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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Tinjauan Peneliti Terdahulu 

Penelitian terdahulu dijadikan oleh penulis sebagai acuan dalam 

melakukan penelitian. Dengan demikian, penulis bisa memperkaya teori yang 

digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan 

beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan tentang gadai 

emas : 

1) Penelitian yang ditulis oleh Rana Dita Rianti (2016) yaitu 

tentangProsedur Pembiayaan dan Pencatatan Gadai Emas Syariah 

Pada Bank BPD DIY Syariah Cabang Cik Ditiro. Metode Deskriptif 

kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk mengumpulan 

data yang diperoleh dari informasi secara jelas tentang prosedur 

pembiayaan gadai emas syariah mengenai tahapan pemberian 

pinjaman, sistem cicilan, perpanjangan utang dan bagaimana 

menangani resiko dalam gadai emas syariah serta pencatatan jurnal 

akuntansi berkaitan dengan akad yang digunakan dalam transaksi 

gadai emas tersebut. Terdapat persamaan dan perbedaan dari 

penelitian sebelumnya yaitu dari segi persamaannya keduanya 

sama-sama meneliti tentang prosedur pembiayaan gadai emas 

syariah. Perbedaannya penulis tidak meneliti pencatatan jurnal 

akuntansi dalam transaksi gadai emas syariah, sedangkan penelitian 

ini meneliti bagaimana pencatatan jurnal akuntansi dalam transaksi 
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gadai emas syariah, dan penelitian ini dilakukan di perusahaan yang 

berbeda dan periode waktu yang berbeda. 

2) Penelitian yang ditulis oleh Dina Khairunnisa (2016) yaitu tentang 

Analisis Akad Pada Produk BSM Gadai Emas Menurut Fatwa DSN-

MUI No. 26/DSN-MUI/Iii/2002 Pada Bank Syariah Mandiri Cabang 

Yogyakarta. dari penelitian sebelumnya yaitu dari segi 

persamaannya keduanya sama-sama meneliti tentang Metode 

Deskriptif Kualitatif digunakan untuk pengumpulan data dalam 

penelitian ini yaitu memahami subjek yang diteliti berbentuk kata-

kata yang jelas secara ilmiah. Terdapat persamaan dan perbedaan 

prosedur pembiayaan gadai emas syariah. Perbedaannya penelitian 

ini dilakukan di perusahaan yang berbeda dan periode waktu yang 

berbeda. 

3) Penelitian yang ditulis oleh Ami Apriani (2010) yaitu tentang 

Prospek Gadai Emas Syariah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang 

Bekasi. Metode Deskriptif Kualitatis digunakan dalam penelitian ini 

dengan mengumpulkan data yang menjadi pokok pembahasan 

tentang prospek gadai emas syariah mengenai praktik dan 

mekanismenya. Terdapat persamaan dan perbedaan dari penelitian 

sebelumnya yaitu dari segi persamaannya keduanya sama-sama 

meneliti tentang prosedur pembiayaan gadai emas syariah. 

Perbedaannya penelitian ini dilakukan di perusahaan yang berbeda 

dan periode waktu yang berbeda. 
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B.Tinjauan Pustaka 

 1. Pengertian Gadai Syariah 

Untuk memahami pembahasan yang lebih jauh tentang masalah ini, penulis 

terlebih dahulu mendefinisikan pengertian gadai secara umum, kemudian 

menguraikan sejarah singkat, serta dasar hukum gadai secara syariah. 

Dalam islam, Fikih gadai secara syariah di sebut al – rahn. Al-rahn merupakan 

perjanjian untuk menahan barang untuk sebagai jaminan pengganti dana 

tanggungan hutang. Menurut Zainuddin Ali sebagaiaman yang dikutip oleh T. 

Tanggo bahwa Gadai Syariah (rahn) secara bahasa adalah tetap, kekal, dan 

jaminan. Sedangkan menurut istilah gadai syariah (rahn) adalah menyandera 

sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil 

kembali harta tersebut sesudah ditebus. 

Pengertian gadai seperti yang diungkapkan di atas adalah suatu barang yang 

menjadi tanggungan utang; sedangkan menurut istilah gadai dapat dikatakan 

menyerahkan sejumlah tertentu harta secara sukarela dan sesuai perjanjian, lalu 

barang atau harta tersebut bisa di ambil kembali setelah menyerahkan sejumlah 

tebusan yang di perjanjikan sebelumnya.Selain itu, untuk melengkapi pengertian 

gadai, dapat kita ambil dari pasal 1150 kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

yang menyebutkan bahwa hak yang dimiliki oleh orang yang mempunyai hutang 

terhadap barang bergerak atau barang bergerak yang diserahkan kepada yang 

mempunyai hajat piutang oleh orang yang mempunyai utang atau orang lain yang 

mewakilinya. Oleh karena itu, gadai disebutkan bahasa hukum perundang-

undangan disebut juga sebagai barang jaminan, agunan, dan rungguhan sedangkan 
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dalam hokum islam, pengertian gadai adalah suatu barang yang mana mempunyai 

nilai harta dalam pandangan syariat sebagai jaminan utang atau bisa sebagai 

barang penjamin hutang, sehingga masih bisa di ambil seluruhnya atau sebagian 

setelah membayar uang jaminan sesuai yang diperjanjikan. 

Deskripsi dari gadai adalah menyimpan sementara harta milik si peminjam 

sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh berpiutang (yang 

meminjamkan). Berarti barang yang dititipkan pada si piutang dapat diambil 

kembali dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, Gadai emas dapat juga 

dimanfaatkan oleh nasabah sebagai investasi karena sifat dari emas yang 

mempunyai nilai jangka panjang dan bisa mengimbangi nilai inflasi, oleh karena 

itu tindakan menyimpan emas maupun menggadaikan emas lalu kemudian 

ditebus serta dijual saat nilai emas tersebut lebih tinggi bisa kita sebut juga 

dengan istilah konsep berkebun emas atau dalam pengertian secara umum 

dikatakan sebagai tindakan gadai ulang emas yang disebut asas tuas 

(leverage),sehingga hubungan antara keuntungan simpanan nasabah dengan 

kenaikan harga emas meningkat dengan perbandingan 1:5. 

Muhammad Syafi’i Antonio mendefinisikan gadai syariah 

merupakankegiatan menahan sebagian harta milik nasabah dan digunakan 

sebagai barang jaminan terhadap utang atau disebut juga pinjaman yang 

akan/telah diterimanya. Barang yang di jaminan tentunya harus mempunyai nilai 

ekonomis sehingga pihak yang telah menahan atau menerima gadai tersebut 

memperoleh jaminan berupa barang atau harta bernilai ekonomis untuk dapat 

diambil kembali seluruh atau sebagian dari piutangnya. 
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Dari beberapa penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian 

gadai adalah  menahan barang jaminan yang bersifat materi miliki si peminjam 

sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, sedang barang yang diterima 

tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan memperoleh jaminan 

untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai 

yang dimaksud. 

2. Sejarah Singkat Gadai Syariah 

Awalnyakegiatan gadai di Indonesia diadakan oleh pihak swasta saja, 

Namun kemudian Gubernur Hindia Belanda melalui Staatsblad tahun 1901 No. 

131 tanggal 12 Maret 1901 telah mendirikan gadai yang disebut rumah gadai 

pemerintah (Hindia Belanda) di Sukabumi, Jawa Barat. Dengan adanya 

peraturan itu maka pelaksanaan kegiatan gadai mulai dilaksanakan pemerintah 

Hindia Belanda, seperti yang diatur dalam Staatsblad tahun 1901 No. 131 

sebagai berikut: 

“Sejak saat itu di bagian Sukabumi kepada siapapun tidak akan diperkenangkan 

untuk dengan memberi gadai atau dalam bentuk jual beli dengan hak membeli 

kembali, meminjamkan uang, tidak melebihi 100 (seratus) Golden, dengan 

hukuman, tergantung pada kebangsaan para pelanggar yangdiancam dalam 

pasal 337 KUHP bagi orang-orang Eropa dan pasal 339 KUHP bagi orang-

orang Bumiputera” 

Kemudian melalui Staatsblad 1930, No. 266, rumah gadai tersebut diberi 

status dinas pegadaian sebagai perusahaan negara, yang telah di atur dalam UU 

perusahaan Hindia Belanda (Lembaga Hindia Belanda 1927 No. 419). 
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Selanjutnya pada masa pemerintahan RI, Dinas pegadaian yang mana 

merupakan kelanjutan dari pemerintah Hindia Beland berganti status dari 

pegadaian menjadi Perusahaan Negara (PN) kemudian dirubah lagi menjadi 

Perjan pegadaian. Selanjutnya untuk meningkatkan efektivitas dan 

produktivitasnya, bentuk perjanjian pegadaian tersebut, kemudian dialihkan 

menjadi Perum Pegadaian. Hal tersebut diharapkan agar perum pegadaian  

mampu menjalankan usahanya menjadi lebih propesional tanpa memberikan ciri 

khusus yang mempunyai misi memberikan pinjaman dengan landasan dasar 

hukum gadai yang mana pasar sasaran adalah masyarakat golongan ekonomi 

bawah dan dengan cara yang aman, mudah serta hemat, sesuai dengan mottonya 

yaitu ‘Menyelesaikan Masalah Tanpa Masalah. 

Membahas mengenai sejarah gadai syariah khususnya di Indonesia tidak 

terlepas oleh keinginan masyarakat yang beragama islam agar menjadikan 

prinsip syariah sebagai landasan dalam praktik akad gadai serta kebijakan yang 

diambil oleh pemerintah untukmengembangkanekonomi dan lembaga keuangan 

yang bisa sesuai dengan nilai serta prinsip dalam hukum Islam. 

Hal tersebut, dilatar belakangi oleh berkembangnya suara dan pendapat dari 

warga masyarakat yang beragama Islam diberbagai daerah yang sangat 

menginginkan penerapan hukum Islam di dalam bermacam aspek termasuk 

gadaian secara syariah. Selain itu, semakin berkembang dan populernya 

penerapan bisnis ekonomi syariah dan menciptakan peluang yang baik untuk 

dikembangkan hingga sekarang. Sesuai penjabaran di atas, pemerintah akhirnya 

mengeluarkan undang - undang untuk mengesahkan secara hukum pelaksanaan 

dalam praktek bisnis sesuai dengan syariah yang didalamnya termasuk gadai 
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syariah. Oleh sebab itu, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 

merumuskan rancangan undang – undang yang selanjutnya disahkan menjadi 

UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan. Undang-undang tersebut memberi 

peluang untuk diterapkannya praktek pelaksanaan perekonomian sesuai syariah 

dibawah perlindungan hukum positif. 

Pelaksanaan gadai secara syariah sangat strategis karena menyangkut citra 

gadai memang telah berubah seiring berjalannya waktu sejak enam-tujuh tahun 

terakhir ini. Gadai bukan lagi sekedar dipandang sebagai tempatnya masyarakat 

kalangan bawah untuk mencari dana cepatuntuk berobat atau untuk biaya 

sekolah. Gadai sekarang juga dimanfaatkan oleh para pengusaha untuk mencari 

tambahan modal untuk mengembangkan bisnis mereka.Peningkatan bisnis 

Gadai Syariah meningkat secara signifikan,perkembangan gadai  syariah 

mengalami peningkatan yang pesat dari tahun ke tahun.    

C. Pemanfaatan Gadai Emas 

Sifat dan usaha Gadai Emas pada bank perkreditan rakyat syariahpada 

dasarnya memberikan pelayananan bagi masyarakat umum dan sekaligus 

menumbuhkan keuntungan sesuai prinsip pengelolaan yang baik pula. Oleh 

karena itu, perum pegadaian mempunyai tujuan - tujuan yang positif sebagai 

berikut : 

1. Melaksanakan serta menunjang pelaksanaan kebijaksanaan danprogram 

pemerintah pada bidang ekonomi dan pembangunan nasional secara 

umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan/pinjaman berdasarkan 

hukum gadai. 
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2. Mencegah terjadinya praktik ijon,pinjaman yang tidak wajar, pegadaian 

gelap, dan lainnya. 

3. Memanfaatkan gadai yang bebas bunga pada hukum gadai secarah syariah 

sehingga mempunyai efek jaring pengaman sosial disebabkan masyarakat 

yang butuh dana secara mendesak tidak lagi dijerat pinjaman/pembiayaan 

berbasis bunga seperti melalui rentenir. 

4. Membantu masyarakat yang membutuhkan pinjaman secara cepat dengan 

syarat yang cukup mudah.    

Seiring dengan kemajuan zaman berbagai produk yang ada dalam 

masyarakat menuntut perubahan sosial secara merata karena masyarakat 

bersifat konsumtif.Ketika hal yang demikian terjadi,dengan tanpa 

diimbangi tingkat penghasilan yang dalam masyarakat,maka yang terjadi 

adalah semakin sengsaranya kehidupan yang mereka jalani.bahkan ada yang 

menjual rumah atau tanahnya hanya demi memenuhi kebutuhan keluarga 

yang terkena virus pola hidup konsumtif.jalan lain apabila tidak ingin 

menjual barangnya adalah dengan cara menggadaikannya.Alasan 

masyarakat melakukan transaksi gadai emas sangat bermacam-macam. 

Misalnya diantaranya untuk memenuhi kebutuhan, memperoleh 

keuntungan dan lain sebagainya.  

Menurut Rachmad Syafei, tindakan yang berpedoman pada prinsip 

ekonomi yaitu dengan bersedia membayar terhadap fasilitas yang 

diterimanya. Bayar biaya ujrah atas pinjaman dari agunan emas yang di 

gadaikan di Bank Syariah Mandiri. Jadi tindakan ekonomi harus didorong 

oleh motif ekonomi dan didasari oleh prinsip ekonomi. Motif adalah alasan 
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seseorang untuk melakukan sesuatu atau dorongan dari dalam diri manusia 

untuk berbuat atau bertindak. 

(Rahmad Syafei,2000 dalam Adrian Sutedi,2011:72). 

 


