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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu adalah sebuah ringkasan yang menjadi acuan penulis 

untuk melakukan penelitian yang sudah pernah diteliti sehingga kajian yang diteliti 

penulis tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. Dari penelitian 

terdahulu, penulis dapat menunjang referensi dan menyajikan perbedaan antara 

penelitian yang sudah ada dengan penilitian yang akan peniliti tulis untuk 

memperbanyak bahan kajian penelitian. 

Pertama, dalam penelitian Hikmah Fujiati menggunakan metode penelitian 

kualitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan 

dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah strategi pemasaran yang dilakukan 

Pegadaian Syariah Cabang Blauran menggunakan marketing mix atau bauran 

pemasaran, strategi pemasaran yang digunakan ialah  4P, sedangkan efektif dan tidak 

efektifnya Implementasi dalam meningkatkan jumlah nasabahnya, cukup efektif, 

dengan memberikan jaminan barang senilai Rp 7.000.000,- sudah mendapatkan porsi 

nomor urut. Dan optimalisasi strategi pemasaran dengan memberikan jemput bola 

serta kerja sama dengan pengajian dan beberapa KBIH dan travel.
9
 

Kedua, dalam penelitian Sri Margiati merupakan penelitian lapangan (field 

research) yang bersifat deskriptif kualitatif. Dalam pegumpulan data menggunakan 

                                                            
9 Hikmah Fujiati, Strategi Pemasaran Dana Talangan Haji Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Di 

Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya, (Surabaya: Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan 

Ampel Surabaya, Skripsi diterbitkan, 2018)  
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teknik wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, diolah melalui proses: 

editing dan sekripsi, kemudian data dianalisis dengan analisis SWOT. Hasil 

penelitian diperoleh kesimpulan bahwa strategi opemasaran yang diterapkan PT. 

Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin menggunakan bauran 

pemasaran, yaitu strategi produk, harga, tempat, dan promosi. Selain itu kendala yang 

dihadapi ada beberapa yaitu, jaminan yang tidak dimiliki semua calon nasabah, daftar 

tunggu berangkat haji yang cukup lama, tidak adanya pegawai khusus untuk bagian 

pemasaran, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap produk-produk yang 

dikeluarkan pegadaian, serta pemasaran yang dilakukan oleh lembaga keuangan 

lain.
10

 

Ketiga, Penelitian yang ditulis oleh Wiki Fatmala merupakan penelitian 

lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dan pengumpulan data meliputi 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini ialah Strategi 

pemasaran di Pegadaian Unit Layanan Syariah Way Halim menerapkan bauran 

pemasaran yang terdiri dari strategi produk, strategi harga, strategi tempat, dan 

strategi promosi. Strategi harga dan strategi tempat sudah baik, karena untuk strategi 

harga sudah ditetunkan oleh kantor pusat sedangkan untuk strategi tempat sebelum 

didirikan sudah melakukan survey terlebih dahulu. Namun, untuk strategi produk dan 

strategi promosi belum baik, karena pegadaian UPS way halim belum maksimal 

dalan memperkenalkan produknya, begitu juga strategi pemasarannya, perlu 

meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, Pegadaian Syariah Unit 

                                                            
10 Sri Margiati, Strategi Pemasaran Produk Arrum Haji Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun 

Bunga Banjarmasin, (Banjarmasin: Skripsi Universitas Islam Negeri Antasari, Skripsi diterbitkan, 

2017). 
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Pelayanan Syariah Way Halim menerapkan segmentasi pasar dengan cara 

mengelompokkan pasar berdasarkan dengan pekerjaan, pendapatan perbulan, dan 

faktor usia. Sedangkan targetnya ialah masyarakat kelas menengah, karena mereka 

adalah masyarakat yang mulai hidup mapan, memiliki rumah layak, dan kebutuhan 

yang tercukupi.
11

 

Keempat, Yulia Sari dalam penelitiannya menggunakan Teknik penelitian 

yaitu field redearch atau penelitian lapangan, dengan cara mengangkat data dari 

lapangan yang erkaitan dengan strategi pemasaran dalam meningkatkan kepuasan 

pelanggan di Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung. Metode yang 

digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh 

yaitu strategi pemasaran Produk Arrum Haji yang diterapkan Pegadaian Syariah 

Cabang Raden Intan Bandar Lampung dalam meningkatkan kepuasan pelanggan 

yaitu: Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung menerapkan strategi 

pemasaran langsung berupa tatap muka secara langsung dan penyebaran katalog atau 

brosur dan strategi pemasaran tidak langsung yaitu melalui jejaring social blog dan 

instagram. Sedangkan dalam meningkatkan kepuasan pelanggan Pegadaian Syariah 

Cabang Raden Intan Bandar Lampung lebih menekankan pada pelayanan yang 

diberikan oleh unsur manajemen terhadap pelanggan. Kesimpulan dari penelitian ini, 

strategi pemasaran produk Arrum Haji yang dilakukan oleh unsur manajemen 

                                                            
11 Wiki Fatmala, Analisis Strategi Pemasaran Produk Arrum Haji Dalam Meningkatkan Jumlah 

Nasabah (Studi Pada Pegadaian Unit Pelayanan Syari’ah Way Halim), (Lampung: Skripsi Universitas 

Islam Negeri Raden Intan Lampung, Skripsi diterbitkan, 2018). 
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Pegadaian Syariah berjalan cukup baik sehingga dapat dilihat bahwa pelanggan puas 

menggunakan jasa pegadaian syariah.
12

 

Kelima, penelitian Asnawati merupakan penelitian lapangan (field research) 

yaitu seluruh data yang dikumpulkan berdasarkan observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif yaitu metode yang menggambarkan bagaimana strategi pemasaran yang 

diterapkan CPS Pasar Renteng Praya dalam memasarkan produk arum haji dan 

bagaimana analisis SWOT terhadap strategi yang diterapkan tersebut kemudian 

dikaitkan dengan teori-teori yang ada untuk selanjutnya ditelaah secara mendalam.. 

Hasil penelitian berdasarkan menunjukkan bahwa strategi pemasaran yang diterapkan 

Pegadaian Syari‟ah Cabang Renteng menggunakan bauran pemasaran. Dalam teknit 

pemasaran yang diterapkan seperti sosialisasi arum haji, literasi, periklanan, one day 

one shop.
13

 

Persamaan penelitian dengan penelitian terdahulu: 

Persamaan dengan peneliti terdahulu adalah tema yang diangkat dalam 

penelitian sama-sama meneliti tentang pemasaran produk Arrum Haji yang dimiliki 

oleh Pegadaian Syariah.  

Perbedaan penelitian dengan penelitian terdahulu: 

Perbedaan dengan peneliti terdahulu ialah peneliti meneliti tentang bauran 

pemasaran yang digunakan sedangkan peneliti terdahulu meneliti tentang strategi 

                                                            
12 Yulia Sari, Strategi Pemasaran Produk Arrum Haji Dalam Meningkatkan Kepuasan Pelanggan Di 

Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung, (Lampung: Skripsi Universitas Islam 

Negeri Raden Intan, Skripsi diterbitkan, 2019). 
13 Asnawati, Analisis SWOT Terhadap Strategi Pemasaran Produk Arrum Haji Dalam Menarik Minat 

Nasabah Pada Pegadaian Syari’ah Cabang Renteng Praya Kabupaten Lombok Tengah, (Mataram: 

Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Skripsi diterbitkan, 2018). 
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pemasaran yang digunakan dan juga lokasi penelitian yang berbeda, selain itu teknik 

analisis SWOT yang didapat peneliti hanya berdasarkan wawancara dengan 

staff/karyawan Pegadaian Syariah sedangkan penelitian terdahulu menggunakan 

angket. 

2.2 Kerangka Teoritis Masalah Penelitian 

2.2.1 Pemasaran 

Pemasaran berkaitan dengan proses mengidentifikasi dan memenuhi 

kebutuhan manusia maupun masyarakat. Pemasaran dapat diartikan juga sebagai 

kegiatan memenuhi kebutuhan secara menguntungkan. Menurut American Marketing 

Assosiation, pemasaran adalah suatu fungsi organisasi dan seperangkat proses untuk 

menciptakan, mengomunikasikan, dan menyerahkan nilai kepada konsumen, serta 

mengelola hubungan baik dengan konsumen melalui cara yang menguntungkan 

organisasi dan para pemilik saham.
14

 

Sedangkan menurut Winardi, Marketing terdiri dari tindakan-tindakan yang 

menyebabkan berpindahnya hak milik atas benda-benda dan jasa-jasa dan yang 

menimbulkan distribusi fisik mereka.
15

 

Definisi pemasaran menurut Stanton adalah sebuah sistem total kegiatan 

bisnis yang dibuat untuk menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan 

                                                            
14 Veithzal Rivai Zainal, dkk, Islamic Marketing Management: Mengembangkan Bisnis dengan Hijrah 

ke Pemasaran Islami Mengikuti Praktik Rasullah saw, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), hal. 6. 
15 Winardi, Azas-Azas Marketing, (Bandung: Penerbit Alumni: 1980), hal. 4. 
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barang dan jasa yang mampu memuaskan keinginan baik konsumen saat ini maupun 

konsumen potensial.
16

 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan pemasaran adalah 

seperangkat proses tindakan untuk menciptakan, menentukan harga, 

mempromosikan, mendistribusikan barang dan jasa yang mampu memuaskan 

kenginan baik konsumen saat ini maupun konsumen potensial melalui cara yang 

menguntungkan organisasi dan para pemilik saham. 

Pemasaran Islami merupakan suatu proses bisnis yang seluruh prosesnya 

menerapkan nilai-nilai Islam. Suatu cara dalam memasarkan suatu bisnis yang 

mengedepankan nilai-nilai keadilan dan kejujuran. Dengan pemasaran islami, seluruh 

proses tidak boleh ada yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Hal tersebut 

telah dicontohkan oleh Rasulullah saw. tentang kegiatan perdagangan yang 

berpegang teguh pada kebenaran, kejujuran dan sikap amanah, serta dapat tetap 

memperoleh keuntungan. 

Pemasaran Islam mengacu pada aspek yang berorientasi pada pandangan 

dunia (tasawwur) dan epistemologi. Tasawwur berasal dari konsep Iman yang kuat 

atau iman dan takwa, sedangkan epistemology mengacu pada Al-Qur‟an, Al-Hadis, 

Ijma‟ dan Qiyas sebagai referensi inti. Oleh karenanya penting untuk 

mengembangkan kerangka teori pemasaran dalam perspektif Islam sesuai dengan 

paradigm ideal yang mengacu pada kaidah, ajaran dan sumber hukum Islam. 

                                                            
16 Ita Nurcholifah, Strategi Marketing Mix Dalam Perspektif  Syariah, (Pontianak: Jurnal 

Khatulistiwa—Journal Of Islamic Studies Volume 4 Nomor 1, Jurnal diterbitkan, 2014), hal. 75. 
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Abuznaid merumuskan definisi pemasaran syariah berdasarkan pada Al-

Qur‟an, Hadits, literature Islam dan wawancara dengan ulama, menurutnya keputusan 

yang bijaksana dalam rangka memuaskan kebutuhan pelanggan melalui perilaku yang 

baik, menyuguhkan produk atau jasa yang sehat (halal) dengan persetujuan kedua 

belah pihak (penjual dan pembeli) guna mencapai kesejahteraan material dan 

spiritual, dunia dan akhirat melalui media iklan yang beretika.
17

 

Kertajaya dan Sula mendefinisikan pemasaran syariah adalah sebuah disiplin 

bisnis strategis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran dan perubahan 

value dari suatu inisiator kepada stakeholders-nya, yang dalam keseluruhan 

prosesnya sesuai dengan akan dan prinsip-prinsip muamalah (bisnis) dalam Islam.
18

 

M. Syakir Sula mendifiniskan pemasaran syari‟ah sebagai disiplin bisnis 

strategi yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan value dari 

satu inisiator kepada stakeholders-nya, dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan 

akad dan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam.
19

 

Syakir mengungkapkan definisi tersebut merujuk pada definisi yang 

disepakati pakar marketing dunia. Kemudian mendasarkan pada kaidah fiqh dalam 

Islam, yaitu:
20

 

 

 

                                                            
17 Veithzal Rivai Zainal, dkk, Islamic Marketing Management: Mengembangkan Bisnis dengan Hijrah 

ke Pemasaran Islami Mengikuti Praktik Rasullah saw, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), hal. 129. 
18 Nurul Huda, dkk, Pemasaran Syariah Teori dan Aplikasi, (Depok: Kencana, 2017), hal. 47. 
19 Faridatun Sa‟adah, Strategi Pemasaran Produk Gadai Syariah Dalam Upaya Menarik Minat 

Nasabah Pada Pegadaian Syariah Cabang Dewi Sartika, (Jakarta: Skripsi Universitas Islam Negeri 

Syarif Hidayatullah Jakarta, Skripsi diterbitkan, 2008), hal 41. 
20 Ibid., hal 41. 
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سْْ ًُ َوَْحالَّالْأْوأَحّمَْحَشاًياان َْعهًَُْشُشْوِْطِهْىْإاِلَْشْشًْطاَْحشَّ ٌَ ْى ًُ ِه  

Artinya: “Kaum muslimin terikat dengan kesepakatan-kesepakatan 

bisnis (syarat-syarat) yang mereka buat, kecuali kesepakatan (syarat) 

yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”. 

 Menurut Syakir, kata kunci dalam definisi pemasaran syariah adalah bahwa 

dalam seluruh proses, baik proses penciptaan, proses penawaran maupun proses 

perubahan nilai (value), tidak boleh ada hal yang bertolak belakang dengan akad dan 

prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Sepanjang hal tersebut dapat dijamin, dan 

penyimpangan prinsip muamalah tidak akan terjadi, maka bentuk transaksi apapun 

dalam bisnis dibolehkan dalam syariat Islam. Karena itu Allah mengingatkan agar 

senantiasa menghindari perbuatan yang zalim dalam bisnis termasuk dalam proses 

penciptaan, penawaran, dan proses perubahan nilai dalam pemasaran.
21

 

2.2.2 Bauran Pemasaran (Marketing Mix) 

1. Bauran Pemasaran (Marketing-Mix) dalam Konvensional 

Pelaku pemasaran menggunakan berbagai alat untuk mendukung programnya 

demi memperoleh respons dari sasarannya. Alat inilah yang kemudian disebut dengan 

bauran pemasaran (marketing-mix). Menurut Kotler bauran pemasaran atau yang 

lebih dikenal dengan istilah marketingmix adalah istilah yang digunakan untuk 

menggambarkan kombinasi taktik (marketing tools) yang digunakan pada konteks 

bisnis untuk mencapai tujuannya dalam ranka memasarkan produk atau jasa secara 

efektif kepada kelompok pelanggan sasaran. Keputusan yang didasarkan pada bauran 

                                                            
21 Faridatun Sa‟adah, Strategi Pemasaran Produk Gadai Syariah Dalam Upaya Menarik Minat 

Nasabah Pada Pegadaian Syariah Cabang Dewi Sartika, (Jakarta: Skripsi Universitas Islam Negeri 

Syarif Hidayatullah Jakarta, Skripsi diterbitkan, 2008), hal 42. 
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pemasaran sangat penting untuk keberhasilan program pemasaran karena bagi 

marketer, marketing mix  adalah seperangkat alat pemasaran taktis dan terkontrol 

yang dipadukan oleh perusahaan untuk enghasilkan respons yang diinginkan pada 

target market.
22

 

Tabel 2.1 Deskripsi Karakteristik Bauran Pemasaran 

Marketing-mix Deskripsi 

Product (Produk) Keragaman produk (Product Variety), kualitas atau mutu 

(quality), Rancangan (design), sifat-sifat (features), nama 

merek (brand name), kemasan (packaging), ukuran (sizes), 

pelayanan (services), garansi atau jaminan (warranties), 

keuntungan (return) 

Price (Harga)  Daftar harga (list price), diskon (discounts), potongan 

(allowances), periode pembayaran (payment period), syarat 

kredit (credit term)  

Promotion (Promosi) Penjualan perorangan (sales promotion), periklanan 

(advertising), kekuatan penjual (sales force), hubungan 

masyarakat (public relations), penjualan langsung (direct 

marketing). 

Place (Tempat) Saluran (channels), jangkauan atau cakupan (coverage), 

keberagaman (assortment), lokasi (locations), ersediaan 

(inventory), pengangkutan atau transportasi (transport). 

Sumber: Nur Asnawi dan Asnan Fanani (2017) 

Menurut Ebert dan Griffin dalam merencanakan dan melaksanakan strategi, 

para manajer bergantung pada empat komponen dasar. Elemen itu sering kali disebut 

                                                            
22 Nur Asnawi dan Asnan Fanani, Pemasaran Syariah: Teori, FIlosofi, dan Isu-isu Kontemporer, 

(Depok: Rajagrafindo Persada, 2017), hal 157. 
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sebagai 4P dalam pemasaran, dan disebut sebagai alat untuk menjalankan strategi, 

mereka membentuk bauran pemasaran masing-masing adalah:
23

 

a. Produk. Pemasaran dimulai dengan produk yaitu, barang, jasa atau 

gagasan yang dirancang untuk memebuhi kebutuhan seorang pemakai. 

Menyusun dan mengembangkan produk baru merupakan tantangan bagi 

tenaga pemasaran. Memenuhi kebutuhan pemakai sering kali berarti 

mengubah produk-produk yang telah ada. Salah satu strateginya adalah 

diferensiasi produk. Diferensiasi produk berarti penciptaan suatu produk 

atau citra produk yang cukup berbeda dengan produk-produk yang telah 

beredar dengan maksud untuk menarik pelanggan. 

b. Harga. Memilih harga jual yang paling sesuai kadang-kadang juga 

merupakan tindak penyeimbangan. Di satu sisi, harga harus mendukung 

beragam biaya: biaya operasi, administrasi dan riset organisasi itu selai 

juga biaya pemasaran, seperti biaya iklan dan biaya penjual. Di sisa lain, 

harga tidak dapat terlalu tinggi karena pelanggan dapat berpindah ke 

produk-produk pesaing. 

c. Promosi. Komponen bauran pemasaran yang paling terlihat nyata tidak 

lain adaah promosi, yang mengacu oada teknik-teknik untuk 

mengomunikasikan informasi mengenai produk. Promosi merupakan 

kegiatan terpenting, yang berperan aktif dalam memperkenalkan, 

memberitahukan dan mengingatkan kembali manfaat suatu produk agar 

mendorong konsumen untuk membeli produk yang dipromosikan tersebut. 

                                                            
23 Nurul Huda, dkk, Pemasaran Syariah Teori dan Aplikasi, (Depok: Kencana, 2017), hal. 16. 
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Setiap perusahaan harus dapat menentukan dengan tepat alat promosi 

manakah yang digunakan agar dapat mencapai keberhasil dalam penjualan 

untuk mengadakan promosi. 

d. Tempat. Distribusi menjadi bagian dari bauran pemasaran yang 

mempertimbangkan bagaimana menyampaikan produk dari produsen ke 

pemakai. 

2. Bauran Pemasaran (Marketing-Mix) dalam Islam 

Pemasaran merupakan bagian dari muamalah yang dibolehkan dalam Islam, 

sepanjang dalam proses transaksinya tidak ada ketentuan-ketentuan syariah yang 

melarangnya. Oleh karena itu, terdapat cabang ilmu ekonomi islam yakni pemasaran 

syariah yang mempelajari tentang proses penciptaan, penawaran, dan perubahan 

values dari seorang seller/marketer kepada sejumlah buyers yang dalam keseluruhan 

prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah Islam. 

Abuznaid menjelaskan dalam Islam setiap kegiatan bisnis harus taat pada dua 

prinsip, yaitu: pertama, taat pada aturan atau tatanan moral yang telah ditetapkan 

Allah Swt. Dan kedua, empati, mensyukuri rahmat dan ciptaan Allah Swt. Dengan 

jalan menahan diri dari tindakan yang merugikan orang lain dan mencegah 

penyebaran praktik yang tidak etis. Implikasi dari prinsip tersebut maka bauran 

pemasaran dalam Islam terdiri dari bauran pemasaran konvensional yang 7P (product, 

promotion, place, price, people, physical evidence dan process) yang kemudian 

ditambahkan promise (janji) dan patience (kesabaran). Abdullah rt al melalui 

pendekatan empiris menemukan bahwa konsumen Muslim memerhatikan beberapa 

faktor yang dianggap sebagai aspek penting dalam pelaksanaan bisnis yang dikenal 
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dengan kerangka 5Cs marketing mix, antara lain conformity (kesesuaian), character 

(karakter), commitment (komitmen), conscience (berhati nurani) dan customer 

centrism (focus pada pelanggan).
24

 

Bauran pemasaran syariah tidak jauh berbeda dengan bauran pemasaran pada 

umumnya, yang berbeda terlektak pada implementasinya, karena setiap variable 

dalam bauran pemasaran syariah pelaksanaannya didasarkan atas perspektif Islam. 

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis hanya mengambil 4 komponen untuk 

penelitian yang diambil, dimaksudkan juga untuk dapat menemuka perbedaan 

implementasi antara bauran pemasaran syariah maupun yang umum. 

Berikut adalah penjelasan keempat komponen bauran pemasaran dalam 

persepektif Islam menurut Bahari:
25

 

a. Produk. Suatu produk/jasa merupakan variable bauran pemasaran yang 

pertama yang seharusnya menjadi fokus utama para pembisnis. Seorang 

pebisnis Muslim harus mampu membaca kondisi pasar dan menciptakan 

produk yang dibutuhkan pasar tersebut. Hal itulah yang menjadi salah satu 

pembeda antara strategi pemasaran syariah dengan konvensional. Strategi 

pemasaran konvensional dirasa hanya sekedar berlomba-lomba menciptkan 

dan menawarkan produk baru tanpa melihat kebutuhan pasar pada saat itu. 

Selain itu, halalnya suatu produk/jasa yang ditawarkan pun menjadi 

keunggulan tersendiri dalam bauran pemasaran syariah. Bahari menekankan 

produk yang memenuhi karakteristik realistic (hasil kreativitas) ialah produk 

                                                            
24 Nur Asnawi dan Asnan Fanani, Pemasaran Syariah: Teori, FIlosofi, dan Isu-isu Kontemporer, 

(Depok: Rajagrafindo Persada, 2017), hal 161. 
25 Nurul Huda, dkk, Pemasaran Syariah Teori dan Aplikasi, (Depok: Kencana, 2017), hal. 123. 
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yang sesuai dalam Islam, humanistik (produk yang manusiawi, disampaikan 

dengan cara yang santun dan proposional) dan transparasi (sesama pelaku 

bisnis memperoleh informasi yang lengkap tentang kecirian produk).
26

 

Dalam Islam, proses produksi harus memenuhi ketentuan dalam Islam, yaitu 

prinsip sah menurut hukum Islam, kesucian, benar adanya, dapat di-delivery-

kan, dan ditentukan secara tepat. Terkait dengan prinsip tersebut maka produk 

dipasarkan harus memenuhi ketentuan:
27

 

- Halal, tidak menyebabkan kerusakan dan gangguan dalam bentuk apapun 

pada masyarakat (imoralitas). 

- Produk harus memiliki kepemilakan atau kekuasan pemilik yang 

sebenarnya  

- Produk harus diserahkan karena penjualan produk tidak berlaku jika tidak 

dapat ditunjukkan secara jelas, misalnya penjualan ikan disungai. 

- Objek yang dijual harus jelas secara kuantititas dan kualititasnya. 

Pijakan yang digunakan oleh marker Muslim dalam memasarkan produk tidak 

lepas dari Nabi Muhammad SAW. sebagai sosok yang pandai dalam 

memasarkan produk serta sangat mengutamakan kualitas produk yang halal 

sebagaiman firman-Nya dalam QS Al-Baqarah (2): 168: 

 

                                                            
26 Nur Asnawi dan Asnan Fanani, Pemasaran Syariah: Teori, FIlosofi, dan Isu-isu Kontemporer, 

(Depok: Rajagrafindo Persada, 2017), hal 162. 
27 Ibid., hal 163. 
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اْ اِْفًْاأُلَْسِضَْحٰهالًَْطُِّبًاَْوالَْجَحًبِعُىاُْخُطَىٰ ًَّ ََأَََُّهاْاُنَُّاُسُْكهُىاِْي

ْۚ ٍِ ٍْ ِْتْاُنشََُّط بُِ يُّ إََِّهُْنَُكْىَْعذُْوٌّ  

Artinya : Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa 

yang terdapat dibumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah 

setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata 

bagimu. 

b. Harga. Harga adalah suatu nilai tukar yang dapat disamakan dengan uang 

atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu produk/jasa bagi 

seseorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu. 

Sederhananya, harga merupakan tolak ukur nilai jual atas produk/jasa yang 

telah melalui tahap produksi yang ditentukan sepenuhnya oleh penjual. Hal itu 

menjadikan komponen bauran pemasran syariah ini menjadi sumber 

penghasilan dan keuntungan bagi penjual. Pemasaran syariah mengatur 

penetapan harga yang sesuai dengan perspektif Islam. Aturan penetapan harga 

tersebut ialah: 

- Penjual dilarang menjual pada harga yang melebihi harga biaya input dan 

margin keuntungannya. Tindakan ini tanpa adanya perubahan kualitas dan 

kuantitas yang lebih baik, sama saja dengan maisir atau perjudian. 

- Praktik diskriminasi harga juga dilarang dalam Islam. Penjual tidak 

diperbolehkan menetapkan harga yang berbeda kepada dua orang pembeli 

atau lebih atas barang yang sama. Perlakuan seperti ini disebut riba. 

- Manipulasi harga tidak dibenarkan dalam sudut pandang pemasaran 

syariah. Salah satu contoh manipulasi harga ialah pemilik berpura-pura 
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menjadi pembeli atas barang yang dijualnya dengan cara memuji-muji 

barang miliknya, sehingga pembeli lain percaya dan rela membayar 

dengan harga tinggi. Penimbunan produk dan pembatasan produksi yang 

mengakibatkan kenaikan harga sangat dilarang dalam Islam. Namun 

demikian, Islam tidak melarang adanya pembatasan produksi dan kontrol 

harga ketika menyangkut tujuan memenuhi kebutuhan pasar. Contoh 

praktik saat ini yaitu penetapan harga karena factor tanggal oleh maskapai 

penerbangan, hotel, dan beberapa industry lain sebagai strategi penjualan 

kepada pelanggan. 

- Perbedaan tingkat harga diantara sesama penjual dapat memengaruhi 

kondisi pasar secara menyeluruh. Pada kondisi pasar persaingan sempurna 

dimana barang yang dijual bersifat homoge dengan banyak penjual dan 

pembeli, harga dengan sendiri akan terbentuk melalui mekanisme pasar. 

Ketika ada salah satu penjual dalam pasar tersebut menaikkan harga 

produknya diatas harga pasar atau sebaliknya, ia menjual produknya 

dengan harga dibawah harga pasar, maka yang akan terjadi adalah distorsi 

pasar. Distorsi pasar akan memacu kondisi ekonomi menjadi tidak efisien 

sehingga mengganggu agen ekonomi dalam memaksimalkan 

kesejahteraan social dengan maksud memaksimalkan kesejahteraan 

mereka sendiri. 

Dalam Al-Quran secara jelas Allah SWT melarang adanya praktik kecurangan 

pada timbangan sebagai bagian dari kebijakan penentuan harga sebagaimana 

firman-Nya dalam QS Al-Muthaffifin (83): 1-3: 
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ٍَْ ِفُ َطفِّ ًُ ْه ْنِّ َْم   َو

ٌَْ ْإِرَاْاُْكحَاْنُىاَْعهًَْاُنَُّاِْسََْْسحَْىْفُىْ ٍَ  انَِّزَ

ٌَْ َصَُىُْهْىَُْْخِسُشْو  َوإِرَاَْكاْنُْىُْهْىْأَوْوَّ

Artinya : Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) 

orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka 

minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk 

orang lain, mereka mengurangi.   

c. Tempat. Tempat atau distribusi merupakan salah satu kunci sukses dalam 

strategi pemasaran yang efektif. Tempat yang strategis dan mudah dijangkau 

oleh pelanggan dalam transaksi jual beli merupakan representasi dari prinsip 

dasar Islam bahwa manusia merupakan sebagai wakil Allah SWT dimuka 

bumi yang dapat mengelola sumber daya dengan cara yang adil. Pada awal 

penjelesan telah dijelaskan bahwa tindakan penimbunan dan monopoli untuk 

mendominasi saluran distribusi dengan niat untuk memperoleh keuntungan 

sangat dilarang dalam Islam.  

Dalam praktiknya, pemerataan atau keadilan distribusi produk ialah untuk 

menjaga kelancaran saluran distribusi yang ada untuk memastikan bahwa 

produk tersebut sampai kepada pelanggan dan dapat memenuhi kebutuhan 

mereka. Hal tersebut berlaku pula pada reseller (penjual yang menjual barang 

milik agen lain dengan margin keuntungan tertentu) tempat produsen penjual 

barangnya harus berlokasi dapat dijangkau oleh msyarakat. 

d. Promosi. Promosi dalam pemasaran syariah harus beretika dan terbuka. 

Kebenaran informasi setiap produk yang ditawarkan adalah inti dari promosi 
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pemasaran syariah. Perilaku tersebut berdasarkan dalam Al-Qur‟an dan Hadits 

yang dimana segala sesuatu yang dikerjakan oleh seorang Muslim pasti 

bersifat vertikal yaitu, ada pertanggungjawaban kepada Allah SWT. Oleh 

karenanya, penjual atau pemasar memiliki kewajiban dalam mengungkapkan 

informasi produk, baik itu infromasi tentang kerusakan tak kasat mata pada 

produk yang ditawarkan. Informasi yang palsu, dilebih-lebihkan maupun di 

tutup-tutupi merupakan perilaku yang ditentang keras dalam proses akad jual 

beli. 

Dari penjelasan diatas maka bisa diambil kesimpulan antara Bauran Pemasaran 

Konvensional dan Syariah: 

Bauran 

Pemasaran 
Konvensional Syariah 

Produk 

Menyusun dan mengembangkan 

produk, Memenuhi kebutuhan 

pemakai berarti mengubah 

produk-produk yang telah ada, 

Diferensiasi produk penciptaan 

suatu produk atau citra produk 

yang cukup berbeda dengan 

produk-produk yang telah beredar 

dengan maksud untuk menarik 

pelanggan. 

Halal (jenis produk), Realistic 

(kreativitas) produk yang 

sesuai dalam Islam, 

Humanistik (manusiawi, 

disampaikan dengan cara yang 

santun dan proposional), 

Transparasi (menjelaskan 

secara lengkap kerincian 

produk). 

Harga 

Harga harus mendukung beragam 

biaya: biaya operasi, administrasi 

dan riset organisasi itu selai juga 

biaya pemasaran, seperti biaya 

Dilarang menentukan harga 

jual melebihi harga biaya input 

dan margin keuntungan, 

Praktik diskriminasi harga, 
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iklan dan biaya penjual. Manipulasi harga, Perbedaan 

tingkat harga diatara sesama 

penjual. 

Promosi 

Mengacu pada teknik-teknik 

untuk mengomunikasikan 

informasi mengenai produk. 

Promosi merupakan kegiatan 

terpenting, yang berperan aktif 

dalam memperkenalkan, 

memberitahukan dan 

mengingatkan kembali manfaat 

suatu produk agar mendorong 

konsumen untuk membeli produk 

yang dipromosikan tersebut.  

Beretika dan terbuka 

(mengungkapkan informasi 

produk baik itu informasi 

tentang kerusakan tak kasat 

mata. Tidak melebih-lebihkan 

atau mempalsukan informasi 

produk yang ditawarkan). 

Tempat 

Distribusi menjadi bagian dari 

bauran pemasaran yang 

mempertimbangkan bagaimana 

menyampaikan produk dari 

produsen ke pemakai. 

Lokasi atau tempat yang 

strategis, mudah dijangkau, 

pemerataan atau keadilan 

distribusi produk guna menjaga 

kelancaran distribusi. 

Sumber: Diadaptasi dari Nur Asnawi dan Asnan Fanani, Nurul Huda, dkk (2017) 

 

2.2.3 Gadai Syariah (Rahn) 

1. Pengertian Gadai Syariah (Rahn) 

Dalam bahasa Arab, istilah gadai diistilahkan dengan rahn atau dapat juga 

dinamai alhabsu. Secara etimologis, arti rahn adalah tetap dan lama, sedangkan al-
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habsu berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan 

sebagai pembayaran dari barang tersebut.
 28

  

Sedangkan menurut Ahmad Azhar Basyir rahn adalah menahan suatu barang 

sebagai tanggungan hutang atau menjadikan suatu benda tersebut benilai menurut 

pandangan syara‟ sebagai tanggungan marhun bih, sehingga tanggungan utang itu 

seluruh atau sebagian utangnya dapat diterima.
29

 

2. Dasar Hukum Gadai 

Boleh tidaknya transaksi gadai menurut Islam, diatur dalam Al-Qur‟an dan 

Hadits.
30

 

1. Al-Qur’an 

Ayat Al-Qur‟an yang dapat dijadikan dasar hukum gadai adalah QS Al-

Baqarah: 283: 

ْقبُْىَْضة ْ ْيَّ  ٍ نَْىْجَِجذُْواَْكاجِبًاْفَِشْٰه ُْحُْىَْعٰهًَْسفٍَشْوَّ ُْك ٌْ  َواِ

Artinya: Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak 

mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan 

yang dipegang. 

2. Hadits 

Hadits Nabi riwayat Al-Bukhari dan Muslin dari „Aisyah r.a., ia berkata: 

ٍْ ٌّ ََُْهْىِد ٍْ ُِْهَْوَسهََّىْاْشحََشْيَْطعَاًياِْي َُْعهَ ّْٰللاه َِْصهًَّ َْسُسْىَلّْٰللاه ٌَّ ْأَ

َْذٍْ َْحِذ ٍْ  إِنًَْأََجٍمَْوَسَْهَُهُِْدْسًْعاِْي

                                                            
28 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta:: Raja Grafindo Persada, 2002), cet. Ke I, hal. 105. 
29 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam tentang Riba, Utang-Piutang Gadai, (Bandung: Al-Maarif, 

1983), h 50. 
30 Abdus Salam, Pimpinan CPS Landungsari Malang, Wawancara, Landungsari, Sabtu 12 Oktober 

2019 
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Artinya: Sesungguhnya Rasulullah s.a.w pernah membeli makanan 

dengan berhutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan 

sebuah baju besi kepadanya. 

3. Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn 

Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002, yang ditetapkan tanggal 28 Maret 

2002 dan 26 Juni 2002 oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Syariah Nasional tentang 

rahn menentukan bahwa pinajaman dengan menggadaikan barang sebagai barang 

jaminan hutang dalam bentuk rahn dibolehkaan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a) Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun 

(barang) sampai semua hutang rahin (yang menyerahkan barang) 

dilunasi. 

b) Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya, 

marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seijin rahin, 

dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatnya itu sekedar 

mengganti biaya pemeliharaan dan perawatnnya. 

c) Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi 

kewajiban rahin, namun dapay dilakukan juga oleh murtahin, 

sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi 

kewajiban rahin. 

d) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh 

ditentukan berdasrkan jumlah pinjaman. 

e) Penjualan Marhun 
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1) Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk 

segera melunasi hutangnya. 

2) Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka marhun 

dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai dengan syariah. 

3) Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya 

pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya 

penjualan. 

4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya 

menjadi kewajiban rahin. 

f) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi 

perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaianya 

dilakukan melalui Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI) 

setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah (sekarang 

bernama Badan Arbitase Syariah Nasional/BASYARNAS).
31

 

4. FATWA DSN No. 26/DSN-MUI/III/ 2002 Tentang Rahn Emas 

Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002, ditetapkan tanggal 26 Juni 2002 oleh 

Ketua dan Sekretaris DSN tentang rahn emas, yaitu: 

a) Rahn emas dibolehkan berdasrkan prinsip rahn (Fatwa Dewan Syariah 

Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002, tanggal 26 Juni 2002 tentang 

rahn). 

b) Ongkos dan biaya penyimpanan barang gadai (marhun) ditanggung 

oleh penggadai (rahin). 

                                                            
31 https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/rahn, diakses tanggal 4 November 2019, pukul 8:52 

https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/rahn
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c) Ongkos didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. 

d) Biaya penyimpanan barang gadai dilakukan berdasarkan akad ijarah.
32

 

2.2.4 Arrum Haji 

1. Pengertian Haji 

Haji merupakan rukun Islam yang kelima, bagi segenap kaum Mulim 

merupakan pelaksanaan yang diwajibkan sekali seumur hidup bagi yang mampu. 

Kewajiban ini didasarkan kepada firman Allah yang berbunyi: 

Q.S Ali-Imran : 97.  

ْاُْنبَُْْ َِْعهًَْاُنَُّاِسِْحجُّ ََْوّْلِِلَّ ّْٰللُاَّ ٌَّ ِ َْكفََشْفَٳ ٍْ ُْالًَْْْۚوَي ُِْهَْسبِ ْاُْسحََطاَْعْإِنَ ٍِ ِثَْي

ْ ٍَ ُْ ًِ ْاُْنٰعهَ ٍِ َْع ٌٍّ  َغُِ

Artinya : Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, 

yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. 

Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah 

Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. 

 Kata mampu disini adalah mampu secara mental dan fisik baik itu merupakan 

kemaupun finansial keuangan. Adapun tata cara (kayfiyah) pelaksanaannya telah 

diatur dalam fikih dan dijelaskan secara rinci dalam kitab manasik haji yang memuat 

keterangan mengenai syarat sah dan rukun haji. Disamping itu, dilengkapi pula 

dengan doa-doa yang harus dibaca selama melasanakan ibadah haji. 

2. Dasar Hukum Haji 

Sebagian besar warga negara Indonesia penduduknya merupakan pemeluk 

Agama Islam terbesar yang setiap tahunnya semakin bertambah jumlahnya dalam 

menunaikan ibadah haji sebagai penyempurna rukun islam yang ke lima.  

                                                            
32 https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/rahn-emas, diakses tanggal 4 November 2019, pukul 8:59 

https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/rahn-emas
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Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 1999 Tentang penyelenggaran 

Ibadah haji, bahwa penyelenggara Ibadah haji merupakan tugas nasioanal dan 

menjadi tanggung jawab pemerintah, dibawah koordinasi Menteri Agama. 

3. Pengertian Arrum Haji 

Melaksanakan ibadah haji merupakan kewajiban setiap umat Islam bagi yang 

mampu. Dengan adanya Arrum Haji ini diharapkan dapat membantu masyarakat 

mewujudkan keinginannya untuk beribadah ketanah suci. Produk Arrum Haji ini 

dikeluarkan berdasarkan fatwa MUI 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang 

disertai rahn (at-Tanwil al-Mutsuq bi al-Rahn) dengan ketentuan hukum semua 

bentuk pembiayaan/penyaluran dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh 

dijamin dengan agunan (Rahn).
33

 Sedangkan landasan akad yang digunakan dalam 

Arrum Haji ialah Akad Rahn dan Rahn Tasjily. Akad Rahn berdasarkan fatwa MUI 

25/DSN-MUI/III/2002 tentang menahan barang sebagai jaminan atas hutang dan 

Akad Rahn Tasjily berdasarkan fatwa MUI 68/DSN-MUI/III/2008 tentang pinjaman 

dengan jaminan barang, sedangkan barang tersebut masih dikuasai dan digunakan 

oleh pihak berutang. 

Arrum Haji merupakan prodak terbaru dari Pegadaian Syariah, terutama di 

PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Landungsari Kota Malang yang memiliki 

nasabah yang masihlah minim, karena produk Arrum Haji baru diluncurkan pada 

bulan April 2016. Arrum Haji merupakan salah satu solusi untuk mempermudah 

                                                            
33 Fatwa MUI No. 92 tahun 2010 “Tentang Pembiayaan disertai Rahn” dalam 

https://bprsalsalaam.co.id/main/wp-content/uploads/2016/11/DSN-MUI-No.-92-Tahun-2014-

Pembiayaan-yang-Disertai-Rahn-At-Tamwil-Al-Mautsuq-Bi-Al-Rahn.pdf diakses tanggal 4 November 

2019, pukul 21:44. 

file:///C:/Users/Stareasta/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Fatwa%20MUI%20No.%2092%20tahun%202010
file:///C:/Users/Stareasta/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Fatwa%20MUI%20No.%2092%20tahun%202010
file:///C:/Users/Stareasta/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Fatwa%20MUI%20No.%2092%20tahun%202010
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jamaah calon haji untuk memperoleh nomor porsi haji. Syarat untuk mendapatkan 

porsi haji ialah memiliki saldo tabungan haji senilai Rp 25.000.000,00 barulah calon 

Jemaah dapat mendaftar, dengan adanya Arrum Haji nasabah cukup hanya 

mempunyai emas 3,5 gram atau senilai dengan uang 1,9 juta untuk dijaminkan, maka 

calon Jemaah sudah bisa mendapatkan pinjaman senilai Rp 25.000.000,00 sehingga 

nasabah dapat langsung mendapatkan nomor urut porsi haji setelah melengkapi 

persyaratan dan administrasi yang telah ditetapkan. Jaminan berupa emas dan 

dokumen haji tersimpan dengan aman di Pegadaian Syariah. 

Pembiayaan ARRUM Haji pada pegadaian syariah adalah pembiayaan 

berprinsip syariah kepada nasabah yang ingin menunaikan haji dengan jaminan emas 

senilai tujuh juta rupiah dan pembiayaan yang dipinjamkan sebesar dua puluh lima 

juta sesuai dengan biaya pendaftaran porsi haji yang ditetapkan oleh Kementerian RI. 

Pembiayaan dapat di angsur sesuai angsuran yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah 

dengan opsi selama 12, 24, 36, 48, dan 60 bulan. 

4. Dasar Akad Arrum Haji 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Salam bahwa Arrum Haji 

menggunakan dua akad dalam transaksinya, yaitu: 

a. Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn 

b. Fatwa MUI 68/DSN-MUI/III/2008 tentang pinjaman dengan jaminan barang 

(Rahn Tasjily). Rahn Tasjily adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang 

tetapi barang jaminan tersebut (marhun) tetap berada dalam penguasaan 

(pemanfaatan) Rahin dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada murtahin. 
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Fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III/2008, ditetapkan tanggal 06 Maret 2008 oleh 

Ketua dan Sekretaris DSN tentang rahn tasjily, yaitu:
34

 

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam 

bentuk Rahn Tasjily dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut: 

1) Rahin menyerahkan bukti kepemilikan barang kepada murtahin; 

2) Penyimpanan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau 

sertifikat tersebut tidak memindahkan keemilikan atau sertifikat tersebut 

tidak memindahkan kepemilikan barang ke Murtahin. Dan apabila terjadi 

wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya, Marhun dapat dijual 

paksa/dieksekusi langsung baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain 

sesuasi prinsip syariah; 

3) Rahin memberikan wewenang kepada Murtahin untuk mengeksekusi 

barang tersebut apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi 

utangnya; 

4) Pemanfaatan barang marhun oleh rahin harus dalam batas kewajaran 

sesuai kesepakatan; 

5) Murtahin dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang 

marhun (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung 

oleh rahin; 

6) Besaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang marhun tidak boleh 

dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diberikan; 

                                                            
34 Fatwa MUI No. 68 tahun 2008 “Rahn Tasjily” dalam http://hukum.unsrat.ac.id/inst/dsn2008_68.pdf 

diakses tanggal 4 November 2019, pukul 21:44. 

http://hukum.unsrat.ac.id/inst/dsn2008_68.pdf
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7) Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e tersebut didasarkan pada 

pengeluaran yang riil dan beban lainnya berdasarkan akad Ijarah 

8) Biaya asuransi pembiayaan Rahn Tasjily ditanggung oleh Rahin. 

Jika terjadi perselisihan (persengketaan) di antara para pihak, dan tidak 

tercapai kesepakatan di antara mereka maka penyelesaiaannya dilakukan 

melalui Badan Arbitrase Syari‟ah Nasional atau memalui Pengadilan Agama. 

c. Sedangkan dalam hukumnya, Arrum haji dikeluarkan berdasarkan fatwa DSN 

MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai rahn 

(Jaminan)/ at-Tanwil al-Mutsuq bi al-Rahn dengan ketentua hukum semua 

bentuk pembiayaan/penyaluran dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) 

boleh dijamin dengan agunan (Rahn).
35

 Produk ini juga diawasi oleh Otoritas 

Jasa Keuangan (OJK) sehingga bisa dijamin aman oleh PT. Pegadaian Syariah 

karena sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

 

                                                            
35 Fatwa MUI No. 92 tahun 2010 “Tentang Pembiayaan disertai Rahn” dalam 

https://bprsalsalaam.co.id/main/wp-content/uploads/2016/11/DSN-MUI-No.-92-Tahun-2014-

Pembiayaan-yang-Disertai-Rahn-At-Tamwil-Al-Mautsuq-Bi-Al-Rahn.pdf diakses tanggal 4 November 

2019, pukul 21:44. 
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