًما اْشت ر  ه ن هُ  أ ج  ر  ِدید   ِمنْ  ِدْرًعا و  ح   

Artinya : “Sesungguhnya, Nabi shallallahu’alaihi wa sallam membeli bahan makanan 

dari seorang yahudi dengan cara berutang, dan beliau menggadaikan baju besinya.” 

(Hr. Al-Bukhari No. 2513 dan Muslim No. 1603). 

Produk yang paling banyak diminati nasabah di Pegadaian Syariah adalah produk 

Rahn karena prosesnya lebih mudah dan cepat. Hanya dengan membawa KTP dan 

barang yang akan di jadikan jaminan nasabah dapat langsung menerima modal yang 

di peroleh dari hasil taksiran tersebut dan nasabah bisa menebus barangnya kembali 

setelah 4 bulan. Apabila nasabah tidak bisa menebus barang tersebut selama 4 bulan 
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nasabah dapat membayar bunganya untuk memperpanjang masa gadai, agar barang 

jaminan tidak di lelang oleh pihak Pegadaian. Berbeda dengan Arrum dan Amanah 

yang prosesnya lebih lama karena harus melakukan survei ke tempat nasabah yang 

akan melakukan pengajuan pinjaman dan untuk angsuran yang harus dibayar oleh 

nasabah, nasabah wajib membayar angsuran setiap bulan sesui dengan kesepakatan 

yang telah dibuat oleh pihak pegadaian dan nasabah. Pada produk Arrum dan 

Amanah selain nasabah harus memiliki jaminan, nasabah juga harus memiliki usaha 

berupa toko atau berstatus sebagai pegawai negeri agar dapat melakukan pengajuan 

arrum dan amanah di pegadaian syariah. 

Penelitian ini dilaksanakan di Pegadaian Syariah Cabang Pasean yang berlokasi 

di Jalan. Tlontoraja Pasean, Pamekasan Madura. Alasan peneliti memilih melakukan 

penelitian di Pegadaian Syariah Cabang Pasean karena di Madura ini minat 

masyarakat dalam melakukan proses gadai (Rahn) mulai meningkat dari sebelumnya. 

Masyarakat lebih memilih Pegadaian Syariah untuk proses transaksinya karena 

dalam pelayanan maupun proses gadainya Pegadaian syariah lebih memudahkan 

nasabah untuk mendapatkan modal dengan cara yang cepat dan tidak mempersulit 

nasabahnya. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang  diatas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana sistem pengajuan dan pemberian pinjaman pada produk Rahn di PT. 

Pegadaian Syariah Cabang Pasean Kabupaten Pamekasan ? 

2. Bagaimana Teknik mengatasi tunggakan pinjaman Rahn di PT. Pegadaian 

Syariah Cabang Pasean Kabupaten Pamekasan ? 
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3. Ketidak sesuaian apa saja yang ditemukan dalam Kriteria Unjuk Kerja tentang 

Sistem pengajuan dan pemberian pinjaman pada produk Rahn dengan 

pelaksanaan Praktik Kerja Lapang ? 

C. Tujuan 

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian 

ini adalah :  

1. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan sistem pengajuan dan pemberian 

pinjaman pada produk Rahn di PT. Pegadaian Syariah Cabang Pasean Kabupaten 

Pamekasan. 

2. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan Teknik mengatasi tunggakan pinjaman 

Rahn di PT. Pegadaian Syariah Cabang Pasean Kabupaten Pamekasan. 

3. Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi 

hambatan dalam sistem pengajuan dan pemberian pinjaman pada produk Rahn di 

PT. Pegadaian Syariah Cabang Pasean Kabupaten Pamekasan. 

D. Manfaat 

1. Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan 

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan wawasan untuk 

menambah referensi kepustakaan khusunya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Jurusan D-3 Keuangan dan Perbankan Universitas Muhammadiyah Malang. 

2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi yang berguna bagi pihak 

Pegadaian Syariah Cabang Pasean Kabupaten Pamekasan dalam rangka 

meningkatkan kualitas pelayanan yang ada agar semakin banyak nasabah yang 
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memanfaatkan produk dan jasa yang ada di Pegadaian Syariah Cabang Pasean 

Kabupaten Pamekasan. 

3. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan agar penulis dapat menerapkan Ilmu Pengetahuan 

yang penulis dapat di perkuliahan dan tempat penulis melakukan Praktek Kerja 

Lapang (PKL). 

E. Definisi Istilah dan Unjuk Kerja 

a. Definisi Istilah 

1. Staatsblad 

Merupakan referensi pemuatan publikasi dengan ikatan penomoran 

pemuatan yang berisikan berbagai informasi yang berkaitan dengan segala 

bentuk kebijakan, pengumuman, peraturan dan perundangan yang dikeluarkan 

oleh badan, Lembaga atau Pemerintahan berketentuan setelah pencatatan dan 

dipublikasikan dalam lembaran Negara Republik Indonesia mempunyai 

kekuatan pemaksaan atas pemberlakuan pada keseluruhan Wilayah Kedaulatan 

Republik Indonesia. Dalam penelitian ini yang termasuk kategori staatsblad 

yaitu meliputi, penyebaran browser, promosi secara online, website resmi 

Pegadaian. 

2. Monopoli 

Monopoli adalah suatu penguasaan pasar yang dilakukan oleh seseorang 

atau perusahaan, badan untuk menguasai penawaran pasar (penjualan produk 

barang atau jasa di pasaran) yang ditumjukkan kepada para pelanggannya. 

Dalam penelitian ini yang termasuk penguasaan pasar adalah persaingan antara 
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Bank dan Pegadaian dalam hal mempromosikan produk seperti Tabungan Emas 

kepada siswa-siswa yang ada di sekitar kantor. 

b. Unjuk Kerja 

Standar Kompetensi Kerja (SKK) 

PEGADAIAN (PERSERO) 

NOMOR KEP.275/LATTAS/X/2017 

 

KODE UNIT  : K.649210.055.01 

JUDUL UNIT : Melakukan Penerimaan Pelunasan Kredit 

DESKRIPSI UNIT : Unit ini mencakupin pengetahuan, keterampilan dan sikap 

untuk melakukan penerimaan pelunasan kredit dari nasabah 

baik tunai maupun non tunai, mulai dari melakukan 

persiapan penerimaan pelunasan kredit dari nasabah sampai 

dengan merapikan pekerjaan pelunasan kredit baik tunai 

maupun non tuna. Unit ini biasananya berlaku untuk jabatan 

kasir Cabang/Unit. Unit ini tidak melakukan lisensi khusus. 

KODE UNIT  : K.649201.056.01 

JUDUL UNIT  : Melakukan Pembayaran Uang Transaksi Kredit 

Nasabah Baik Tunai Maupun Non Tunai 

DESKRIPSI UNIT : Unit ini mencakupi pengetahuan, keterampilan dan sikap 

untuk melakukan pembayaran uang transaksi kredit ke 

nasabah baik tunai maupun non tunai mulai dari melakukan 

persiapan pembayaran transaksi kredit baik tunai maupun 

non tunai sampai dengan merapikan hasil pekerjaan 

pelunasan kredit baik tunai maupun non tunai. Unit ini 

biasanya berlaku untuk jabatan kasir Cabang/Unit. Unit ini 

tidak melakukan lisensi khusus. 

 

 



9 
 

 
 

KODE UNIT  : K.649210.057.01 

JUDUL UNIT  : Melakukan Pembayaran Transaksi Non Kredit 

DESKRIPSI UNIT : Unit ini mencakupi pengetahuan, keterampilan dan sikap 

untuk melakukan pembayaran transaksi non kredit, mulai 

dari melakukan persiapan pembayaran transaksi non kredit 

sampai dengan merapikan hasil pekerjaan pembatyaran uang 

transaksi non kredit. Unit ini biasanya berlaku untuk jabatan 

kasir Cabang/Unit. Unit ini tidak memerlukan lisensi khusus. 

KODE UNIT  : K.649210.058.01 

JUDUL UNIT  : Melakukan Penerimaan Transaksi Non Kredit 

DESKRIPSI UNIT : Unit ini mencakupi pengetahuan, keterampilan dan sikap 

untuk melakukan penerimaan transaksi non kredit, mulai 

dari melakukan persiapan penerimaan transaksi non kredit 

sampai dengan merapian hasil pekerjaan penerimaan uang 

transaksi non kredit. Unit ini biasanya berlaku untuk jabatan 

kasir Cabang/Unit. Unit ini tidak melakukan lisensi khusus. 


