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ABSTRAK 

Nama    : Sania Tasnim  

NIM : 150102060 

Fakultas/Prodi   : Syari’ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari’ah 

Judul : Sistem Penilaian Kelayakan Penyaluran Pembiayaan  

  Produk Ar-Rum BPKB (Ar-Rahn untuk usaha mikro  

pada PT. Pegadaian Syariah Unit Darussalam) 

Tanggal Sidang : 20 Januari 2020 

Tebal Skripsi : 79 Lembar 

Pembimbing I : Sitti Mawar, S.Ag, MH 

Pembimbing II : Gamal Achyar, Lc. MA 

Kata Kunci : Penilaian Kelayakan, Pembiayaan, Arrum BPKB 

Setiap pembiayaan yang akan disalurkan oleh lembaga keuangan baik itu 

perbankan maupun non perbankan pasti adanya penilaian kelayakan yang  

dilakukan kepada calon nasabah dalam penyaluran pembiayaan seperti pada PT. 

Pegadaian Syariah pada produk Ar-Rum BPKB untuk usaha mikro maka pihak 

pegadaian akan melakukan penilaian kelayakan pada usaha yang akan dibiayai 

dengan tujuan untuk mengurangi atau menghindari tingkat resiko yang terjadi 

kedepannya seperti pembiayaan bermasalah dikarenakan pihak nasabah tidak 

sanggup lagi membayar dari pembiayan yang telah disalurkan. Oleh karena itu 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui 

bagaimana komponen penilaian yang digunakan oleh manajemen PT. Pegadaian 

Syari’ah Unit Darussalam untuk menguji kelayakan penyaluran pembiayaan 

produk Arrum  BPKB bagi usaha mikro, bagaimana relevansi antara hasil 

penilaian kelayakan dengan standar operasional prosedur (SOP) pada PT. 

Pegadaian Syariah untuk memperoleh pembiayaan produk Arrum BPKB 

terhadap tingkat kepatuhan dalam membayar hutang dan bagaimana perspektif 

akad Rahn terhadap sistem penilaian kelayakan usaha yang diterapkan kepada 

debitur oleh PT. Pegadaian Syari’ah pada produk Arrum BPKB. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif bersifat deskriptif analisis dan 

data yang diperoleh dengan penelitian langsung kelapangan (field research) 

menggunakan teknik wawancara, observasi, serta dokumentasi dan penelitian 

kepustaka (library research) dengan cara mengkaji buku-buku serta literatur-

literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini 

menunjukan bahwa setelah melakukan serangkaian komponen penilaian 

kelayakan terhadap calon nasabah yang akan menerima pembiayaan yang telah 

sesuai dengan prosedur operasional pegadaian syariah, dengan adanya jaminan 

tetapi tidak menghilangkan kemungkinan terjadinya penunggakan yang 

dilakukan oleh nasabah, dengan adanya nasabah yang wanprestasi maka pihak 

pegadaian mengambil tindakan dan langkah-langkah untuk menyelesaikan 

masalah tersebut salah satunya nasabah harus membayar biaya tambahan (ganti 

rugi) atas keterlambatan mengangsur pembayaran pinjaman sebesar 4% 

perbulannya. 
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Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K 

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987 

 
1. Konsonan 

Fonem konsonan dalam bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan 

huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan 

tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf 

Latin. 

Huruf 

Arab 
Nama 

Huruf 

Latin 
Nama 

Huruf 

Arab 
Nama  

Huruf 

Latin 
Nama 

 Alif ا

tidak 

dilamba

-ngkan 

tidak 

dilamba-

ngkan 

 ta’ ṭ ط

t (dengan 

titik di 

bawah) 

 Ba’ b ب

 

Be ظ za ẓ 

z (dengan 

titik di 

bawah) 

 Ta’ t ت

 

Te ع ‘ain ‘ 

koma 

terbalik (di 

atas) 

 S|a’ ṡ ث

s (dengan 

titik di 

atas) 

 Ghain G غ

 

ge 

 

 Fa’ F ef ف Jim j Je ج

 Ha’ ḥ ح

h (dengan 

titik di 

bawah) 

 Qaf Q ق

 

ki 

 Kaf K ka ك Kha’ kh ka dan ha خ

 Lam L el ل Dal d De د

 Zal ż ذ

zet 

(dengan 

titik di 

atas) 

 mim M em م

 Nun N en ن Ra’ r Er ر

 Wau W we و Zai z Zet ز
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BAB SATU 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pegadaian syariah merupakan salah satu lembaga keuangan non 

perbankan yang khusus menyalurkan pembiayaan dengan berbagai bentuk 

produk yang  di desain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang 

memerlukan dana tambahan. terutama masyarakat golongan menengah kebawah 

yang membutuhkan uang untuk keperluan yang harus dipenuhi segera, sehingga  

pinjam uang dengan menggadaikan kekayaan yang dimilikinya menjadi 

alternatif paling praktis untuk dijadikan solusi.
1
 

Sistem kelayakan pembiayaan dalam manajemen ekonomi yang telah 

diterapkan oleh lembaga perbankan maupun non perbankan dalam pemberian 

pembiayaan dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis baik pemberian kredit atau 

pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah. Sistem kelayakan pembiayaan 

yang dilakukan untuk mengetahui kelayakan dari suatu proposal pembiayaan 

yang diajukan nasabah. Melalui analisis dapat diketahui apakah usaha nasabah 

tersebut layak dibiayai dan diyakini dapat menjadi sumber pengembalian dari 

pembiayaan yang diberikan. Dalam melakukan pembuatan dan penilaian 

kelayakan melalui tahap-tahap yang telah ditentukan dengan menggunakan 

prinsip dasar sistem kelayakan pembiayaan, kemudian setiap tahapan memiliki 

berbagai aspek yang harus diteliti, diukur dan dinilai sesuai dengan ketentuan 

yang telah ditentukan.
2
 

Setiap transaksi utang piutang pada PT Pegadaian Syariah harus 

disertakan jaminan yang melebihi nilai utang yang akan diambil oleh nasabah 

pada pihak PT Pegadaian Syariah, selanjutnya barang yang menjadi objek gadai 

                                                             
1
Irham Fahmi, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi, (Bandung: 

Alfabeta, 2014), hlm. 148. 
2
Kasmir, Jakfar, Studi Kelayakan Bisnis, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 25. 
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harus diserahkan oleh calon nasabah kepada pihak manajemen PT Pegadaian 

Syariah yang selanjutnya ditaksir nilai objek gadai. Jaminan yang diberikan oleh 

calon nasabah debitur merupakan pegangan bagi pihak perusahaan BUMN 

tersebut, yang  bertujuan untuk memproteksi kepentingan perusahaan terhadap 

berbagai potensi moral hazard yang mungkin dilakukan sehingga akan 

menimbulkan kerugian, padahal pihak PT Pegadaian Syariah merupakan 

lembaga yang berorientasi profit dengan menggunakan akad gadainya yang 

secara fiqhiyyah dikenal dengan akad rahn. Pihak manajemen PT Pegadaian 

Syariah harus mampu menggunakan manajemen kontrol dengan baik untuk 

menghindari timbulnya berbagai potensi yang dapat menjadi risiko operasional 

keuangannya. 

PT Pegadaian Syariah memiliki beberapa produk pembiayaan yang 

ditawarkan yaitu Pembiayaan Rahn (Gadai Syariah), Pembiayaan Amanah, 

Pembiayaan Ar-Rum Haji dan Pembiayaan Ar-Rum BPKB. Jadi, produk Ar-Rum 

BPKB merupakan pembiayaan bagi usaha mikro untuk pengembangan usaha 

dengan prinsip syari’ah.  Dan menggunakan jaminan berupa BPKB kendaraan 

bermotor (mobil ataupun motor).
3
 Maka, DSN mengeluarkan fatwa NO. 68 

tentang Rahn tasjily. Rahn tasjily adalah jaminan dalam bentuk barang atau 

uang, dengan kesepakan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan 

(murtahim) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan 

tersebut (marhun) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi 

jaminan (rahin). 

Bentuk produk Ar-Rum BPKB merupakan salah satu produk unggulan 

pegadaian syari’ah salah satunya di PT Pegadaian Syariah Unit Darussalam, 

salah satu produk tersebut yang mendekatkan pihak pegadaian syari’ah dengan 

                                                             
3
Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada 

Media  Gr oup, 2010), hlm. 400. 
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nasabah  adalah pembiayaan modal usaha syari’ah (Ar-Rum BPKB) yang dapat 

membantu nasabah untuk menambah dan memperbanyak modal usaha dengan 

jaminan   kendaraan roda dua dan empat. Melalui produk Ar-Rum tersebut pihak 

PT Pegadaian Syariah memposisikan kendaraan tetap pada pemiliknya.  

Sistem kelayakan pemberian pembiayaan yang menggunakan akad rahn 

dalam hukum ekonomi Syariah ditemukan berbagai literatur fiqh muamalah 

yang merupakan akad tabarru’
4
 yang dikatagorikan sebagai akad tabi’iyah

5
 

karena keberadaan akad rahn tersebut setelah penggunaan akad qardh
6
 yang 

merupakan akad utamanya. yaitu menyimpan suatu barang sebagai tanggungan 

utang.
7
 Dan akad akan berkaitan dengan pembiayaan pada PT Pegadaian 

Syariah yaitu akad qardh yang artinya pinjaman yang diberikan kepada nasabah 

(muqtaridh) yang membutuhkan dana dan/atau uang,
8
 Pihak PT Pegadaian 

Syariah melakukan taksiran terhadap barang jaminan sesuai dengan harga pasar. 

Setelah itu nasabah memperoleh modal kerja usaha, adapun dalam pengambilan 

keuntungan pada pembiayaan produk Ar-Rum BPKB dengan cara membayar 

biaya ijarah (sewa) berupa biaya pemeliharaan terhadap objek jaminan yang 

telah ditetapkan oleh pihak pegadaian yang sesuai dengan perjanjian antara 

nasabah dengan pihak pegadaian sebesar 1% atau 0,95 dari pembiayaan. Selain 

                                                             
4
Akad tabarru’ dalam fiqh muamalah merupakan akad yang digunakan untuk tolong 

menolong yang tidak memiliki orientasi profit, karena penggunaannya murni untuk membantu 

pihak lainnya yang memiliki kebutuhan namun tidak mampu memenuhinya dengan baik. 

Adapun bentuk-bentuk akad tabarru’ ini antara lain akad ariyah, hiwalah, qardh dan rahn. Lihat 

lebih lanjut dalam. Hendi Suhardi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 

hlm. 45 
5
 Akad tabi’iyah merupakan akad cabang yang terjadi setelah terjadinya akad utama, 

lihat lebih lanjut dalam. Yazid Afandi, Fiqh Mu’amalah, (yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 

hlm. 34. 
6
 Akad qardh merupakan akad utang piutang yang dikatagorikan sebagai akad 

musamma yang merupakan bagian dari akad tabarru’. Mardani, Fiqh Ekonomi Syari’ah, 

(Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 334. 
7
 Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah, (Bandung: Alvabeta, 2011), hlm. 14 

8
 Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, Ed. 1., Cet. 1. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 

hlm. 4  
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dari penilain terhadap jaminan maka pihak manajemen PT Pegadaian Syariah 

juga menilai dari pihak calon nasabah dan usaha yang akan disalurkan 

pembiayaan, apakah usaha tersebut pantas disalurkan pembiayaan atau tidak. 

Pantas artinya layak atau akan memberikan manfaat dan keuntungan sehingga 

dengan keuntungan tersebut nasabah mampu untuk melunasi pembiayaan yang 

telah disalurkan.  

Demikian penilaian yang digunakan untuk mengetahui layak atau 

tidaknya usaha mikro yang akan di biayai maka pihak pegadaian harus 

memperhatikan berbagai aspek feasibilitas yaitu hasil yang menggambarkan 

keadaan dan prospek suatu usaha, baik dari segi teknis maupun ekonomis, 

feasibilitas juga sebagai salah satu alat yang dapat membantu pegadaian dalam 

melaksankan pemberian pembiayaan.
9
 Penilaian kelayakan pembiayaan produk 

Ar-Rum BPKB untuk usaha mikro tersebut dilakukan sebelum penyaluran 

pembiayaan dalam pelaksanaan uji feasibilitas. Selanjutnya pihak PT Pegadaian 

Syariah menganalisis setiap pembiayaan yang akan di teliti tentang berbagai 

faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kesediaan calon nasabah 

untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak PT Pegadaian Syariah. 

Uji feasibilitas yang dilakukan oleh pihak PT Pegadaian Syariah pada 

usaha calon nasabah debiturnya yaitu untuk mencegah agar jangan terjadinya 

pembiayaan bermasalah yang dapat merugikan bagi pihak PT Pegadaian 

Syariah, maka PT Pegadaian Syariah menggunakan prinsip dasar sistem 

kelayakan penilaian permohonan pembiayaan untuk disetujui dengan 

berpedoman kepada formula 5C. Formula 5C yaitu character, capacity, capital, 

                                                             
9
 Veithzal Rivai, Islamic Financial Management, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2008), hlm. 335. 
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collateral, dan condition of economy,
10

 sebagaimana yang telah diuraikan pada 

halaman pertama dari latar belakang masalah. 

Selain itu, setiap nasabah yang mengajuan pembiayaan produk Ar-Rum 

BPKB pada usaha mikro maka calon nasabah harus mengisi pormulir pengajuan 

pembiayaan dan melengkapi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak PT 

Pegadaian Syariah Unit Darussalam yaitu foto copy KTP suami/istri apabila 

belum menikah maka yang dilampirkan yaitu foto copy KTP sendiri dan foto 

copy KTP orang tua, Foto copy kartu keluarga (kk), Rek listrik bulan terakhir, 

foto copy STNK, BPKB, Surat Keterangan Usaha, cek Fisik dari Samsat, foto 

copy PBB Rumah, Foto Suami Istri (3 x 4) dan semua berkas dibuat rangkap 

2.
11

 

Pada PT. Pegadaian Syariah Unit Darussalam dalam menyalurkan 

pembiayaan produk Ar-Rum BPKB untuk usaha mikro, maka pihak pegadaian 

akan mensurvei kelayakannya pertama dari jenis usaha nasabah dan pendapatan 

yang dihasilkan dari usaha tersebut akan menentukan jumlah pinjaman yang 

akan disalurkan. Jadi, apabila calon nasabah tersebut menjalankan usaha kecil 

seperti pedagang kelontong yang barang dagangan tidak memadai dan omsetnya 

kecil maka pihak pegadaian tidak dapat memberikan pembiayan yang besar 

meskipun jaminan yang diberikan oleh calon nasabah tersebut berupa sebuah 

mobil yang diserahkan hanya Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan 

pihak pegadaian juga melihat kondisi mobil tersebut apakah sudah pernah 

terjadi kecelakaan sebelumnya. selain  menilai bagaimana jenis usaha nasabah, 

                                                             
10

 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2007) hlm. 

63. 
11

 Hasil wawancara dengan Safrida, Kasir PT. Pegadaian Syari’ah Unit Darussalam, 

pada tanggal 18 Januari 2019, Di Darussalam, Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh. 
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pihak pegadaian juga menilai bagaimana kondisi nasabah, karakter nasabah dan 

keuangan nasabah.
12

 

 Penilaian yang dilakukan pihak pegadaian tersebut salah satu aspek 

terpenting sebelum melakukan penyaluran pembiayaan, pihak PT Pegadaian 

Syariah juga melihat apakah usaha yang dijalankan mempunyai surat izin usaha 

di antaranya akta pendirian perusahaan seperti SIUP, SITU, SIUI, dan SIP. 

Akan Tetapi apabila usahanya seperti pedagang kelontong/usaha kecil yang 

tidak mempunyai surat izin berusaha maka harus dibuat surat keterangan dari 

keucik (kepala gampong) setempat yang menyatakan bahwa benar calon 

nasabah penerima pembiayaan produk Ar-Rum BPKB tersebut memiliki 

usahanya. 

Pembiayaan yang dapat diberikan kepada calon nasabah pada PT. 

Pegadaian Syari’ah untuk pembiayaan produk Ar-Rum BPKB baik itu  

jaminannya  berupa kendaraan mobil atau motor, pinjaman yang dapat diterima 

nasabah biasanya 70% dari harga barang dipasar. selain itu pembiayaan Ar-Rum 

BPKB juga mempunyai batas minimal satu tahun angsuran perbulan dan 

maksimal tiga tahun untuk jaminan kendaraan roda dua dan apabila jaminannya 

kendaraan roda empat maksimal angsurannya lima tahun. Untuk jaminan 

kendaraan ada jangka waktu tahun maksimal kendaraan yaitu dihitung dari 5 

tahun terakhir untuk kendaraan roda dua dan untuk kendaraan roda empat 10 

tahun terakhir, yaitu dihitung dari berapa lama jangka waktu diambil pembiayan 

ditambah berapa usia kendaraan yang menjadi jaminannya. Apabila lebih dari 

sepuluh tahun maka mobil tidak bisa dijadikan jaminan lagi karena pada 

kendaraan banyak terjadi penyusutan harganya dan nilai harga cenderung tidak 

stabil disebabkan oleh harga pasar. Begitu pula pada kendaraan bermotor paling 

                                                             
12 Hasil wawancara dengan Raul Putra, Analis mikro PT. Pegadaian Syari’ah Unit 

Darussalam, 16 Januari 2019, di Darussalam. Kecamatan  Syah Kuala Banda Aceh. 
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lama lima tahun terakhir. Jika kendaraan itu baru tapi sudah pernah terjadi 

kecelakaan maka akan mengurangi penilaiannya unutk diberikan jaminan. 

Dalam penyaluran pembiayaan produk Ar-Rum BPKB untuk usaha 

mikro, maka pihak pegadaian akan melakukan penilaian kelayakan pada usaha 

yang akan dibiayai dengan menggunakan konsep feasibilitas untuk mengurangi 

atau menghindari tingkat resiko yang akan terjadi kedepannya. Oleh karena itu 

dengan melakukan penilaian feasibilitas terhadap aspek-aspek penting pada 

usaha dan akan mengurangi  permasalahan yang akan terjadi seperti pembiayaan 

bermasalah dikarenakan pihak nasabah tidak sanggup lagi membayar dari 

pembiayaan yang telah disalurkan. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

skripsi lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana sistem penilaian penyaluran 

pembiayaan produk Ar-Rum BPKB untuk usaha mikro yang diterapkan oleh PT 

Pegadaian Syariah dan bagaimana hasil penilaian kelayakan menentukan tingkat 

kepatuhan nasabah dalam membayar hutangnya. Oleh karena itu  penulisan 

skripsi diformat dalam bentuk judul “Sistem Penilaian Kelayakan Penyaluran 

Pembiayaan Poduk Ar-Rum BPKB (Ar-Rahn untuk Usaha Mikro pada PT. 

Pegadaian Syariah Unit Darussalam)”. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka 

penulis dapat merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana komponen penilaian yang digunakan oleh manajemen PT. 

Pegadaian Syariah Unit Darussalam untuk menguji kelayakan 

penyaluran pembiayaan Produk Ar-Rum BPKB bagi usaha mikro ? 

2. Bagaimana relevansi antara hasil penilaian kelayakan dengan Standar 

Operasional Prosedur (SOP) pada PT Pegadaian Syariah untuk 

memperoleh pembiayaan Produk Ar-Rum BPKB terhadap tingkat 

kepatuhan dalam membayar hutang? 
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3. Bagaimana perspektif akad Rahn terhadap sistem penilaian kelayakan 

usaha yang diterapkan kepada debitur oleh PT. Pegadaian Syariah pada 

Produk Ar-Rum BPKB? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui komponen penilaian yang digunakan oleh manajemen 

PT. Pegadaian Syariah Unit Darussalam untuk menguji kelayakan 

penyaluran pembiayaan Produk Ar-Rum BPKB bagi usaha mikro. 

2. Untuk mengetahui relevansi antara hasil penilaian kelayakan dengan 

Standar Operasional Prosedur (SOP) pada PT Pegadaian Syariah untuk 

memperoleh pembiayaan Produk Ar-Rum BPKB terhadap tingkat 

kepatuhan dalam membayar hutang. 

3. Untuk mengetahui perspektif akad Rahn terhadap sistem penilaian 

kelayakan usaha yang diterapkan kepada debitur oleh PT. Pegadaian 

Syariah pada Produk Ar-Rum BPKB. 

D. Penjelasan Istilah 

Untuk lebih mudah dalam memahami pembahasan, maka penulis 

terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul proposal 

ini, sehingga pembaca terhindar dari kesalahpahaman dalam memahaminya. 

Berikut istilah-istilah yang perlu dijelaskan: 

1. Sistem 

 Sistem berasal dari bahasa Yunani, sustem. Yaitu suatu keseluruhan yang 

terdiri atas dan tersusun oleh komponen-komponen yang fungsional satu sama 

lain dan sistem juga seperangkat doktrin atau prinsip yang 
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terorganisasi,biasanya ditetapkan untuk menjelaskan susunan atau fungsi dari 

suatu keseluruhan.
13

  

2.   Penilaian Kelayakan 

Layak berarti  patut, pantas. Jadi kelayakan adalah perihal layak, 

kepatutan dan kepantasan.
14

 Kelayakan yang penulis maksudkan dalam karya 

ilmiah adalah kepantasan seorang calon nasabah untuk menerima penyaluran 

pembiayaan produk Ar-Rum BPKB pada usaha mikro yang dijalankan oleh 

nasabah. Jadi, sebelum usaha nasabah disalurkan pembiayaan maka usaha 

tersebut harus di nilai dulu kelayakannya, apakah layak atau tidak menerima 

pembiayaan tersebut. 

3.   Penyaluran Pembiayaan 

Penyaluran berawal dari kata salur yang artinya proses atau cara 

perbuatan menyalurkan.
15

 Jadi, penyaluran pembiayaan yaitu suatu aktifitas 

penyaluran dana kepada pihak lain dengan menggunakan prinsip syari’ah. 

penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan kepada kepercayaan 

yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. 

Sedangkan dalam Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998 adalah 

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak 

lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah 

jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
16

 

                                                             
13

 Komaruddin, Yooke Tjuparmah, Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah, (Jakarta: PT 

Bumi Aksara, 2006), hlm. 244. 
14

 Tri kurnia nurbayanti, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Jakarta: Eska Media, 

2003), hlm. 422. 
15

 Depertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 

(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1211.  
16

Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 106 
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pembiayaan yang penulis maksud disini iyalah pembiayaan yang 

diberikan oleh PT. Pegadaian Syari’ah Unit Darussalam kepada calon nasabah 

yang ingin mengambil pembiayaan Ar-Rum BPKB untuk Usaha Mikro. 

4.    Produk Ar-Rum BPKB 

 Ar-Rum merupakan singkatan dari (Ar-Rahn untuk Usaha Mikro Kecil). 

Produk Ar-Rum  BPKB ialah jenis pembiayaan yang disalurkan oleh PT 

Pegadaian Syariah untuk memudahkan para pengusaha mikro dalam 

mengembangan usaha dengan prinsip syariah. Dan menggunakan jaminan 

berupa BPKB kendaraan bermotor (mobil ataupun motor).
17

 

5.     Usaha Mikro 

 Usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan anak dari sebuah 

perusahaan atau cabang dari suatu perusahaan.    

6.    Pegadaian Syari’ah 

Pegadaiaan berasal dari kata gadai yang diberi imbukan awal “per” dan 

imbuhan akhir “an” yang menjadi kata pegadaian yang berarti salah satu bentuk 

lembaga keuangan bukan bank yang diperuntukkan bagi masyarakat luar yang 

berpenghasilan menengah kebawah yang membutuhkan dana dalam waktu 

segera dan dana tersebut digunakan untuk kebutuhan tertentu terutama yang 

sangat mendesak.
18

 adapun kata syari’ah yaitu merupakan ajaran Islam tentang 

hukum Islam atau peraturan yang harus dilaksanakan dan/atau ditinggalkan oleh 

manusia yang diperintahkan oleh allah.
19

 

 

 

                                                             
17

Andri soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2010), hlm. 400. 
18

Mardani, Hukum Bisnis Syariah, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 202. 
19

 Ibid,. hlm. 4. 
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E. Kajian Pustaka 

Sistem penilaian kelayakan bukan suatu hal yang asing lagi bagi setiap 

lembaga keuangan yang menawarkan pembiayaan kepada nasabahnya. Telah 

banyak kita temui tulisan atau karya ilmiah yang ditulis mengenai sistem 

penilaian kelayakan (feasibility). 

Di antara tulisan yang berkenaan dengan penilaian kelayakan (feasibility) 

adalah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Arina dengan judul 

Analisis Feasibilitas Bank  Terhadap Pembiayaan Pada Kalangan Pegawai 

Negeri Sipil (Studi Kasus Pada Bank Syari’ah Mandiri KCP. Darussalam). 

Dalam penelitiannya penulis bertujuan untuk mencari jawaban terhadap 

pengujian feasibilitas calon nasabah dari kalangan Pegawai Negeri Sipil 

sebelum pembiayaan disalurkan. Hasil penelitian yang dilakukan penulis 

tersebut bahwa kelayakan pembiayaan yang dapat di salurkan Bank kepada 

nasabah adalah berdasarkan daftar gaji PNS, hal ini menjadi standar ukur dalam 

pemberian pembiayaan yaitu sebesar 40% dari gaji PNS sehingga tidak dapat 

memberatkan PNS dalam melunasi pinjaman.
20

 

Kemudian penelitian lainnya yang berkenaan dengan uji kelayakan 

pembiayaan ditulis oleh Rafiza Zuliana dengan judul Analisis Pengujian 

Kelayakan Pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil dalam Mereduksi Tingkat 

Pembiayaan Bermasalah Pada Baitul Qiradh Baiturrahman BAZNAS Madani. 

Dalam penelitiannya penulis bertujuan untuk mencari jawaban terhadap Standar 

Operasional Prosedur (SOP) Baitul Qiradh, proses pengujian kelayakan yang 

dilakuan pada pemohon pembiayaan bai’ bitsaman ajil dan pengaruhnya 

terhadap jumlah pembiayaan bermasalah. Hasil dari penelitian yang penulis 

lakukan bahwa Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani tidak sepenuhnya 

                                                             
20 Arina, Analisis Feasibilitas Bank  Terhadap Pembiayaan Pada Kalangan Pegawai 

Negeri Sipil Studi Kasus Pada Bank Syari’ah Mandiri KCP. Darussalam (Fakultas Syaria’ah 

dan Hukum, Universitas Islam Negeri, Banda Aceh, 2013), hlm. Iv. 
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menjalankan SPO yang telah ditetapkan karena ada perbedaan pada prakteknya. 

Dalam melakukan uji kelayakan pada calon nasabah, Baitul Qiradh 

menggunakan Prinsip 5C+1C, yaitu charakter, capacity, capital, collateral, of 

economy, dan constraint serta menilai aspek yuridis, aspek pasar dan pemasaran, 

aspek teknis aspek keuangan, aspek jaminan dan aspek manajemen. Pengaruh 

pengujian kelayakan tersebut sangat besar dalam mereduksi pembiayaan 

bermasalah pada Baitul Qiradh.
21

 

Selanjutnya karya ilmiah yang ditulis oleh Rizal Ahmadi, yang berjudul 

“Implementasi Konsep Feasibilitas Pada Pembiayaan Musyarakah dan 

Efektivitasnya Untuk Mereduksi Tingkat Pembiayaan Bermasalah (Suatu 

Penelitian Pada Baitul Qiradh Bina Insan Mandiri)”. Dalam penelitiannya 

menjelaskan bahwa penulis fokus pada Implementasi terhadap Feasibilitas yang 

dilakukan oleh Baitul Qiradh terhadap nasabah. tujuan penulisan karya ilmiah 

ini yaitu untuk menjawab permasalahan tentang bagaimana uji kelayakan usaha 

yang diformat dan diaplikasikan oleh Baitul Qiradh bima untuk menilai 

feasibilitas calon nasabah sebelum pembiayaan disalurkan. Hasil dari penelitian 

tersebut bahwa pembiayaan musyarakah pada Baitul Qiradh Bina Insan Mandiri 

menggunakan aspek finansial, pasar, pemasaran dan manajemen operasional 

dalam uji kelayakan yang di aplikasikan oleh Baitul Qiradh.
22

 

Namun demikian terdapat penelitian yang berkaitan dengan pembahasan 

yang penulis lakukan yaitu dengan judul “Analisis Penerapan Prinsip 5C dalam 

Meminimalisir Pembiayaan Murabahah (Studi pada Kantor Pusat PT. BPRS 

                                                             
21  Rafiza Zuliana, Analisis Pengujian Kelayakan Pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil 

dalam Mereduksi Tingkat Pembiayaan Bermasalah Pada Baitul Qiradh Baiturrahman BAZNAS 

Madani, (Fakultas Syaria’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri, Banda Aceh, 2012), hlm. Iv. 
22 Rizal Ahmadi, Implementasi Konsep Feasibilitas Pada Pembiayaan Musyarakah dan 

Efektivitasnya Untuk Mereduksi Tingkat Pembiayaan Bermasalah Suatu Penelitian Pada Baitul 

Qiradh Bina Insan Mandiri, (Fakultas Syaria’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri, Banda 

Aceh, 2011), hlm. Iv. 



13 

 

 

 

Hikmah Wakilah Banda Aceh)” disusun oleh Muhammad Syawal. Dalam karya 

ilmiah ini menjelaskan tentang penerapan prinsip 5C untuk meminimalisir 

resiko  pembiayaan murabahah. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. 

BPRS Hikmah Wakilah sudah menerapkan prinsip 5C sesuai dengan prosedur 

(SOP) dan persyaratan yang telah diterapkan.
23

 Jadi, persamaannya dengan 

karya ilmiah ini  dengan karya ilmiah yang  ditulis oleh penulis ialah pada 

penerapan Prinsip 5C, karena setiap adanya penyaluran pembiayaan maka 

sebelum pembiayaan itu disalurkan pada nasabah maka nasabah akan terlebih 

dahulu dilakukn pengujian kelayakan dengan menggunakan prinsip 5C. 

Berdasarkan kajian yang penulis sebutkan di atas, penulis dapat 

menyimpulkan bahwa penelitian tentang penilaian kelayakan telah banyak 

dilakukan. Namun sejauh penelusuran penulis, belum ada yang melakukan 

penelitian tentang penilaian kelayakan terhadap penyaluran pembiayaan Ar-

Rum BPKB untuk usaha mikro pada PT. Pegadaian Syariah Unit Darussalam. 

 

F. Metodologi Penelitian 

Dalam setiap penulisan karya ilmiah diperlukan adanya data-data yang 

lengkap dan objektif. Selain itu terdapat metode dan cara tertentu sesuai dengan 

permasalahan yang hendak  dibahas. Adapun langkah-langkah yang harus 

ditempuh dalam melakukan metode penelitian adalah: 

1. Jenis Metode Penelitian 

Jenis metode penelitian yang digunakan akan mempengaruhi berhasil 

atau tidaknya suatu penelitian untuk mendapatkan data yang akurat dari objek 

penelitian tersebut. Sehingga data yang dihasilkan dari penelitian dapat 

                                                             
23

 Muhammad Syawal, Analisis Penerapan Prinsip 5C dalam Meminimalisir 

Pembiayaan Murabahah Studi pada Kantor Pusat PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh, 

(Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018), hlm 

xix. 
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menghasilkan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan oleh penulis 

nantinya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif 

yang merupakan analisis data dilakukan untuk menata, meningkatkan  

pemahaman dan menarik kesimpulan dari berbagai sumber data yang dapat 

dikumpulkan, merupakan modal dasar untuk menerjemahkan makna yang sesuai 

realitanya.
24

 

Metode penelitian yang digunakan adalah bersifat penelitian deskriptif 

yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk menganalisis dan 

mendeskripsikan mengenai situasi-situasi atau keadaan yang terjadi pada masa 

sekarang berdasarkan gambaran yang dilihat dan didengar dari hasil penelitian 

baik dilapangan atau teori berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan 

dengan topik pembahasan.
25

 Dalam penelitian ini penulis memusatkan pada 

suatu objek yang membahas secara khusus dan lebih detail tentang sistem 

penilaian kelayakan penyaluran pembiayaan Ar-Rum BPKB untuk usaha mikro 

pada PT. Pegadaian Syari’ah Unit Darussalam.       

2. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk 

memperoleh keterangan yang berhubungan dengan objek kajian yang diperoleh 

langsung dari sumbernya melalui wawancara dengan responden yang 

bersangkutan dan kompeten dalam memberikan informasi yang berhubungan 

dengan permasalahan penelitian yaitu pimpinan kantor, staf pada PT. Pegadaian 

Syari’ah dan nasabah pengguna pembiayaan produk Ar-Rum BPKB. Data yang 

dapat penulis gunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder dan 

data primer. 

                                                             
24

 Muhajir, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Raker Serasin, 2000), hlm. 45. 
25

 Sumadi Suryabrata, Metodelogi Penelitian, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2009), hlm. 76. 
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Data Sekunder (Library Reacerch) yaitu kajian kepustakaan dengan 

menelaah dan mempelajari, serta menganalisis buku-buku dan referensi-

referensi yang berupa kitab-kitab fiqh muamalah yang berhubungan dengan 

penilaian kelayakan pembiayaan dalam akad rahn. Dalam penelitian ini penulis 

juga menggunakan literatur-literatur pendukung lainnya seperti artikel-artikel 

serta media internet yang ada hubungannya dengan pembahasan ini sebagai 

landasan teoritis. 

Data Primer (Field Research) yaitu penelitian lapangan yang penulis 

lakukan secara langsung mengenai sistem penilaian kelayakan penyaluran 

pembiayaan Ar-Rum BPKB untuk usaha mikro pada PT. Pegadaian Syari’ah 

Unit Darussalam. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik yang di gunakan penulis dalam mengumpulkan data yang 

sesuai dengan permasalahan, peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan 

data, yaitu observasi, interview (wawancara) dan dokumentasi. 

a. Observasi 

Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan 

pengamatannya melalui hasil kerja penglihatan. Observasi ini dilakukan oleh 

penulis di PT Pegadaian Syariah Unit Darussalam. 

b. Interview (wawancara) 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan penulis 

untuk mendapatkan keterangan lisan melalui proses pembicaraan dan 

berhadapan muka langsung dengan orang yang memberikan keterangan kepada 

si peneliti. Interview/wawancara dilakukan dengan cara berdialog langsung 

kepada kepala PT. Pegadaian Ysari’ah unit Darussalam dan 2 orang staf. 
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c. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data dokumentasi digunakan sebagai pendukung 

dalam menganalisa permasalahan yang berasal dari buku, brosur, jurnal, 

undang-undang, dan peraturan-peraturan, karya-karya tulis serta bahan kuliah. 

4. Instrumen Pengumpulan Data 

Dari kedua teknik pengumpulan data yang penulis lakukan, masing-

masing menggunakan instrumen: kertas, alat tulis, serta recorder untuk 

mendapatkan data dan informasi dari responden PT. Pegadaian Syariah Unit 

Darussalam. 

5. Langkah-Langkah Analisis Data 

Pengolahan data dari analisi data adalah kegiatan mengelolah data hasil 

pengumpulan dilapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis. Setelah data 

berhasil dikumpulkan maka data akan dianalisis dengan menggunakan metode 

deskriptif analisi, yaitu suatu metode yang bertujuan membuat deskripsi, 

gambaran secara sistematis, faktual dan aktual mengenal fakta-fakta, dan juga 

data akan dianalisis secara kualitatiif yaitu berupa kata-kata bukan angka. 

Setelah semua data yang diolah dan dikumpulkan selanjutnya data 

dianalisis secara deskriptif kualitatif yang artinya metode yang digunakan untuk 

membedah suatu fenomena dilapangan baik berupa data primer maupun data 

sekunder akan disusun secara sistematis. Metode ini ditujukan untuk 

mengumpulkan informasi yang aktual dan terperinci, mengidentifikasi masalah, 

serta membuat perbandingan atau evaluasi sehingga ditemukan suatu 

kesimpulan yang tepat dan dapat menjadi pedoman dalam menetapkan rencana 

yang akan datang.
26

 

 

 

                                                             
26

 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 75 
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G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah para pembaca dalam menelaah karya ilmiah ini, 

maka terlebih dahulu penulis kemukakan sistematika pembahasannya,  yaitu di 

bagi kedalam 4 (empat) bab yang terurai dalam sub bab. Sasing-masing 

mempunyai hubungan yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya. 

Adapun uraiannya adalah sebagai berikut: 

Bab satu merupakan pendahuluan yang didalamnya meliputi tentang 

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, 

kajian pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan. 

Bab dua membahas mengenai sistem penilaian kelayakan pada 

pembiayaan produk Ar-Rum BPKB yaitu, pengertian dan dasar hukum sistem 

penilaian kelayakan, tujuan dan manfaat, tahapan dan aspek-aspek penilaian 

kelayakan, pengertian dan dasar hukum Akad Ar-Rahn, rukun dan syarat, 

pemanfaatan dan resiko kerusakan marhun pada produk Ar-Rum. 

Bab tiga membahas tentang uji kelayakan penyaluran pembiayaan 

produk Ar-Rum BPKB untuk usaha mikro pada PT Pegadaian syariah unit 

darussalam, gambaran umum PT Pegadaian syariah unit darussalam, jenis usaha 

dan barang jaminan pembiayaan produk Ar-Rum BPKB, Bagaimana komponen 

penilaian yang digunakan oleh manajemen PT. Pegadaian Syariah Unit 

Darussalam untuk menguji kelayakan penyaluran pembiayaan Produk Ar-Rum 

BPKB bagi usaha mikro, relevansi antara hasil penilaian kelayakan dengan 

Standar Operasional Prosedur (SOP) pada PT Pegadaian Syariah untuk 

memperoleh pembiayaan Produk Ar-Rum BPKB terhadap tingkat kepatuhan 

dalam membayar hutang dan perspektif akad Rahn terhadap sistem penilaian 

kelayakan usaha yang diterapkan kepada debitur oleh PT. Pegadaian Syariah 

pada Produk Ar-Rum BPKB. 
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Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan yang berisikan 

kesimpulan dan saran. Pada bab ini penulis akan mngemukakan kesimpulan 

hasil dari penelitian yang telah dilakukan, serta saran-saran dari seluruh 

pembahasan skripsi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas 

nanti. 
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BAB DUA 

KONSEP PENILAIAN KELAYAKAN PEMBIAYAAN DAN 

AKAD AR-RAHN 
 

A. Penilaian Kelayakan Pembiayaan 

 Sistem penilaian kelayakan pembiayaan dalam manajemen ekonomi 

yang telah diterapkan oleh lembaga perbankan maupun nom pernakan dalam 

memberikan pembiayaan dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis baik pemberian 

kredit atau pembiayaan yang berlandaskan prinsip syari’ah. Sistem penilaian 

kelayakan yang dilakukan untuk mengetahui kelayakan dari suatu proposal 

pembiayaan yamg diajukan nasabah. Melalui analisis dapat diketahui apakah 

usaha nasabah tersebut layak dibiayai dan diyakini dapat menjadi sumber 

pengembalian dari pembiayaan yang diberikan. Dalam melakukan pembuatan 

dan penilaian kelayakan melalui tahap-tahap yang telah ditentukan dengan 

menggunakan prinsip dari sistem kelayakan pembiayaan, kemudian setiap 

tahapan memiliki berbagai aspek yang harus diteliti, diukur dan dinilai sesuai 

dengan ketentuan yang telah ditentukan.
27

  

 Penilaian tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya sesuatu yang 

tidak diinginkan yang dapat merugikan pihak pemberi pembiayaan. Oleh karena 

itu, pihak memberi pembiayaan akan percaya dana yang diberikan dalam bentuk 

pembiayaan akan kembali. 

1. Pengertian dan Dasar Hukum Penilaian Kelayakan 

 Layak berarti patut, pantas. Jadi, kelayak perihal layak, kepatutan dan 

kepantasan.
28

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian Studi 

Kelayakan adalah : “suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang 

                                                             
27 Kasmir, Jakfar, Studi Kelayakan Bisnis, hlm. 25.  
28 Komaruddin, Yooke Tjuparmah, Kamus Istilah Karya tulis Ilmiah, hlm. 244. 
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suatu kegiatan atau usaha atau bisnis yang akan dijalankan, dalam rangka 

menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan.”
29

 

 Mempelajari secara mendalam artinya meneliti dan menilai secara 

sungguh-sungguh data dan informasi yang ada, kemudian diukur, dihitung dan 

dianalisis hasil penelitian tersebut dengan menggunakan metode-metode 

tersebut. Penelitian yang dilakukan terhadap usaha yang akan dijalankan dengan 

ukuran tertentu, sehingga diperoleh hasil maksimal dari penelitian tersebut. 

Kelayakan artinya penelitian dan penilaian yang dilakukan secara 

mendalam tersebut dilakukan untuk menentukan apakah usaha yang akan 

dijalankan akan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan 

biaya yang akan dikeluarkan. Dengan kata lain kelayakan dapat diartikan bahwa 

usaha yang dijalankan akan memberikan keuntungan finansial dan non-finansial 

sesuai dengan tujuan yang mereka inginkan. Layak disini diartikan juga akan 

memberikan keuntungan tidak hanya bagi pengusaha yang menjalankannya, 

akan tetapi juga bagi lembaga yang menyalurkan pembiayaan tersebut. 

penilaian kelayakan suatu  usaha dapat dilihat dari berbagai aspek. Setiap 

aspek untuk dikatakan layak harus memiliki nilai layak tertentu, namun 

keputusan  penilaian tidak hanya dilakukan pada salah satu aspek saja. Penilaian 

untuk menentukan kelayakan harus didasarkan kepada seluruh aspek yang akan 

dinilai nantinya. Ukuran kelayakan masing-masing jenis usaha sangat berbeda, 

misalnya antara usaha jasa dan usaha non-jasa, seperti pendirian hotel dengan 

usaha pembukaan perkebunan kelapa sawit atau usaha peternakan dengan 

pendidikan. Akan tetapi aspek-aspek yang digunakan untuk menyatakan layak 

atau tidaknya adalah sama, sekalipun bidang usahanya berbeda. 

Aspek-aspek yang dinilai dalam studi kelayakan bisnis/usaha meliputi, 

aspek hukum, aspek pasar dan pemasaran aspek keuangan, aspek 

                                                             
29 Kasmir, Jakfar, Studi Kelayakan Bisnis, hlm. 10 
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teknis/operasional, aspek manajemen, aspek ekonomi dan sosial serta aspek 

dampak lingkungan. Untuk menilai semua aspek ini perlu dibentuk semacam 

team yang terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai bidang keahlian.
30

 

Sehingga kualitas data yang digunakan untuk menganalisis harus dijamin akurat, 

mutakhir, dan dapat dipercaya. Untuk itu, perlu penyidikan atau penelitian 

kelokasi atau pemeriksaan setempat, atau bisa pula menggunakan bantuan 

konsultan yang ahli pada bidangnya sehingga akan diperoleh kesimpulan yang 

tepat dan mendalam. Hal ini sesuai dengan Firman Allah Subhanahuata’ala 

dalam surat Al-Nisa’, ayat 135 yang berbunyi : 

                        

                    

                    

               
  
 

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar 

penegak keadilan, menjadi saksi Karena Allah biarpun terhadap dirimu 

sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, 

Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu 

mengikuti hawa nafsu Karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan 

jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, 

Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang 

kamu kerjakan. 

                                                             
30

 Ibid., hlm. 10-11. 
31 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemah, (Surabaya: Hakim 

Publishing & distributing, 2013) 
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Oleh karena itu, teknis analisis dilakukan secara cermat dan teliti dengan 

senantiasa memperhatikan atau berpedoman pada ketentuan yang berlaku, 

mencakup analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Penilaian setiap 

permohonan pembiayaan sangat tergatung pada faktor-faktor seperti jenis usaha, 

sektor ekonomi, tujuan penggunaan pembiayaan, dan jumlah pembiayaan 

merupakan prinsip dasar dalam menganalisis. 

2. Tujuan Dilakukan Penilaian Kelayakan 

 Tujuan mengapa sebelum suatu usaha atau proyek dijalankan perlu 

dilakukan penilaian kelayakan yaitu:
32

 

a. Menghidari Resiko Kerugian 

Untuk mengatasi resiko kerugian di masa yang akan datang, karena di 

masa yang akan datang ada semacam kondisi ketidakpastian. Kondisi ini ada 

yang dapat diramalkan akan terjadi atau memang dengan sendirinya terjadi 

tanpa dapat diramalkan. Dalam hal ini fungsi studi kelayakan adalah untuk 

meminimalkan resiko yang tidak kita inginkan, baik resiko yang dapat kita 

kendalikan maupun yang tidak dikendalikan. 

b. Memudahkan Perencanaan 

Jika kita sudah dapat meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang 

akan datag, maka akan mempermudah kita dalam melakukan perencanaan dan 

hal-hal apa saja yang perlu direncanakan. Perencanaan meliputi berapa jumlah 

dana yang diperlukan, kapan usaha atau proyek akan dijalankan, dimana lokasi 

usaha akan dibangun, siapa-siapa yang akan melaksanakannya, bagaimana cara 

menjalankannya, berapa besar keuntungan yang akan diperoleh serta bagaimana 

mengawasinya jika terjadi penyimpangan. Yang jelas dalam perencanaan sudah 

                                                             
32  Kasmir dan Jakfar, studi Kelayakan Bisnin, hlm. 19-20. 
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terdapat jadwal pelaksanaan usaha, mulai dari usaha dijalankan sampai waktu 

tertentu. 

c. Memudahkan Pelaksanaan Pekerjaan 

Dengan adanya berbagai rencana yang sudah disusun akan sangat 

memudahkan pelaksanaan bisnis. Para pelaksana yang mengerjakan bisnis 

tertentu telah memiliki pedoman yang harus diikuti. Kemudian pengerjaan usaha 

dapat dilakukan secara sistematik, sehingga tepat sasaran dan sesuai dengan 

rencana yang telah disusun. Rencana yang sudah susun dijadikan acuan dalam 

mengerjakan setiap tahap yang sudah direncanakan. 

d. Memudahkan Pengawasan 

Dengan telah dilaksanakannya suatu usaha atau proyek sesuai dengan 

rencana yang sudah disusun, maka akan memudakkan dalam melakukan 

pengawasan terhadap jalannya usaha. Pengawasan ini perlu dilakukan agar 

pelaksanaan usaha tidak melenceng dari rencana yang telah disusun. 

Pelaksanaan  pekerjaan dapat sungguh-sungguh melakukan pekerjaannya karena 

mereka ada yang mengawasi, sehingga pelaksanaan pekerjaan tidak terhambat 

oleh hal-hal yang tidak perlu. 

e. Memudahkan Pengendalian 

Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan telah dilakukan pengawasan maka 

jika terjadi suatu penyimpangan akan mudah terdeteksi, sehingga akan dapat 

dilakukan pengendalian atas penyimpangan tersebut. Tujuan pengendalian 

adalah untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan tidak melenceng dari rel 

yang sesungguhnya, sehingga pada akhirnya tujuan perusahaan akan tercapai. 

 

3. Tahapan dan Aspek-aspek Penilaian Kelayakan 

 Tahapan dalam penilaian kelayakan dilakukan untuk mempermudah 

pelaksanaan penilaian kelayakan dan keakuratan dalam penilaian. Adapun 

tahapan-tahapan dalam melakukan penilaian kelayakan yang umum dilakukan 
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oleh Accaunt officer dari pihak yang menyalurkan pembiayaan adalah sebagai 

berikut: 

a. Pengumpulan Data dan Informasi 

pengumpulan data dan informasi yang diperlukan dan selengkap 

mungkin oleh pihak Accaunt officer dari lembaga yang menyalurkan 

pembiayaan, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Pengumpulan data 

dan informasi dapat diperoleh dari berbagai sumber yang dapat dipercaya, 

misalnya dari lembaga-lembaga yang memang berwenang untuk 

mengeluarkannya, seperti Biro Pusat Statistik (BPS), Badan Koordinasi 

Penanaman Modal (BKPM), Badan Pengelola Pasar Modal (Bapepam), Bank 

Indonesia (BI), Depertemen Teknik atau Lembaga-lembaga Penelitian, baik 

milik pemerintah maupun swasta. Pengumpulan data ini dapat dari data primer 

maupun data sekunder dengan berbagai metode.
33

 

Setelah mengetahui informasi dan data yang diperlukan atas pembiayaan 

yang diminta oleh calon debitur/pemohon, maka Account officer perlu 

mengetahui dari m ana informasi/data yang diperlukan tersebut dapat diperoleh, 

setelah itu bagaimana cara untuk memperolehnya. Sebagian besar informasi/data 

yang diperluka bersumber dari nasabah sendiri. Selain itu, juga dapat diperoleh 

dari pihak ketiga. Sementara itu catatan yang dimiliki sendiri yang berhubungan 

dengan pemohon/calon debitur dapat pula dipergunakan sebagai informasi.
34

 

b. Melakukan pengelolaan data 

Setelah data dan informasi yang dibutuhkan terkumpul maka langkah 

selanjutnya adalah melakukan pengelolaan data dan informasi tersebut. 

Pengelolaan data dilakukan secara benar dan akurat dengan metode-metode dan 

                                                             
33 Ibid., hlm. 30 
34 Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, Islamic Financial Management, 

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008) , hlm. 334 
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ukuran-ukurang yang telah lazim digunakan untuk bisnis. Pengelolaan ini 

dilakuakan hendaknya secara teliti untuk masing-masing aspek yang ada. 

c. Analisis data 

Langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data dalam rangka 

menentukan kriteria layak dari seluruh aspek, kelayakan usaha ditentukan dari 

kriteria-kriteria yang telah memenuhi syarat sesuai kriteria-kriteria yang telah 

digunakan. Setiap jenis usaha memiliki kriteria tersendiri untuk dikatakan layak 

atau tidak layak untuk dilakukan,  Kriteria kelayakan diukur dari setiap aspek 

untuk seluruh aspek yang telah dilakukan. 

d. Mengambil keputusan  

Apabila telah diukur dengan kriteria tertentu dan telah diperoleh hasil 

dari pengukuran, maka langkah selanjutnya adalah mengambil keputusan 

terhadap hasil tersebut. Mengambil keputusan sesuai dengan kriteria-kriteria 

yang telah ditetapkan apakah layak atau tidak dengan ukuran yang telah 

ditentukan berdasarkan hasil perhitungan sebelumnya. Jika tidak  layak 

sebaiknya dibatalkan dengan menyebutkan alasannya. 

e. Memberikan rekomendasi 

Langakah-langkah terakhir adalah memberikan rekomendasi kepada 

pihak-pihak tertentu terhadap laporan studi yang telah disusun. Dalam 

memberikan rekomendasi diberikan juga saran-saran serta perbaikan yang perlu 

jika memang masih dibutuhkan, kelengkapan dokumen-dokumen maupun 

persyaratan-persyaratan lainnya. 

 Dalam mengadakan penilaian terhadap suatu usaha yang akan dibiayai, 

maka penilaian kelayakan harus selengkap mungkin mencerminkan keadaan 

usaha yang sebenarnya sehingga dapat diyakini bahwa usaha yang akan dibiayai 

feasible dan pembiayaan yang diberikan cukup terjamin keadaannya. 
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 Untuk lebih mudah/cepat dalam pelaksanaan penilaian data dan 

pengambilan keputusan, maka dalam penilaian kelayakan perlu dicantumkan 

aspek-aspek sebagai berikut: 

1) Aspek Yuridis, yakni penelitian ditujukan pada hal-hal yang 

berhubungan dengan masalah legalitas usaha, seperti:
35

 

a) Status hukum perusahaan 

b) Kapasitas yuridis calon debitur 

c) Akta pendirian dan perubahan 

d) Legalitas usaha/izin-izin yang berkaitan dengan usaha yang 

sedang dijalankan. 

2) Aspek Organisasi/Manajemen; dalam hal ini penelitian meliputi: 

a) Bagaimana bentuk dan sifat organisasi serta sampai sejauh mana 

wewenang dan tanggung jawab setiap tingkat/bagian yang ada 

dalam struktur organisasi.  

b) Kemampuan, yakni kemampuan pribadi manajer perusahaan 

dalam menjalankan usahanya. 

c) Kewibawaan, yakni untuk mengetahui reputasi menejer dan 

perusahaan dalam masyarakat serta untuk mengetahui gaya 

kepemimpinan apakah manajer yang bersangkutan mempunyai 

gaya kepemimpinan deserter, kompromiser, autokrat, birokrat, 

benuvalent autokrat, developer, executive. Gaya kepemimpinan 

yang efektif adalah executive, developer, atau setidak-tidaknya 

benevolent autokrat. 

d) Pengalaman dan pendidikan; pembahasan dalam hal ini ditujukan 

pada: 

                                                             
35 Ibid, hlm. 336-340. 
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(1) Pengalaman pengusaha dan perusahaan di masa lampau 

(sebelum pembiayaan diajukan). 

(2) Apakah usaha investasi yang direncanakan tersebut 

merupakan kelanjutan dari usaha lama atau sama sekali baru. 

(3) Apakah latar belakang pendidikan calon debitur sesuai 

dengan bidang usaha yang akan dipimpinnya. 

e) Karakter, yakni sifat pribadi dan kebiasaan-kebiasaan pengurus 

perusahaan. 

3) Aspek Ekonomi Makro, yakni keadaan dan prospek ekonomi secara 

makro yang mempunyai pengaruh besar terhadap kelancaran usaha 

perusahaan (proyek); meliputi : 

a) Apakah ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang mempunyai 

pengaruh negatif atau positif pada perusahaan? 

b) Apakah sistem perdagangan produk dan jasa yang dihasilkan 

nasabah, baik dalam skala regional, nasional, maupun 

internasional mempunyai pengaruh negatif atau positif terhadap 

suksesnya kegiatan usaha nasabah di waktu yang akan datang? 

c) Apakah terdapat lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang 

memboikot produk atau jasa yang dihasilkan nasaba, baik di 

indonesia maupun di luar negeri? 

d) Apakah ada kebijakan-kebijakan moneter, fiskal, sistem tarif bea 

masuk, dan lain-lain yang mempunyai pengaruh dalam proses 

pemasaran dan produk nasabah di luar negeri? 

e) Apakah produk dan jasa nasabah tersebut termasuk dalam 

negative list/daftar skala prioritas proyek yang dikeluarkanoleh 

BKPM? 

f) Dan lain-lain. 
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4) Aspek Teknis, yakni pembahasan ditujukan pada masalah-masalah 

teknis pelaksanaan usaha yang bersangkutan. Oleh karena prinsip 

dari suatu usaha produksi adalah penyatuan modal, tenaga dan 

bahan-bahan kedalam suatu bentuk produksi, maka hal-hal yang 

perlu ditelaah adalah sebagai berikut. 

a) Lokasi perusahaan 

Penelitian dilakukan terhadap tempat strategis perusahaan 

dalam hubungannya dengan jaringan kegiatan ekonomi di kawasan 

tersebut, khususnya berhubungan erat dengan kegiatan usaha itu 

sendiri. Misalnya, letak perusahaan di daerah dan atau dekat dengan 

bahan baku, di daerah dan atau dekat dengan pemasaran, atau 

diantara keduanya, public utility yang tersedia dan keadaan 

prasarana setempat. 

Dalam hal kedudukan perusahaan terpisah dari tempat 

kegiatan usaha, maka pembahasan ditujukan pada tempat 

kegiatannya, serta bagaimanakah hubungan antara kedudukan dan 

tempat kegiatan usaha dilaksanakan. 

b) Luas areal/barang modal dan kapasitas 

(1) Misalnya, untuk sektor perkebunan: 

 Luas area konsesi perkebunan 

 Berapa yang telah diusahakan/ditanami dan berapa 

sisanya 

 Apakah sisa areal tersebut merupakan yang potensial dan 

produktif 

 Pembahasan tentang kultur teknis yang saat ini dijalankan. 

(2) Bagaimana proses produktif yang sudah ada, dari bahan 

menta menjadi barang jadi. 
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(3) Apakah terjadi perubahan proses produktif dengan adanya 

pembiayaan investasi. 

(4) Mesin-mesin yang dimiliki dengan menyebutkan kapasitas, 

tahun pembuatan, dan kekatannya, serta spesifikasinya. 

(5) Berapakah kapasitas penuh dan kapasitas normal dari alat-

alat produksi lama dan baru. 

(6) Rincian mesin-mesin perlengkapan yang akan diimpor, 

merek, dan spesifikasi teknis, negara asal, dan tarif pos. 

c) Tenaga kerja, yakni pembahasan ditunjukan pada masalah 

penggunaan tenaga kerja atau buruh, baik kuantitas maupun 

kualitasnya, meliputi: 

(1) Komposis buruh/tenaga kerja yang digunakan. 

(2) Dari mana dan bagaimana cara memperoleh tenaga 

kerja/buruh. 

(3) Keahlian setiap buruh/tenaga kerja. 

(4) Ada atau tidaknya penggunaan tenaga ahli secara khusus dan 

cara penyediaan tenaga ahli tersebut. 

(5) Struktur upah dan jaminan sosial. 

(6) Program pelatihan unutk peningkatan kemampuan. 

d) Bahan baku; pembahasan ditujukan pada: 

(1) Jenis bahan baku yang diperlukan secara sumbernya dan 

bagaimana cara penyediaannya. Apakah bahan baku dibeli 

secara lokal atau secara diimpor. 

(2) Jumlah kebutuhan bahan baku dan bahan penolong per 

bulan, baik pada kapasitas rill maupun teknis. Di samping 

perlu diteliti mengenai stok bahan baku dan bahan jadi pada 
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saat pengajuan pembiayaan serta berapakah rendemen bahan 

bahan dasar terhadap barang jadi. 

(3) Bagaimana /berapa lama waktu penyimpanan bahan baku, 

Setengah jadi/jadi tanpa berubah mutunya serta 

bagaimanakah cara menjamin kelangsungan bahan baku. 

(4) Bagaimana ramalan penyediaan bahan baku minimal selama 

jangka waktu pembiayaan. 

5) Aspek Keuangan; dalam hal ini penelitian dan penilaian meliputi 

segi-segi yang menyangkut keadaan keuangan perusahaan sebelum 

mengajukan pembiayaan serta akibat-akibat yang timbul setelah 

pembiayaan diberikan, yaitu: 

a) Penilaian kembali atas komposisi dalam permohonan 

pembiayaan. 

b) Kalkulasi harga pokok, baik yang lama maupun yang baru, 

berikut trend harga pokok baru dan jangka waktunya. 

c) Perhitungan harga jual yang lama dan yang baru, net profit per 

satuan produksi, serta ramalan atas fluktuasi harga lokal dan 

internasional atas produksi yang bersangkutan. 

d) Perkiraan pendapatan perusahaan minimal selama jangka waktu 

pembiayaan atas usaha yang akan dibiayaai dengan pembiayaan, 

serta pendapatan lain sebagai usaha sampingan yang dapat 

digunakan sebagai sumber pelunasan. 

e) Jadwal penarikan dan pelunasan pembiayaan. 

(1) Jumlah modal kerja yang tersedia sebelum mengajukan 

pembiayaan dan berapa jumlah modal kerja baru sebagai 

akibat adanya rehabilitasi, ekspansi, modernisasi dan proyek 

yang baru dengan menyebutkan dari mana sumbernya. 
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(2) Neraca perkiraan rugi/laba dua atau tiga tahun terakhir dan 

bagaimana likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan rasio-

rasio keuangan lainnya. 

(3) Jaminan yang dapat diberikan disertai denga penjelasannya 

dalam hal jenis, letak, luas (ukuran), status pemilikan dan 

nilai taksirannya. 

6) Aspek Pemasaran; pembahasan ditujukan pada hal-hal yang 

berhubungan dengan kegiatan pemasaran dari perusahan, khususnya 

atas produksi yang dihasilkan, meliputi: 

a) kemanakah hasil produksi dipasarkan (channel of distribution). 

b) Sampai sejauh mana kemampuan bersaing dari produk yang 

dihasilkan dengan produk sejenis lainnya serta dengan barang-

barang substitusinya. 

c) Siapakah pembeli atau konsumen hasil produksi tersebut, apakah 

penjualan dilakukan dengan tunai atau pembiayaan ataukah atas 

dasar kontrak dan bagaimana dengan jangka waktu penyerahan 

barang. 

d) Bagaimana selera konsumen atas jenis produk tersebut. 

e) Fluktuasi harga baik dalam maupun luar negeri. 

f) Prospek pemasaran hasil produksi. 

g) Stok hasil produksi untuk memenuhi kontinuitas pemasaran. 

h) Keadaan pemasaran barang-barang, baik lokal (nasional) maupun 

ekspor (internasional). 

7) Aspek Sosial; pembahasan tentang lingkungan sosial usaha yang 

bersangkutan, meliputi: 

a) Sampai sejauh mana proyek atau usaha yang dibiayai dapat 

menampung tenaga kerja. 
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b) Sampai sejauh mana usaha yang dibiayai dapat berpengaruh 

terhadap kegiatan ekonomi setempat dan sampai dan sejauh mana 

dukungan masyarakat terhadap usaha tersebut. 

c) Bagaimana sikap pengusaha terhadap usaha yang telah ada dan 

terhadap usaha baru tersebut. 

d) AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan). 

Aspek-aspek yang telah dicantumkan pada penilaian kelayakan tersebut 

mempunyai Prinsip dasar sistem penilaian kelayakan terhadap permohonan 

pembiayaan untuk dapat disetujui dengan berpedoman kepada formula 5C yaitu 

sebagai berikut:
36

 

1) Character 

Bahwa calon nasabah debitur memiliki watak, moral, dan sifat-sifat 

pribadi yang baik. Penilaian terhadap karakter ini dilakukan untuk 

mengetahui tingkat kejujuran, integritas, dan kemauan dari calon 

nasabah debitur untuk memenuhi kewajiban dan menjalankan 

usahanya. Informasi ini dapat diperoleh oleh Pegadaian melalui 

riwayat hidup, riwayat usaha, dan informasi dari usaha-usaha yang 

sejenisnya. 

2) Capacity 

Yang dimaksud dengan Capacity dalam hal ini adalah kemampuan 

calon nasabah debitur untuk mengelola kegiatan usahanya dan 

mampu melihat prospektif masa depan, sehingga usahanya akan 

dapat berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan yang 

menjamin bahwa nasabah mampu melunasi utang kreditnya dalam 

jumlah dan jangka waktu yang telah ditentukan. 

3) Capital  

                                                             
36 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia…, hlm. 63. 
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Dalam hal ini pegadaian harus terlebih dahulu melakukan penelitian 

terhadap modal yang dimiliki oleh pemohon. Pengelidikan ini 

tidaklah semata-mata didasarkan pada besar kecilnya modal, akan 

tetapi lebih difokuskan kepada bagaimana distribusi modal di 

tempatkan oleh pengusaha tersebut, segala sumber yang telah ada 

dapat berjalan secara efektif. 

4) Cillateral 

Cillateral adalah jaminan untuk persetujuan pemberian pembiayaan 

yang merupakan sarana pengaman (back up) atas resiko yang 

mungkin terjadi atas wanprestasinya nasabah di kemudian hari. 

5) Condition of Economy 

Bahwa dalam pemberian pembiayaan oleh pegadaian, kondisi 

ekonomi secara umum dan kondisi sektor usaha pemohon 

pembiayaan perlu memperoleh perhatian dari pegadaian untuk 

memperkecil resiko yang mungkin terjadi yang diakibatkan oleh 

kondisi ekonomi tersebut. 

B. Konsep Akad Ar-Rahn  

 Ar-Rum (Ar-Rahn untuk Usaha Mikro) Produk Ar-Rum BPKB ialah jenis 

pembiayaan yang disalurkan oleh PT Pegadaian Syariah untuk memudahkan 

para pengusaha mikro dalam mengembangkan usaha dengan prinsip syariah. 

Dan menggunakan jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor (mobil ataupun 

motor).
37

 

1. Pengertian dan Dasar Hukum Akad Ar-Rahn 

 Akad yang digunakan pada produk Ar-Rum adalah akad Ar-Rahn secara 

bahasa artinya bisa ats-Tsubuut wa ad-Dawaam (tetap dan kekal), dapat juga 

                                                             
37 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana Prenana 

Media Group, 2010),hlm. 400.  
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dikatakan, “ maa’un raahinun (air  yang diam, menggenang, tidak mengalir)”, 

“haalatun raahinatun (keadaan yang tetap). Pengertian (tetap dan kekal) 

dimaksud, merupakan makna yang tercakup dalam kata al-habsu yang berarti 

(menahan). Kata ini merupakan makna yang bersifat materil. Karena itu, secara 

bahasa kata ar-rahn berarti “menjadikan sesuatu barang yang bersifat materil 

sebagai pengikat utang”.
38

 

 Pengertian Ar-Rahn secara bahasa seperti diungkapkan di atas adalah 

tetap, kekal, dan jaminan; sedangkan dalam pengertian istilah adalah penyandera 

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

kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus. Namun, pengertian Ar-Rahn 

(gadai) yang terungkap dalam pasal 1150 kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu 

barang bergerak, yaitu barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang 

berpiutang oleh orang yang mempunyai utang atau orang lain atas nama orang 

yang mempunyai utang. Karena itu, makna Ar-Rahn (gadai) dalam bahasa 

hukum perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan, agunan dan 

rungguhan.  

 Sedangkan pengertian Ar-Rahn dalam hukum Islam (syara’) yaitu 

menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara’ 

sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau 

sebagian utang dari barang tersebut.
39

 

 Ada beberapa definisi Ar-Rahn yang dikemukakan para ulama fiqh 

seperti Ulama Malikiyah mendefinisikan Ar-Rahn ialah harta yang dijadikan 

pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. Menurut mereka, 

                                                             
38 Wahbah Az-zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, jilit 6, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 

hlm. 106 
39 Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 1-2 
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yang dijadikan barang jaminan (agunan) bukan saja harta yang bersifat materi, 

tetapi juga harta yang bersifat manfaat tertentu. Harta yang diajdikan barang 

jaminan (agunan) tidak harus diserahkan secara aktual, tetapi boleh juga 

penyerahannya secara hukum, seperti menjadikan sawah sebagai jaminan 

(agunan), maka yang diserahkan itu adalah surat jaminannya (sertifikat sawah). 

 Menurut Ulama Hanafiyah, Ar-Rahn adalah menjadikan sesuatu (barang) 

sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai 

pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagaiannya. Sedangkan 

menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabilah, Ar-Rahn ialah menjadikan materi 

(barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila 

orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu. Jadi, definisi yang telah 

dikemukakan ini mengandung pengertian bahwa barang yang boleh dijadikan 

jaminan (agunan) utang itu hanyalah harta yang bersifat materi tidak termasuk 

manfaat sebagaimana yang dikemukakan ulama malikiyah, sekalipun manfaat 

itu, menurut mereka (Syafi’iyah dan Hanabilah), termasuk dalam pengertian 

harta. 

 Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad ar-rahn dibolehkan dalam 

Islam berdasarkan al-Qur’an dan sunnah Rasul. Dalam surat al-Baqarah, ayat 

283 Allah berfirman: 
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jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) 

sedangkan 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 hnedaklah 

yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah 

ia bertakwa kepasda Allah Tuhannya, dan  jangan lah kamu (para saksi) 

menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang 

menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa 

hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Al-

Baqarah: 283). 

 Dengan mencermati surat  al-Baqarah ayat 283 tersebut dapat dikatakan 

bahwa dalam mu’amalah tidak secara tunai ketika dalam perjalanan dan tidak 

terdapat penulis untuk menuliskan transaksi itu maka rahn dalam kondisi itu 

hukumnya sunnah. Dalam kondisi mukim hukumnya mubah. Dari ayat tersebut 

terkandung makna ar-rahn boleh dilakukan baik ketika safar  maupun mukim. 

Firman Allah “in kuntum ‘ala safarin” (jika menemukan juru tulis). Kondisi 

tidak ditemukannya juru tulis juga tidak termasuk syarat rahn, karena hukumnya 

sunnah dijelaskan secara mutlak. Oleh karena itu, ayat diatas hanya ingin 

menunjukkan manusia kepada sebuah bentuk wasliqah yang mudah bagi mereka 

dalam kondisi tidak menemukan seorang juru tulis yang menuliskan hutang atau 

transaksi tidak secara tunai yang mereka lakukan.
41

 

 Kata farihanu dalam ayat tersebut diartikan sebagai makna hendaklah 

ada barang-barang tanggungan. Kemudian dilanjutkan dengan maqbudah yang 

artinya yang dipegang (oleh yang berpiutang). Dari kata itulah dapat diperoleh 

                                                             
40 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemah, (Surabaya: Hakim 

Publishing & distributing, 2013) 
41 Wahbah az-Zuhaili, Fiqh Islam wa Adillatuhu jilid 6. Hlm. 109. 
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suatu pengertian secara tegas bahwa rahn adalah barang tanggungan yang 

dipegang oleh orang yang meminjam uang sebagai pengikat diantara keduanya. 

Meskipun pada dasarnya tanpa hal tersebut pun pinjam meminjam itu tetap sah. 

Namun lebih menguatkannya, maka dianjurkan untuk menggunakan barang 

gadai.
42

 

 Ayat diatas menjelaskan bahwa bolehnya memberi barang tanggungan 

sebagai jaminan, atau dengan kata lain menggadaikan. Walaupun dalam ayat ini 

dikaitkan dengan perjalanan, tetapi itu tidak berarti bahwa menggadaikan hanya 

sebentar  dalam perjalanan.
43

 Nabi Muhammad SAW pernah menggadaikan 

perisai beliau kepada seorang Yahudi, pada hal ketika itu beliau sedang berada 

di Madinah. Berkaitan dengan hal ini dapat kita ketahui dari hadits Rasulullah 

SAW yang diriwayatkan oleh Shahih Al Bukhari dari Musaddad, yang berbunyi: 

ثَ َنا ُمَسدَّد   ثَ َناعَ : َحدَّ ثَ َنا: اْلَواِحدِ ْبُد َحدَّ   نَ ھالرَّ  يَ ھ  ِإبْ َرا ِعْندَ  َتَذاَکْرنَا: َقالَ  ْعَمششُ ِألا َحدَّ
ثَ َنا: يَ ھ  َواْلَقِبيَل ِف السََّلِف، فَ َقاَل ِإبْ َرا  النَِّبَّ  نَّ ٲ: َعن َْها للَّهُ َعاِءَشَة َرِضَي  َعنْ  ْسَودُ ألا  َحدَّ

                   ·ِدْرَعهُ  َوَرَهَنهُ  َجل  ٲ   إَل  ًما َطَعا يَ ُهوِدي   ِمنْ  اْشتَ َرى َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  لَّهُ لَصلَّى 
   (رى البخا رواه) 

Musaddad menyampaikan kepada kami dari Abdul Wahid bahwa al-

A’masy berkata. “kami dan Ibrahim pernah membahas tentang hukum 

gadai dan jaminan dalam akad pemesanan. Lalu Ibrahim berkata, ‘Al-

Aswad menyampaikan kepada kami dari Aisyah  bahwa Nabi SAW 

pernah membeli makanan dari orang Yahudi secara kredit dan 

menggadaikan baju besinya kepada orang tersebut. (H.R Bukhari)   

Dan ada pula hadits Nabi lainnya yang berbunyi: 

                                                             
42 Ibid, hlm. 110. 
43 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Volume 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 

610-611. 
44 Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Matan Masykul Al-Bukhari, 

(Indonesia: Pustaka Dar Ihyail Kutub Arabia), hlm. 78. 



38 

 

 

 

، َقالَ َأَعْن  َعَلْيِه َوَسلََّم ِدْرَعُه ِعْنَد يَ ُهوِديٍّ بِاْلَمِديَِنِة،  للَّهُ  اَهَن َرُسوُل اللَِّه َصلَّى َلَقْد رَ : َنسس 
   )ہابن ماج ہروا(. ْهِلِه ِمْنُه َشِعريًا ِألَخَذ ٲفَ 

Dari Aisyah RA, ia berkata, “Bahwa Nabi  SAW membeli makanan dari 

seorang Yahudi dalam jangka waktu tertentu, dan beliau menggadaikan 

baju besinya. (H.R Ibnu Majah) 

 Dari kedua hadits di atas dapat diketahui dasar hukum kebolehannya 

gadai. Menurut kesepakatan pakar fiqh, peristiwa Rasul saw, me-rahn-kan baju 

besinya itu, adalah kasus ar-rahn pertama dalam Islam dan dilakukan sendiri 

oleh Rasulullah saw. Selain itu, hadits Nabi yang berkaitan dengan tanggung 

jawab orang yang menerima gadai di atas juga menjelaskan bahwa segala biaya 

yang dibutuhkan untuk pemeliharaan barang-barang jaminan menjadi tanggung 

jawab pemiliknya, yaitu orang yang berutang. Berdasarkan ayat dan hadits di 

atas, para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa akad ar-rahn itu dibolehkan, 

karena banyak kemaslahatan yang terkandung di dalamnya dalam rangka 

hubungan antara sesama manusia.
46

 

 Ar-Rahn di tangan al-murtahin (pemberi utang) hanya berfungsi sebagai 

jaminan utang ar-rahin (orang yag berutang). Barang jaminan itu baru boleh 

dijual/dihargai apabila dalam waktu yang disetujui kedua belah pihak, utang 

tidak boleh dilunasi orang yang berutang. Oleh sebab itu, hak pemberi piutang 

hanya terkait dengan barang jaminan, apabila orang yang berutang tidak mampu 

melunasi utangnya.
47

 

  Sedangkan Ar-Rahn tasjily disebut juga dengan Rahn Ta’mini, Rahn 

Rasmi, atau Rahn Hukmi adalah jaminan dalam bentuk barang atau uang, 

dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan 

                                                             
45 Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunnah Ibnu Majah, jilid 2, (Jakarta: 

Pustaka Azzam, 2007), hlm. 418. 
46 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 253. 
47 Ibid., hlm. 252 
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(murtahin) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan 

tersebut (marhun) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi 

jaminan (rahin).
48

 

 Fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III 2008 tentang akad Ar-Rahn Tasjily 

juga boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Rahin menyerahkan bukti sah kepemilikan atau sertifikat barang yang 

dijadikan jaminan (marhun) kepada murtahin.  

b. Penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan dan 

sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke murtahin.  

c.  Rahin memberikan wewenang (kuasa) kepada murtahin untuk melakukan 

penjualan marhun, baik melalui lelang atau jual kepihak lain sesui prinsip 

syariah, apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya. 

d. Pemanfaatan barang marhun oleh rahin harus dalam batas kewajaran 

sesuai kesepakatan. 

e. Murtahin dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang 

marhun (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang diitanggung 

oleh rahin, berdasarkan akad ijarah. 

f. Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e tersebut tidak boleh 

dikaitkan dengan jumlah uang rahin kepada murtahin. 

g. Selain biaya pemeliharaan, murtahin dapat pula mengenakan biaya lain 

yang diperlukan pada pengeluaran yang riil. 

h. Biaya asuransi Ar-Rahn Tasjily ditanggung oleh rahin.  

 

 

 

                                                             
48

 Fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III 2008 Tentang Akad Rahn Tasjily  
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2. Rukun dan Syarat Akad Ar-Rahn 

a. Rukun Akad Ar-Rahn 

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya 

suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan 

itu, seperti membasuh muka untuk wudu dan takbiratul ihram untuk shalat atau 

adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan.
49

 

Rukun dan syarat Ar-Rum sama dengan rukun dan syarat-syarat ar-rahn. 

Hal ini dikarenakan landasan hukum yang digunakan terhadap produk Ar-Rum 

yaitu akad Ar-Rahn. Rukun Ar-Rahn menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:
50

 

1) Ar-Rahin (orang yang menyerahkan barang jaminan) dan al-

murtahin 

Ar-Rahin  adalah orang yang menyerahkan barang jaminan dan Al-

Murtahin yaitu orang yang yang menerima barang jaminan. 

2) Al-Marhun (barang jaminan) 

Al- Marhuun adalah harta yang ditahan oleh pihak al-murtahin 

untuk mendapatkan pemenuhan atau pembayaran haknya (al-

istiifaa’) yang menjadi al-marhuun bih. Jadi al-marhuun sama 

jenisnya dengan hak yang menjadi al-marhuun bih, Maka 

diambilkan dari al-marhuun. Jika tidak sama jenisnya, maka al-

marhuun dijual terlebih dulu lalu hak yang menjadi al-marhuun 

bih dibayar dengan diambilkan dari harga hasil penjualan itu. 

3) Al-Marhun bih (utang). 

                                                             
49 Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 12  
50 Wahbah Az-zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, jilid 6, hlm. 111 
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al-marhuun bih adalah hak yang karenanya barang yang 

digadaikan diberikan, yaitu tanggungan utang pihak ar-Raahin 

kepada pihak al-murtahin. 

4) Shighat. 

Shighat  atau ijab qabul adalah kontrak yang dilakukan  antara 

pihak yang menyerahkan barang jaminan dengan pihak yang 

menerima jaminan. 

Adapun rukun rahn menurut ulama Hanafiyyah yaitu, ijab dari Ar-Rahin 

dan qabul dari al-murtahin, seperti akad-akad yang lain. Akan tetapi akad rahn 

belum sepurna dan belum berlaku mengikat (laazim) kecuali setelah adanya al-

qabdhu (serah terima barang yang digadaikan).
51

 Adapun kedua orang yang 

melakukan akad, harta yang dijadikan agunan, dan utang, menurut ulama 

Hanafiyah termasuk syarat-syarat ar-rahn, bukan rukunnya.
52

 

b. Syarat-syarat Akad Ar-Rahn 

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya  

suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian 

pekerjaan itu, seperti penutup aurat untuk shalat atau menurut Islam calon 

pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam. 

Adapun syarat-syarat ar-rahn para ulama  fiqh menyusunnya sesuai 

dengan rukun  ar-rahn itu sendiri. Dengan demikian syarat-syarat ar-rahn pada 

produk Ar-Rum adalah sebagai berikut:
53

 

1) Syarat yang terkait dengan orang yang berakad (ar-rahn dan al-

murtahin) adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak 

hukum, menurut    Jumhur Ulama adalah orang yang telah baligh 

                                                             
51 Ibid, hlm. 111 
52 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, hlm. 254 
53 Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, Fiqh Muamalat, 

(Jakarta: Prenada Media Group, 2010) Hlm. 267-268 
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dan berakal. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah kedua belah 

pihak yang berakad tidak disyaratkan baligh, tetapi cukup berakal 

saja. Oleh sebab itu, menurut mereka anak kecil yang mumayyiz 

boleh melakukan akad ar-rahn asal mendapat persetujuan dari 

walilnya. 

2) Syarat yang terkait dengan sighat, Hanafiyah berpendapat dalam 

akad itu ar-rahn tidak boleh dikaitkan oleh syarat tertentu. Karena 

akad ar-rahn sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi 

dengan syarat tertentu maka syaratnya batal dengan akadnya yang 

sah. Misalnya, orang yang berutang mensyaratkan apabila tenggang 

waktu utang telah habis dan utang belum dibayar, maka jaminan 

atau ar-rahn itu diperpanjang satu bulan. Sementara, Jumhur Ulama 

mengatakan bahwa syarat itu ialah syarat yang mendukung 

kelancaran akad itu, maka syarat itu dibolehkan, tetapi apabila syarat 

itu bertentangan dengan tabiat akad ar-rahn, maka syaratnya batal. 

Perpanjangan ar-rahn satu bulan dalam contoh syarat di atas 

termasuk syarat yang tidak sesuai dengan tabiat ar-rahn. Karenanya 

syarat tersebut dinyatakan batal. Syarat yang dibolehkan itu 

misalnya, untuk sahnya ar-rahn, pihak pemberi hutang minta agar 

akad itu disaksikan oleh dua orang saksi. 

3) Syarat yang terkait dengan utang (al-marhun bih) yaitu: 

a) Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada yang memberi 

utang, 

b) Utang itu boleh dilunasi dengan jaminan, dan 

c) Utang itu jelas dan tertentu. 

4) Syarat yang terkait dengan barang yang dijadikan jaminan (al-

marhun), menurut ulama fiqh syarat-syaratnya sebagai berikut:  
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a) Barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan 

utang, 

b) Berharga dan boleh dimanfaatkan secara syari’ah, 

c) Harus diketahui keadaan fisiknya jelas dan tertentu, 

d) Milik sah orang yang berhutang, 

e) Tidak terkait dengan hak orang lain, 

f) Merupakan harta utuh tidak bertebaran dalam beberapa tempat, 

dan 

g) Boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.      

Prinsip utama barang yang digunakan untuk menjamin adalah barang 

dihasilkan dari sumber yang sesuai dengan syari’ah, atau keberadaan barang 

tersebut di tangan nasabah bukan karena hasil praktik riba, gharar, dan maysir. 

Jenis barang gadai yang dapat digadaikan sebagai jaminan dalam kaidah Islam 

adalah semua jenis barang bergerak dan tidak bergerak yang memenuhi  syarat 

sebagai berikut:
54

 

a) Benda bernilai menurut syara’, 

b) Benda berwujud pada waktu perjanjian terjadi, 

c) Benda diserahkan seketika kepada murtahin. 

Penilaian kelayakan marhun (benda jaminan gadai) yang dilakukan oleh 

para Ulama Fiqh hanya seperti yang terdapat pada syarat akad rahn di atas, 

bahkan  transaksi gadai pernah dilakukan oleh Rasulullah saw seperti dalam 

hadits rasul di atas. 

3. Pemanfaatan Marhun pada Akad Ar-Rahn 

Tidak boleh menyia-nyiakan manfaat suatu barang, meskipun barang 

gadaian. Setiap barang yang bermanfaat harus dimanfaatkan. Berkaitan barang 
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gadaian, maka terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai siapa 

yang berhak memanfaatkan barang gadaian yang dijadikan jaminan atas utang, 

apakah pihak yang menggadaikan (rahin) atau penerima gadai (murtahin).
55

 

Para ulama mempunyai perbedaan pendapat berkenaan pemanfaatan 

barang gadai oleh orang yang menggadaikan (rahin), yaitu sebagai berikut: 

Kalangan Hanabilah berpendapat sama dengan Hanafiyah bahwa pihak 

yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkan barang yang telah 

digadaikannya, apa pun jenis dan bentuk barang tersebut, baik kendaraan, 

tempat tiggal dan lainya, kecuali penerima gadai mengizinkannya. Hal ini juga 

berlaku bagi penerima gadai, dia tidak diperbolehkan memanfaatkan barang 

gadai atau jaminan kecuali diizinkan oleh pihak yang menggadaikan. Ulama 

malikiyah menguatkan pendapat sebelumnya, mereka mengatakan rahn tidak 

boleh memanfaatkan marhun. Keizinan murtahin terhadap rahin untuk 

memanfaatkan marhun  membatalkan akad rahn.
56

 

Ulama Syafi’iyah mempunyai pendapat yang berbeda dengan pendapat 

yang terdahulu. Mereka menyatakan rahin mempunyai hak untuk memanfaatkan 

marhun. Sesungguhnya manfaat marhun dan pertumbukannya dimiliki oleh 

rahin mereka mendasarkan pendapatnya pada hadis, berikut: 

ثَ َنا اَ  ثَ َنا وَِكيع ، َعْن زََكرِيَّا، َعْن : بُوُكَرْيب  َويُوُسُف ْبُن ِعيَس، َقالَ َحدَّ : َريْ رََة َقالَ ھِب ٲَحدَّ
ْرُهونًا َوَلََبُ الدَّر يُْشَرُب الظَّْهرُيُ رَْكُب ِإَذا َكاَن مَ : َم َعَلْيِه َو َسلَّ  ہَقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَّ 

   (الرتمذي رواه) ·ِإَذاَكاَن َمْرُهونًاَوَعَلى الَِّذي َيْشَر ُب نَ َفَقُتهُ 
Abu Kuraib dan Yusuf bin Isa menceritakan kepada kami, keduanya 

berkata, Waki’ menceritakan kepada kami dari Zakaria, dari Amir, dari 
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Abu Hurairah RA, ia berkata, Rasulullah SAW Bersabdah: punggung 

hewan boleh ditunggangi jika digadaikan, dan susu yang ada di kantong 

susu binatang boleh diminum jika digadaikan, namun orang menunggang 

dan orang yang meminum wajib mengeluarkan biaya untuk kebutuhan 

hewan atau binatang tersebut. (HR. Tirmidzi) 

Masalah yang kedua adalah mengenai pemanfaatan barang gadai oleh 

penerima gadai (murtahin), menurut para ulama yaitu:  

a. Pendapat ulama Syafi’iyah 

Menurut ulama Syafi’iyah bahwa yang mempunyai hak atas 

manfaat harta benda gadai (marhun) adalah pemberi gadai (rahin) 

walaupun marhun itu berada dibawah kekuasaan penerima gadai 

(murtahin). Dasar hukum hal yang dimaksud adalah hadis Nabi 

Muhammad saw sebagai berikut: 

َليَ ْغلَ     ُل اَل     رَّْهُن ِم     ْن َص     ا ِحبِ     ِه : اَل َرُس     وُل اَللَّ     ِه َص     لَّى اللَّ     ُه َعَلْي     ِه َوَس     لَّمَ قَ     : َوَعْن     ُه قَ     الَ 
   (رواه احلاكم والدارقظين) ·َوَعَلْيِه ُغْرُمهُ  ،اَلَِّذي َرَهَنُه، َلُه ُغْنُمهُ 

Dari Abi Hurairah bahwa Nabi saw Bersabdah: Gadai itu tidak 

menutup yang punya dari manfaat barang itu, faedahnya 

kepunyaan dia, dan dia wajib mempertanggung jawabkan 

segalanya. (HR. Al-Hakim dan Daruqutny) 

 Berdasarkan dari dasar hukum tersebut maka marhun itu hanya sebagai 

jaminan atau kepercayaan atas murtahin. Kepemilikan marhun tetap melekat 

pada rahin. Oleh karena itu, manfaat atau hasil dari marhun itu tetap berada 

pada rahin kecuali manfaat atau hasil dari marhun itu tetap berada pada rahin 

kecuali manfaat atau hasil dari marhun itu diserahkan pada murtahin. Selain itu 

perlu diungkapkan bahwa pemanfaatan marhun oleh murtahin yang 

mengakibatkan turun kualitas marhun tidak boleh kecuali diizinkan oleh rahin. 

b. Pendapat Ulama Malikiyah 
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Ulama malikiyah berpendapat bahwa penerima harta benda gadai 

(murtahin) hanya dapat memanfaatkan harta benda barang gadaian atas izin dari 

pemberi gadai dengan persyaratan berikut:
59

 

1) Utang disebabkan dari jual beli, bukan karena mengutangkan. Hal 

itu terjadi seperti orang menjual barang dengan harta tangguh, 

kemudian orang itu meminta gadai dengan suatu barang sesuai 

dengan utangnya maka hal ini diperbolehkan. 

2) Pihak murtahin mensyaratkan bahwa manfaat dari harta benda 

gadaian diperuntukan pada dirinya. 

3) Jika waktu mengabil manfaat yang telah disyaratkan harus 

ditentukan, apabila tidak ditentukan batas waktunya maka menjadi 

batal. 

Pendapat diatas, berdasarkan hadits Rasulullah saw. Sebagai berikut: 

الرَّْهُن يُ رَْكُب  :نَُّه َكاَن يَ ُقولُ ٲ  ِب ُهَريْ َرَة َرِضَي اللُّه َعْنُه َعِن النَِّب  َصلَّى اللُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ٲ   ن  ع  
  (لبخارىرواه ا)        ·َويُْشَرُب َلََبُ الدَّر ِإَذا َكاَن َمْرُهونًا بِنَ َفَقِتِه،

 

Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabdah: hewan yang 

digadai boleh ditunggangi sesuai biayanya, dan air susu hewan boleh 

diminum apabila digadaikan. (HR. Al-Bukhari) 

c. Pendapat Ulama Hanabilah 

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa apabila yang dijadikan barang 

jaminan itu adalah hewan, maka pemegang barang jaminan berhak untuk 

mengambil susunya dan menggunakannya, sesuai dengan jumlah biaya 

pemeliharaan yang dikeluarkan pemegang barang jaminan. Dan apabila 

mengambil manfaat dari harta benda gadai yang bukan beru hewan maka adanya 

                                                             
59

Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2008),hlm. 42. 
60

Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fatul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari, jilid 14, 

Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 145. 



47 

 

 

 

izin dari pemilik barang dan adanya gadai bukan karena mengutangkannya. Hal 

ini berdasarkan dalil hukum sebagai berikut:
61 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ٲ  : َعَلْيِه َوَسلََّم َقالَ  ہ  َعنَّ النَِّب َصلَّى اللرَيْ َرَة ھ   ِب  ٲ  َعْن  نَّ َرُسْوُل اللَِّه َصلَّى الله
   (ا رىا لبخ ہروا. )ُلْوب  َوَمرُْكْوب  ُن مَْ ھ  الرَّ : َقالَ 

Dan dari Abu Hurairah dari Nabi SAW. Bersabdah: Barang gadai 

(marhun dikendarai) oleh sebab nafkahnya apabila digadaikan dan atas 

yang mengendarai dan meminum susunya wajib nafkahnya. (HR. Al-

Bukhari) 

 Hadis Nabi Muhammad saw. Tersebut dijadikan dasar hukum kebolehan 

murtahin mengambil manfaat dari barang gadai (marhun). 

d. Pendapat Ulama Hanafiyah 

Menurut pendapat ulama Hanafiyah, tidak ada perbedaan antara 

pemanfaatan barang gadai yang mengakibatkan kurangnya harta atau tidak. 

Alasannya adalah Hadis Nabi Muhammad saw. Sebagai berikut: 

َعَلْيِه َوَسلََّم اللُ نَّ َرُسْوُل اللَِّه َصلَّى ٲ  : َرِضَي اللُ َعن َْها َقالَ َريْ َرَة ھ  ِب ٲ  ِب َصاِلح  َعْن ٲ  َعْن 
   (ا رىا لبخ ہروا) .ُن َمُْلْوب  َوَمرُْكْوب  ھ  الرَّ : َقالَ 

Dari Abu Shalih dari Abu Hurairah ra. Berkata, bahwasanya Rasulullah 

saw. Bersabda: Barang jaminan hutang (gadai) dapat ditunggangi dan 

diperah susunya, serta atas dasar menunggangi dan memerah susunya, 

wajib menafkahi. (HR. Al-Bukhari) 

Menurut ulama Hanafiyah, sesuatu dengan fungsi dari barang gadai 

(marhun) sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi penerima gadai 

(murtahin). Apabila barang tersebut tidak dimanfaatkan oleh penerima gadai 

(murtahin) maka berarti menghilangkan manfaat dari barang tersebut, padahal 
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barang itu memerlukan biaya untuk pemeliharaan. Hal ini dapat mendatangkan 

kemudaratan bagi kedua belah pihak, terutama bagi pemberi gadai (rahin).
64

 

4. Resiko Kerusakan Marhun pada Akad Ar-Rahn 

 Bila marhun hilang di bawah penguasaan murtahin, maka murtahin tidak 

wajib menggantinya, kecuali bila rusak atau hilangnya itu karena kelalaian 

murtahin atau karena disia-siakan, umpamanya murtahin bermain-main dengan 

api, lalu terbakar barang gadaian itu, atau gudang tak dikunci, lalu barang-

barang itu hilang dicuri orang. Pokoknya murtahin diwajibkan memelihara 

sebagaimana layaknya, bila tidak demikian, ketika ada cacat atau kerusakan 

apalagi hilang, menjadi tanggung jawab murtahin. 

 Madzhab-madzhab fiqh sepakat wajibnya mengganti marhun 

dikarenakan adanya kerusakan pada marhun. Para ulama fiqh juga sepakat 

bahwa nilai denda seimbang dengan nilai marhun. Namun mereka berbeda 

pendapat seputar hal-hal seperti penentuan siapa yang menuntut ganti atau 

mendenda dan penentuan nilai marhun yang harus diganti, apakah nilai marhun  

ketika al-Qabdhu (serah terima barang) ataukah ketika terjadinya al-istihlaak 

(rusak).
65

 

 Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa apabila rahin melakukan 

istihlaak terhadapa marhun atau merusaknya, maka rahin harus menanggung 

nilainya, jika marhun merupakan harta qiimiy, atau menanggung dengan barang 

yang serupa jika marhun merupakan harta mitsliy pada waktu rahin melakukan 

istihlaak atau merusak marhun (pada saat rahin melakukan pelanggaran 

tersebut). Sedangkan pihak yang menuntut rahin untuk mengganti marhun 

adalah pihak murtahin. Karena murtahin adalah pihak yang memiliki hak 

menahan marhun, dan selanjutnya murtahin mengambil denda tersebut sebagai 
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pengganti marhun yang asli yang dirusakkan oleh rahin sampai tiba tempo 

pembayaran utang. Namun jika utang yang ada telah jatuh tempo, maka 

murtahin mengmbil pembayaran semua utang yang ada dari nilai marhun 

tersebut. 

 Jika yang melakukan istihlaak atau merusakkan marhun adalah pihak 

murtahin dengan adanya unsur pelanggaran atau kelalaian dari murtahin di 

dalamnya maka murtahin berkewajiban mengganti nilai marhun tersebut jika 

marhun adalah harta qiimiy, atau mengganti dengan barang yang serupa jika 

marhun adalah harta mitsliy. Sedangkan jika yang harus murtahin ganti adalah 

nilai marhun, maka yang menjadi patokannya adalah nilai marhun pada saat 

qabdhu (pada saat pertama kali murtahin pegang sebagai barang gadaian). 

Karena marhun masuk kedalam tanggungannya terhitung mulai sejak murtahin 

memegangnya.  

 Sedangkan ulama Syafi’iyaah dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa 

orang yang melakukan tindak pelanggaran terhadap marhun harus 

menggantinya yaitu dengan nilainya jika marhun termasuk harta qiimiy, atau 

dengan barang yang serupa jika marhun adalah harta mitsliy. Jika marhun 

adalah harta qiimiy maka diganti dengan nilainya dan itu di sesuaikan dengan 

nilai marhun pada saat terjadinya tindakan pelanggaran tersebut.  Dan pengganti 

marhun tersebut selanjutnya menduduki posisi  sebagai marhun  tersebut tidak 

dipegang, supaya murtahin tetap menjadi pihak yang memiliki kedudukan lebih 

dan menjadi pihak yang diprioritaskan atau yang lebih berhak terhadap kadar 

pengganti marhun tersebut dari harta peninggalan pelaku pelanggaran dibanding 

pihak-pihak yang berpiutang lainnya.
66

 

 Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa denda atau pengganti yang harus 

dibayarkan oleh pela ku pelanggaran terhadap marhun adalah disesuaikan 
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dengan nilai marhun pada saat munculnya tanggungan mengganti, yaitu pada 

saat terjadinya tindakan pelanggaran. Jika yang merusakkan adalah rahin  atau 

orang lain sementara rahin tidak menyerahkan gadaian (marhun) yang sama 

dengan marhun yang pertama dirusakkan. Namun jika yang melakukan tindak 

pelanggaran terhadap marhun  adalah murtahin, maka murtahin harus 

mengganti barang yang murtahin rusakkan dengan nilainya pada saat marhun 

rusak atau saat murtahin menghilangkan marhun. Sehingga nilai pengganti 

marhun disesuaikan dengan nilai pada saat murtahin memegang sebagai gadai 

atau dengan kata lain pada saat digadaikan, bukan pada saat murtahin 

merusakkan.
67

 

Dari beberapa pendapat ulama yang diungkapkan di atas, mempunyai 

maksud yang sama yaitu apapun jenis barang jaminan gadai tersebut, baik yang 

merusakkan pihak rahin atau pihak murtahin maka jaminan tersebut harus tetap 

diganti apabila barang tersebut statusnya sudah sebagai jaminan. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3467 Ibid., hlm. 213. 



51 

 

 

 

BAB TIGA 

 UJI KELAYAKAN PENYALURAN PEMBIAYAAN PRODUK 

AR-RUM BPKB UNTUK USAHA MIKRO PADA PT 

PEGADAIAN SYARI’AH UNIT DARUSSALAM 
 

A. Gambaran Umum PT Pegadaian Syari’ah 

 Pegadaian atau Pawn Shop merupakan lembaga perkreditan dengan 

sistem gadai.lembaga semacam ini pada awalnya berkembang di Italia yang 

kemudian dipraktekkan di wilayah-wilayah Eropa lainnya, misalnya Inggris dan 

Belanda. Sistem gadai tersebut mmemasuki Indonesia dibawah dan 

dikembangkan oleh orang Belanda (VOC), yaitu sekitar abad ke-19.
68

 

 Dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomiannya VOC 

mendirikan Bank dan leening yaitu Lembaga Kredit yang memberikan Kredit 

dengan sistem  gadai. Bank Van Leening didirikan pertama di Batavia pada 

tanggal 20 Agustus 1746 berdasarkan keputusan Gubernur Jendral Van Imhoff. 

Bank Van Leening lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem 

gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 

1746. Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan belanda 

(1811-1816) Bank Van Leening milik Belanda tersebut dibubarkan dan 

Gubernur jendral Thomas Stamford Rafflws menyatakan setiap orang boleh 

mendirikan usaha pegadaian dengan izin dari pemerintah daerah setempat. 

Namun metode tersebut berdampak buruk dikarenakan pendiri pegadaian 

menjalankan praktek rentenir atau lintah darat yaitu dengan menetapkan bunga 

pinjaman sewenang-wenang. Namun pada saat Belanda berkuasa kembali di 

Indonesia (1816) menetapkan bahwa kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh 

pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar 
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bagi masyarakat. Akhirnya pemeritah Hindia Belanda mengeluarkan Staatsbland 

(stbl) 1901 No. 131 tanggal 12 Maret 1901. Selanjutnya pada tanggal 1 April 

1901 didirikannya pegadaian pertama di Sukabuki (Jawa Barat), sekaligus ini 

merupakan awal berdirinya pegadaian di Indonesia, serta menjadi hari ulang 

tahun pegadaian.
69

 

 Pada masa selanjutnya, dinas pegadaian mengalami beberapa kali 

perubahan bentuk badan hukum, akhirnya pada tahun 1990 menjadi perusahaan 

umum (Perum). Pada tahun 1960 dinas pegadaian diubah menjadi Perusahan 

Negara (PN) Pegadaian. Pada tahun 1969 PN Pegadaian diubah menjadi 

Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian. Dan pada tahun 1990 Peerjan diubah 

menjadi Perusahaan umum Pegadaian (Perum) Pegadaian melalui Peraturan 

Pemerintah No. 10 tahun 1990 tanggal 10 april 1990.
70

 

 Kantor pusat Perum berkedudukan di Jakarta dan dibantu oleh kantor 

daerah, kantor perwakilan daerah dan kantor cabang. Saat ini jaringan usaha 

Perum Pegadaian telah meliputi lebih dari 500 cabang yang tersebar di seluruh 

Indonesia. Dalam meningkatkan evisiensi dan produktivitasnya maka 

Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian diubah menjadi Perum Pegadaian 

melalui PP No. 10 tahun 1990. Kemudian berdasarkan PP No. 103 tanggal 10 

November Tahun 2000 Perum Pegadaian menerapkan sistem gadai syari’ah 

yang dimulai sejak Desember 2003.
71

 

 Pemerintah mengubah status badan hukum Perusahan Umum (Perum) 

Pegadaian menjadi perusahaan persero  pada tahun 2012, tepatnya 1 April 2012, 

bertepatan dengan ulang tahun pegadaian ke 111. Pegadaian (Persero) sampai 
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saat ini.
72

 Hal itu tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No. 

51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perum Pegadaian 

Menjadi Perusahaan Persero, dan ditandatangi Presiden pada 13 Desember 

2011. Di sebut dalam pasal itu, dengan status baru, bidan g usaha PT. Pegadaian 

adalah gadai dan fidusia, baik secara konvensional maupun syariah dan jasa lain 

di bidang keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Usaha itu 

khusus ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan menengah. Tujuan lain adalah 

mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya perseroan dengan menerapkan 

prinsip perseroan terbatas. 

 Kegiatan usaha utama PT. Pegadaian  menurut Pasal 2 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum 

Perum Pegadaian Menjadi Perusahaan Persero yaitu pertama, menyalurkan 

pinjaman berdasarkan hukum gadai termasuk gadai efek. Kedua, menyalurkan 

pinjaman berdasarkan jaminan fidusia, dan ketiga adalah melayani jasa titipan, 

pelayanan jasa taksiran, sertifikasi dan perdagangan logam mulia serta batu adi. 

Selain kegiatan utama usaha itu, Pasal 2 ayat (3) menyatakan PT. Pegadaian 

dapat melakukan usaha jasa uang, jasa transaksi pembayarann dan jasa 

administrasi pinjaman. Diamanatkan pula, agar PT. Pegadaian mengoptimalisasi 

sumber daya manusia. Mengenai modal PT. Pegadaian, dalam PP disebutkan 

setelah dilakukan audit, maka neraca penutup Perum Pegadaian akan menjadi 

neraca Pembuka PT. Pegadaian. neraca pembuka itu ditetapkan oleh Mentri 

Negara Badan Usaha Milik Negara.
73

 

 Dengan perubahan status ini, perusahan sebagai salah satu sumber 

perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan, 
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meningkatkan pendapatan, kesejahteraan masyarakat serta dalam rangka 

program pengentasan kemiskinan dengan status perum pegadaian. Diharapkan 

mampu mengelola usaha dengan lebih profesional, berwawasan bisnis dengan 

tanpa meninggalkan ciri khusus. Misalnya yaitu penyaluran uang pinjaman atas 

dasar hukum gadai dengan sasaran masyarakat yang berekonomi menengah ke 

bawah.
74

 

 Dalam mewujudkan sebuah pegadaian yang ideal dibutuhkan beberapa 

aspek pendirian. Adapun aspek-aspek pendirian pegadaian syari’ah tersebut 

antara lain aspek legalitas, aspek permodalan, aspek sumber daya manusia, 

aspek kelembagaan, aspek sistem dan prosedur, aspek pengawasan.
75

 Aspek 

legalitas yaitu mendirikan lembaga gadai syari'ah dalam bentuk perusahaan 

memerlukan izin Pemerintah. Namus sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 

10 Tahun 1990 tentang pengalihan bentuk Perusahaan Jawatan Pegadaian 

(PERJAN) menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian, pasal 3 ayat (1)a 

menyebutkan bahwa Perum Pegadaian adalah badan usaha tunggal yang diberi 

wewenang untuk menyalurkan uang pinjaman atas dasar huku gadai. Kemudia 

misi dari Perum Pegadaian dapat diperiksa antara lain pada pasal 5 ayat (2)b, 

yaitu pencegahan praktik ijon, riba dan pinjaman tidak wajar lainnya. 

 Aspek permodalan yaitu modal yang dibutuhkan untuk menjalankan 

perusahaan gadai cukup besar, karena selain diperlukan untuk pinjaman kepada 

nasabah, juga diperlukan investasi untuk pengimpanan barang gadai. Pemodal 

gadai syari’ah dapat diperoleh dari sistem bagi hasil, seperti musyarakah dan 

mudharabah. Aspek sumber daya manusia yaitu SDM pegadaian syari’ah harus 

memenuhi filosofi gadai dan sistem operasionalisasi gadai syari’ah. SDM selain 

mampu menangani masalah taksiran barang gadai, penentuan instrumen 
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pembagian rugi laba atau jual beli, menangani masalah-masalah yang dihadapi 

nasabah yang berhubungan dengan uang gadai, juga berperan aktif dalam syi’ar 

Islam dimana pegadaian itu berada. 

 Aspek kelembagaan yaitu mempengaruhi keefektifan sebuah perusahaan 

gadai dapat bertahan. Sebagai lembaga yang relatif belum banyak dikenal 

masyarakat, pegadaian syari’ah perlu mensosialisasikan posisinya sebagai  

lembaga yang berada dengan lembaga konvensional. Aspek sistem dan prosedur 

yaitu kegiatan operasional perusahaan gadai syari’ah harus sesuai dengan 

prinsip-prinsip syari’ah, di mana keberadaannya menekankan pada pentingnya 

gadai syari’ah. Oleh karena itu, sistem dan prosedural gadai syari’ah berlaku 

flexibel asal sesuai dengan prinsip syari’ah. 

 Aspek pengawasan dari suatu perusahaan gadai syari’ah yaitu adanya 

organ pengawasan internal perusahaan yang disebut dengan satuan pengawasan 

internal (SPI) adalah pelaksana amanah untuk menjaga jangan sampai gadai 

syari’ah menyalahi prinsip syari’ah maka diawasi oleh Dewan Pengawas 

Syari’ah yang bertugas mengawasi operasionalisasi gadai syari’ah supaya sesuai 

dengan prinsip-prinsip syari’ah.   

 Layanan Gadai Syai’ah mengimplementasikan prinsip rahn dan dibentuk 

sebagai unit bisnis yang mandiri dengan maksud untuk membantu masyarakat 

yang mengharapkan adanya layanan pinjam meminjam yang bebas dari unsur 

riba yang dilarang menurut syari’at Islam, selain di PT. Pegadaian (Persero) 

Lembaga Keuangan Syari’ah lainnya juga menggunakan prinsip rahn sehingga 

dapat dipandang sebagai pengembangan produk. Untuk mengelola kegiatan 

tersebut, pegadaian telah membentuk Divisi Usaha Syari’ah yang semula 

dibawah binaan Divisi usaha lain. 

 Konsep operasi Pegadaian Syari’ah mengacu pada sistem administrasi 

modern, yaitu azas rasionalitas, efisiensi, dan efektifitas yang diselaraskan 
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dengan nilai Islam. Fungsi operasi Pegadaian Syari’ah itu sendiri dijalankan 

oleh kantor-kantor cabang pegadaian syari’ahli atau Unit Layanan Gadaia 

Syari’ah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha 

Lain PT. Pegadaian (Persero). ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang 

secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. 

 Adapun PT. Pegadaian Syari’ah cabang keutapang adalah salah satu 

cabang Syari’ah yang berada di wilayah Aceh Besar yang pada awalnya adalah 

perum pegadaian dengan sistem konvensional atau sama dengan perum 

pegadaian daerah lainnya di indonesia. Tetapi berkaitan dengan status otonomi 

khusus yang diberikan pemerintah pusat kepada Provinsi Aceh serta penerapan 

syari’at Islam dan berdasarkan PP No. 103 tanggal 10 November Tahun 2000, 

maka Perum Pegadaian menerapkan sistem gadai syari’ah sejak tahun 2003. 

Pada tahun 2005, PT. Pegadaian Cabang Keutapang dengan sistem 

Konvensional beralih menjadi PT. Pegadaian Syari’ah Cabang Keutapang. 

 Hal yang melatar belakangi perubahan PT. Pegadaian Cabang Keutapang 

dari konvensional menjadi syari’ah adalah karena tuntutan dari pemda umumnya 

dan masyarakat khususnya, diversifikasi usaha (maksudnya yaitu nasabah bebas 

untuk memilih pegadaian, baik yang memakai sistem konvensional maupun 

sistem syari’ah), mengikuti tuntutan bisnis yang sudah dipraktekkan oleh 

perbankan syari’ah terlebih dahulu agar lebih khusus lagi serta untuk 

menghindari pembajakan sumber daya manusia (SDM) oleh pesaing. 

 Sebelum tahun 2005, PT. Pegadaian Syari’ah Keutapang merupakan 

salah satu kantor unit yang berada dibawah kantor cabang pembantu syari’ah 

(KCPS) Lambaro, sejak tahun 2005 PT. Pegadaian Syari’ah mulai beroperasi 

sebagai KCPS menggantikan KCPS Lambaro. Perubahan status ini dilakukan 

karena prestasinya sebagai kantor unit yang memperoleh omset paling besar 

dibandingkan dengan unit-unit yang lain. Saat ini PT. Pegadaian Syari’ah 
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keutapang beralamat di jalan Soekarno Hatta, Simpang Keutapang Kecamatan 

Darul Imarah. 

 PT. Pegadaian Syari’ah capang keutapang ini membawahi unit cabang 

yang salah satunya terletak di kecamatan Darussalam yang beralamat di JL. T. 

Nyak Arif No. 451, Darussalam, Aceh Besar.
76

 Keberadaan kantor unit ini 

adalah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh 

pelayanan jasa gadai syari’ah. Kemudahaan ini semakin besar dengan adanya 

layanan operasional yang diberikan mulai dari senin sampai sabtu, sehingga 

masyarakat semakin mudah dalam berinteraksi dengan pegadaian. 

 PT. Pegadaian Syari’ah bertugas menyalurkan pembiayaan dalam bantuk 

pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan 

hukum gadai syari’ah. Karakteristik dari pegadaian syari’ah adalah tidak ada 

pungutan yang berbentuk bunga. Dalam konteks ini, uang ditempatkan sebagai 

alat tukar, bukan sebagai komoditi yang diperjual belikan. Tetapi, pegadaian 

syari’ah hanya mengambil keuntungan dari hasil imbalan jasa yang 

ditawarkan.
77

 

 Kredit pegadaian sesuai dengan masyarakat indonesia, karena 

prosedurnya sederhana, mudah dan pelayanannya cepat. Sistem ini merupakan 

alternatif pandanagn yang ideal terutama bagi masyarakat yang berekonomi ke 

bawah. Sebagai lembaga keuangan non bank milik pemerintah, pegadaian 

merupakan salah satu lembaga yang berhak memberikan kredit kepada 

masyarakat atas dasar hukum gadai, yang bertujuan agar masyarakat tidak 

dirugiakn oleh lembaga keuangan non formal yang cenderung memanfaatkan 

kebutuhan dana mendesak dari masyarakat. 
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 Dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan, PT. Pegadaian 

Syari’ah Unit Darussalam sebelumnya membentuk suatu struktur organisasi 

yang mencerminkan suatu bagian tugas (kekuasaan) dan tanggung jawab yang 

jelas. Dimana perusahaan tersebut langsung dibawahi oleh seorang pimpinan 

dan dibantu oleh beberapa staf penaksir/ahli taksir, satu orang penyimpan 

barang jaminan, satu orang dibagian analisi, satu orang petugas administrasi 

mikro dan satu orang kasir. Dengan adanya struktur organisasi pada suatu 

perusahaan, maka setiap kariawan akan lebih jelas tugas dan tanggung jawab 

masing-masing sehingga tidak akan terjadi pengimpangan dalam menjalankan 

tugas pada masing-masing bagian.
78

 

 Berdasarkan hal ini, maka pihak yang terkait dengan perusahaan baik 

pimpinan maupun bawahan harus selalu membina hubungan yang saling 

memberikan manfaat kepada perusahaan, alat dan wewenang serta tanggung 

jawab yang ada digunakan untuk pencapaian tujuan perusahaan. Proses 

pengorganisasian dari suatu organisasi terutama dalam mencapai suatu tujuan 

adalah mengelompokkan kegiatan kerja, mengalokasikan, membagi tugas, 

sehingga dengan demikian diharapkan dalam diri karyawan akan tumbuh 

dedikasi dan kualitas diri yang tinggi, spesifikasi pekerjaan pada bidang masing-

masing, sehingga suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik.   

 PT. Pegadaian Syari’ah memiliki visi dan misi. Visinya adalah sebagai 

solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader 

dan mikro berbasis gadai yang selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat 

menengah kebawah. Misinya adalah sebagai berikut: 

                                                             
78 Hasil Wawancara dengan safrida, yang bertugas bagian Kasir PT. Pegadaian Syari’ah 
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1. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu 

memberikan pembinaan terhadap suatu usaha golongan menengah 

kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. 

2. Memastikan pemerataan pelayanan yang memberikan kemudahan dan 

kenyamanan di seluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi 

pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat. 

3. Membantu pemerintahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam 

rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.
79

 

Adapun yang menjadi tugas pokok pegadaian yaitu menyalurkan uang 

pinjaman atas dasar hukum gadai dan usaha-usaha lain yang berhubungan 

dengan gadai atas tujuan materi. Tujuan berdirinya Pegadaian Syari’ah yaitu 

turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah 

kebawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai dan jasa lainnya di 

bidang ekonomi serta menghindarkan masyarakat dari praktek gadai gelap, ijon, 

riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya.
80

 Mengenai struktur organisasi pada PT. 

Pegadaian Syari’ah unit Dasrussalam dapat dilihat pada bagai berikut ini:
81
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PT. Pegadaian Syari’ah sekarang ini telah banyak mengeluarkan produk 

yang bertujuan untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat salah satunya 

ialah produk Ar-Rum BPKB yaitu pembiayaan modal usaha mikro untuk 

mengembangkan usaha dengan prinsip syari’ah yang ditujukan untuk 

masyarakat golongan menengah kebawah yang diberikan oleh pihak PT. 

Pegadaian Syari’ah.  

Usaha yang dijalankan masyarakat sekarang begitu banyak macam 

ragamnya baik itu dari segi perdagangan, jasa, peternakan, pertanian dan masih 

banyak yang lainnya. Tetapi banyak juga masyarakat sekarang ini yang masih 

kekurangan modal dalam mengembangkan usaha, dimana dari setiap pengusaha 

mikro memiliki impian bisnis yang berkembang. Sehingga PT. Pegadaian 

Syari’ah telah mengeluarkan Produk yang berbasis Pembiayaan untuk para 

Pengusaha Mikro, sekarang ini produk yang dikeluarkan PT. Pegadaian Syari’ah 

yaitu produk Ar-Rum BPKB yang merupakan solusi pembiayaan atau 
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pengembangan usaha mikro  berprinsip  syari’ah yang mudah dengan jaminan 

BPKB kendaraan.
82

 

Jenis usaha mikro yang di biayai oleh PT. Pegadaian Syari’ah untuk 

sekarang ini hanya dua jenis usaha. pertama usaha perdagangan contohnya 

seperti usaha bidang Fashion misalnya toko baju, sepatu, toko kelontong dan 

lain-lainnya, Kedua usaha jasa seperti usaha loundry. Pembiayaan yang 

disalurkan oleh pihak PT Pegadaian Syari’ah melalui produk Ar-Rum BPKB 

yang menggunakan akad Rahn dengan jaminan berupa BPKB kendaraan 

bermotor (mobil atau motor).
83

 

Jaminan yang diserahkan oleh calon nasabah harus memenuhi standar 

yang ditetapkan oleh pegadaian. hal tersebut penting dilakukan untuk 

memproteksi kepentingan pihak pegadaian dari berbagai tindakan yang dapat 

merugikan perusahaan tersebut dari berbagai tindakan  yang mungkin 

dilakukan oleh calon nasabah debiturnya. Berdasarkan sub bab sebelumnya 

bahwa jumlah pembiayaan yang akan diberikan oleh pegadaian sangat 

ditentukan oleh nilai jaminan yang diserahkan oleh pihak nasabah kepada 

manajemen pihak pegadaian. berdasarkan hal tersebut, untuk memudahkan 

proses persetujuan pencairan dana nasabah tersebut maka pihak nasabah harus 

memenuhi standarisasi objek jaminan yang ditetapkan oleh PT. Pegadaian 

Syari’ah. 

Pada PT. Pegadaian Syari’ah jaminan yang diterima pada pembiayaan 

produk Ar-Rum BPKB untuk usaha mikro sekarang hanya berupa Buku 

Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari kendaraan mobil atau motor. 
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Pinjaman yang dapat diterima oleh nasabah biasanya 70% dari harga barang 

dipasar. Selain itu pembiayaan Ar-Rum BPKB juga mempunyai batas minimal 

satu tahun angsuran perbulan dan maksimal tiga tahun untuk jaminan 

kendaraan roda dua dan apabila jaminannya kendaraan roda empat maka 

maksimal angsurannya lima tahun.
84

 

Untuk jaminan kendaraan ada jangka waktu tahun maksimal kendaraan 

yaitu dihitung dari 5 tahun terakhir untuk kendaraan roda dua dan untuk 

kendaraan roda empat 10 tahun terakhir, yaitu dihitung dari berapa lama 

jangka waktu diambil pembiayaan ditambah berapa usia kendaraan yang 

menjadi jaminannya. Apabila lebih dari sepuluh tahun maka mobil tidak bisa 

dijadikan jaminan lagi karena pada kendaraan banyak terjadi penyusutan 

harganya dan nilai harga cenderung tidak stabil disebabkan oleh harga pasar. 

Begitu pula pada kendaraan bermotor paling lama lima tahun terakhir. Jika 

kendaraan itu baru tapi sudah pernah terjadi kecelakaan maka akan 

mengurangi penilaiannya untuk diberikan jaminan.  

Setipa nasabah yang mengajukan pembiayaan Produk Ar-Rum BPKB 

pada usaha mikro maka calon nasabah harus mengisi pormulir pengajuan 

pembiayaan dan melengkapi syarat-syarat atau berkas yang telah ditetapkan 

oleh pihak PT. Pegadaian Syari’ah yaitu nasabah mempunyai usaha tetap 

minimal 1 tahun, foto copy KTP suami/istri apabila belum menikah maka yang 

dilampirkan yaitu foto copy KTP sendiri dan foto copy KTP orang tua, Foto 

copy kartu keluarga (KK), Rek listrik bulan terakhir, foto copy STNK, BPKB, 
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Surat Keterangan Usaha, cek Fisik dari samsat, foto copy PBB rumah, foto 

Suami Istri (3 x 4) dan semua berkas dibuat rangkap 2.
85

 

Jaminan pada produk Ar-Rum BPKB pada PT. Pegadaian Syari’ah 

berupa jaminan fidusia dimana kepemilikannya yang dijadikan jaminan 

sedangkan barangnya (kendaraan) dijadikan nasabah untuk kepentingan 

usahanya. Setelah jaminannya dikira dan dinilai layak untuk dikasih pinjaman 

seperti didaftarkan di notaris untuk pengesahan apabila terjadi hal-hal yang 

tidak diinginkan, kemudian akan dikenai biaya asuransi diawal apabila 

kendaraannya hilang dengan IJK (Imbalan Jasa Kafarah). Produk Ar-Rum ini 

diperkenalkan oleh pihak pegadaian sari’ah yaitu pada tahun 2008, produk 

yang diperkenalkan berupa Ar-Rum BPKB dan Ar-Rum Emas. Jumlah nasabah 

PT. Pegadaian Syari’ah Unit Darussalam pada Tahun 2017 mencapai 5 orang, 

tahun 2018 ada 13 orang dan tahun 2019 ada 16 orang.
86

 

 

B. Komponen Penilaian pada Uji Kelayakan Pembiayaan Produk Ar-Rum 

Jaminan BPKB untuk Usaha Mikro pada PT Pegadaian Syari’ah Unit 

Darussalam 

Komponen penilaian uji kelayakan terhadap pembiayaan usaha mikro 

yang dilakukan oleh pihak  PT. Pegadaian Syari’ah pada calon nasabah yaitu 

untuk mencegah agar jangan terjadinya pembiayaan bermasalah yang dapat 

merugikan bagi pihak PT. Pegadaian Syari’ah. Selain dari penilaian terhadap 

jaminan maka pihak manajemen PT. Pegadaian Syari’ah juga menilai dari pihak 

calon nasabah dan usaha yang akan disalurkan pembiayaan, apakah usaha 

tersebut pantas disalurkan pembiayaan atau tidak. Pantas artinya layak atau akan 
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memberikan manfaat dan keuntungan sehingga dengan keuntungan tersebut 

nasabah mampu untuk melunasi pembiayaan yang telah disalurkan. 

PT. Pegadaian Syari’ah Unit Darussalam memiliki kebijakan operasional 

sebagai prosedur penyaluran dana untuk pembiayaan produk Ar-Rum BPKB 

pada usaha mikro, maka pihak pegadaian akan mensurvei kelayakan dengan 

komponen penilaian mencangkup beberapa aspek. pertama, dari jenis usaha 

nasabah apakah usaha tersebut dapat disalurkan pembiayaan dan pendapatan 

yang dihasilkan dari usaha tersebut akan menentukan jumlah pinjaman yang 

akan disalurkan. misalnya seperti usaha kelontong, jika barang yang distok 

selama ini hanya beberapa kardus mie isntan, dan beberapa jenis makanan 

ringan dan keperluan sehari-hari lainnya yang omsetnya kecil maka pihak 

pegadaian tidak dapat memberikan pembiayaan yang besar meskipun jaminan 

yang diberikan oleh calon nasabah tersebut berupa sebuah mobil dan usaha 

tersebut  juga belum berjalan sampai satu tahun maka pembiayaan tidak dapat 

disalurkan.
87

 

Yang kedua, dapat dilihat dari lokasi tempat nasabah menjalankan usaha, 

pihak PT. Pegadaian Syari’ah tidak sembarangan memberikan pembiayaan 

kepada calon nasabah yang ingin menambah modal usaha, selain dari jenis 

usaha pegadaian juga menilai dari lokasi usaha apakah usaha tersebut 

memungkinkan untuk berkembang di lokasi tersebut. Misalnya seperti 

menjalankan usaha Percetakan (foto copy) usaha tersebut sangat cocok di daerah 

kampus seperti di Darussalam karena banyak mahasiswa yang membutuhkan, 

maka usaha tersebut bisa menerima pembiayaan. Namun, jika usaha Percetakan 

(foto copy) dijalankan di lokasi yang tidak sesuai misalnya di daerah 
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Peunayoung, maka pembiayaan tidak bisa cairkan kerana usaha tersebut belum 

tentu bisa berkembang di lingkungan sekitar usaha yang dijalankan, segingga 

tidak dapat mendukung tingkat perkembangan usaha tersebut. Pembiayaan dapat 

disalurkan kepada calon nasabah apabila usaha yang telah dijalankan lancar dan 

banyak  peminatnya.
88

  

Aspek yang ketiga, yaitu karakter nasabah dan kondisi nasabah apakah 

memungkinkan dan mampu dalam menjalankan usaha, apakah calon nasabah 

mempunyai kemampuan dan skil sehingga dapat mengembangkan usaha dengan 

baik dan menghasilkan omset yang lebih besar dan kesanggupan mengangsur 

pinjaman tiap bulannya. Selain itu, juga dinilai dari keuangan calon nasabah. 

Aspek yang keempat, yaitu dinilai pada barang jaminan. Bahwa barang 

yang diberikan harus memiliki nilai yang lebih besar dari pada pembiayaan yang 

diberikan oleh pihak PT. Pegadai Syari’ah. Hal ini dilakukan hanya sebagai 

pengingat agar nasabah dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak PT. 

Pegadaian Syari’ah. Maka pihak PT. Pegadaian Syari’ah akan melakukan 

pengujian dan penilaian terhadap kondisi barang yang digunakan oleh nasabah 

sebagai jaminan utang berupa mobil atau motor. Dalam proses penilaian barang 

jaminan  tersebut pihak nasabah harus memperlihatkan secara langsung 

objeknya kepada pihak manajemen PT. Pegadaian Syari’ah. Misalnya jaminan 

utangnya berupa mobil atau motor, sehingga dapat dilihat langsung seperti apa 

keadaan dari jaminan tersebut. Hal ini sebagai upaya memproteksi pihak 

pegadaian dari berbagai resiko yang akan terjadi. Adapun langkah-langkah 

penilaian objek jaminan tersebut yaitu: 

1. Memverifikasi dan mengecek kepemilikan kendaraan yang akan 

dijadikan agunan untuk pembiayaan. Hal yang paling mendasar 
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adalah pembuktian apakah kendaraan tersebut benar milik calon 

nasabah tesebut. Apabila tidak sama maka membuktikannya dengan 

bukti pembelian yaitu berupa kwitansi yang bertanda tangan pemilik 

sebelumnya diatas materai. Pengecekan itu biasanya dilakukan 

melalui cek fisik kendaraan di samsat Kota Banda Aceh. 

2. Meneliti status kendaraan, apakah kendaraan tersebut sepenuhnya 

dalam penguasaan pihak calon nasabah ataukah dalam pengusaan 

pihak lainnya.  

3. Proses verifikasi juga dilakukan di Kantor Polantas, dan di cek 

Verifikasinya bahwa BPKB itu sah.
89

 

Berdasarkan SOP (standard operating prosedure) yang berlaku pada PT. 

Pegadaian bahwa pihak manajemen pegadaian harus melakukan indentifikasi 

nilai jaminan melalui prosedur taksir harga objek jaminan yang diserahkan oleh 

nasabah debitur. petugas penaksir adalah karyawan PT. Pegadaian yang telah 

mendapatkan pelatihan khusus dan berpengalam dalam melakukan penaksiran 

barang-barang yang akan digunakan oleh nasabah. Pedoman dasar penaksiran 

telah ditetapakn agad pentaksiran terhadap objek jaminan dapat dilakukan secara 

terstandarisasi baik objek jaminan bergerak maupun tidak bergerak.
90

 

Dengan demikian pihak pegadaian akan mengevaluasi secara riil kondisi 

dan kelayakan kendaraan tersebut sebagai jaminan pembiayaan Ar-Rum BPKB. 

Sebelum diberikan pinjaman maka pihak pegadaian akan menanyakan terlebih 

dahulu kepada nasabah tentang jaminan/agunan yang akan diserahkan sebagai 
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salah satu syarat dalam perjanjian gadai yang selanjutnya oleh bagian taksiran 

akan melakukan perhitungan atau penilaian dengan berpedoman kepada dua hal, 

yaitu nilai taksiran dan nilai pasar. Setelah penilaian selesai dilakukan, maka 

langkah selanjutnya sebagai prosedur pembiayaan yang harus ditempuh nasabah 

yaitu keharusan pihak nasabah melengkapi berkas-berkas persyaratan yang 

ditetapkan oleh pihak PT. Pegadaian Syari’ah. 

 Selain itu pihak PT. Pegadaian Syari’ah juga akan menilain calon 

nasabah melalui BI Checking (Informasi Debitur Individual) merupakan 

produk/output yang dihasilkan oleh sistem informasi debitur. BI Checking 

merupakan informasi seluruh penyediaan dana dengan kondisi lancar dan 

bermasalah serta menampilkan informasi mengenai histori pembayaran yang 

dilakukan calon debitur dalam kurun waktu 24 bulan terakhir. Cakupan BI 

Checking meliputi antara lain identitas debitur, pemilik dan pengurus, fasilitas 

penyedian dana yang diterima, agunan, penjamin, dan kolektibilitas. Dari sini, 

bisa diketahui kelancaran pembayaran atau kolektibilitas dari nasabah yang 

bersangkutan. Karena informasi ini dipegang oleh Bank Indonesia. Jadi, apabila 

nasabah telah mengambil pembiayan di lembaga keuangan lainnya maka pihak 

PT. Pegadaian Syari’ah akan mengetahui apakah pembiayaan tersebut 

bermasalah atau tidak sehingga pihak pegadaian akan menentukan apakah layak 

nasabah tersebut di salurkan pembiayaan atau tidak.
91
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C. Relevansi antara Hasil Penilaian Kelayakan dengan tingkat kepatuhan 

Debitur dalam Membayar Uang pada Pembiayaan Produk Ar-Rum 

BPKB PT. Pegadaian Syari’ah Unit Darussalam 

Nasabah yang menerima pembiayaan modal usaha sebelunya akan 

dinilai dulu kelayakan usaha yang akan di salurkan pembiayaan tersebut, seperti 

penilaian pada karakter nasabah, usaha, objek jaminan, lokasi usaha, keuangan 

nasabah dan lainnya, yang bertujuan untuk mengurangi resiko terjadi 

kedepannya seperti masalah wanprestasi yang dilakukan oleh pihak nasabah, 

setelah itu baru pembiayaan dapat di salurkan. Pinjaman dapat di angsur secara 

perbulan dengan jangka waktu angsuran pembiayaan Ar-Rum BPKB yang 

ditawarkan pihak pegadaian yaitu 12, 18, 24, 36 bulan. Dalam berjalannya 

waktu pembiayaan produk Ar-Rum BPKB pada PT. Pegadaian Syari’ah ada 

beberapa nasabah yang melakukan tunggakan dalam pembiayaan dan bahkan 

pernah melakukan wanprestasi. 

Pemberian peminjaman dengan adanya proses pelunasan dengan cara 

cicil kemungkinan terjadinya tunggakan dalam setiap bulannya pasti ada. Hal ini 

merupakan resiko yang harus ditanggung oleh pihak PT. Pegadaian Syari’ah 

Unit Darussalam. Seperti pada tahun 2019 jumlah nasabah yang melakukan 

tunggakan lebih banyak dari pada nasabah yang tepat waktu dalam membayar 

cicilan. Dengan adanya nasabah yang wanprestasi maka pihak pegadaian 

mengambil tindakan dan langkah-langkah untuk menyelesaikan wanprestasi 

tersebut, salah satunya nasabah harus membayar biaya tambahan (ganti rugi) 

atas keterlambatan mengangsur pembayaran pinjaman, bahkan ada 3 orang 

nasabah yang tidak bisa selesaikan tunggakan yang sampai akhirnya harus klaim 

ke asuransi. 

Ganti rugi tersebut harus dibayar perbulan apabila nasabah tiap bulannya 

melakukan tunggakan tergantung berapa bulan nasabah melakukan 
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keterlambatan. Maka pihak nasabah akan membayar biaya tambahan (ganti rugi) 

yang berkisar 4% perbulan dari jumlah cicilan, tetapi sebelum nasabah 

melakukan wanprestasi maka pihak Pegadaian Syari’ah sebelumnya akan 

melakukan peringatan terlebih dahulu kepada pihak nasabah seperti pihak 

pegadaian akan melakukan soft collection melalui petugas outlet berupa 

sms/telpon kepada nasabah guna mengingatkan untuk segera membayar 

kewajibannya untuk menghindari tungggakan berlipat ganda berbulannya dan 

nantinya akan ada tim dari pihak pegadaian yang mendatangi nasabah.
92

 

Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan nasabah 

wanprestasi sehingga terjadi tunggakan terhadap pelunasan pinjaman, yaitu: 

1. Faktor Individu 

Faktor ini merupakan faktor internal yang berasal dari nasabah debitur 

itu sendiri yaitu nasabah lalai terhadap tanggal jatuh tempo tempo angsuran 

bulanannya dan bahkan ada nasabah yang bahkan sengaja tidak ingin membayar 

tagihannya yang telah ditentukan oleh pihak Pegadaian Syari’ah. Disebabkan 

nasabah telah menggunakan uang tersebut untuk keperluan lain tidak digunakan 

untuk modal usaha. 

2. Faktor Usaha  

Faktor ini merupakan salah satu faktor eksternal yang merupakan faktor 

di luar kesalahan debitur. Dimana suatu keadaan si debitur mau membayar 

kewajibannya tetapi dalam perjalanan kredit usaha nasabah mengalami 

penurunan dan kerugian dalam usahanya. 

3. Faktor Alam 

 Dalam faktor ini nasabah debitur secara tidak sengaja melakukan 

wanprestasi yang diakibatkan oleh keadaan memaksa, keadaan ini tidak dapat 
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diprediksi baik oleh pihak pegadaian syari’ah selaku pemberi pinjaman hutang 

dan penerima pinjaman. Dimana keadaan ini timbul di luar kekuasaan si 

berhutang dan suatu keadaan tersebut tidak dapat diketahui pada saat perjanjian 

dibuat. Dimana si debitur mengalami musibah seperti bencana alam, kecelakaan, 

meninggal dunia dan lainnya.
93

 

Sebenarnya kurang relevan antara hasil penilain kelayakan usaha dengan 

tingkat kepatuhan nasabah dalam membayar utang karena masih banyak 

nasabah yang melakukan tunggakan dari pada yang lancar membayar cicilan, 

selebihnya pihak PT. Pegadaian Syari’ah telah berupaya untuk menghindari 

terjadinya wanprestasi, dengan cara memberikan persyaratan yang ketat dalam 

pemberian pinjanan. Akan tetapi semuanya tidak sepenuhnya menghilangkan 

masalah-masalah yang akan terjadi kedepannya. 

D. Perspektif akad Rahn Terhadap Sistem Penilaian Kelayakan Usaha 

yang Diterapkan Kepada Debitur oleh PT. Pegadaian Syari’ah pada 

Produk Ar-Rum 

 Penerapan produk rahn pada PT. Pegadaian Syari’ah sebagai upaya 

untuk mengimplementasikan gadai agar sesuai dengan ketentuan syara’ yang 

telah memiliki dasar hukum yang tegas. Dan dapat diketahui bahwa sistem 

operasional yang ada di Pegadaian Syari’ah pada akad dan transaksinya di 

dasarkan pada fiqh muamalah yang berlandaskan pada dalil-dalil Al-qur’an dan 

sunnah, sehingga dengan dasar legalitas yang jelas akad gadai dapat 

diimplementasikan baik secara personal maupun institusional sebagaimana yang 

telah diterapkan oleh PT. Pegadaian Syari’ah cabang Banda Aceh khususnya 

Kantor Unit Darussalam. 
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Pada produk pembiayaan Ar-Rum BPKB kendaraan yang menjadi objek 

jaminan (marhun) yaitu berupa fidusia kendaraan yaitu BPKB kendaraan milik 

nasabah itu sendiri. Kendaraannya dapat digunakan oleh nasabah sebagai sarana 

transportasi yang dapat mendukung usahanya nasabah. Hal ini sesuai dengan 

Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang rahn tasjily yaitu jaminan 

dalam bentuk barang atas utang dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan 

kepada penerima jaminan (murtahin) hanya bukti sah kepemilikannya, 

sedangkan fisik barang jaminan tersebut (marhun) tetap berada dalam 

penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (rahin).
94

 

Namun secara yuridis pihak PT. Pegadaian Syari’ah telah melakukan 

penguasaan terhadap objek jaminan tersebut sebagai konsekuensi dari 

pembiayaan pihak pegadaian. dalam produk Ar-Rum BPKB  sebagai marhun 

terhadap hutang yang terikat (ta’alluq) dapat muncul dengan menahan marhun 

oleh murtahin, hal ini dilakukan untuk mendorong rahin untuk membayar 

hutang yang ada, karena takut harta miliknya yang iya gadaikan dijual secara 

paksa jika iya tidak mau membayar hutang tersebut.  

Penilaian yang dilakukan terhadap usaha yang dijalankan nasabah dan 

penilaian terhadap barang jaminan yang diserahkan kepada pihak PT. Pegadaian 

Syari’ah dan penilaian terhadap yang lainnya yaitu untuk menghindari berbagai 

tindakan fraud, yang dapat merugikan perusahaan dan yang mengindikasikan 

sebagai moral hazard yang dilakukan oleh pihak debitur. Pihak manajemen PT. 

Pegadaian Syari’ah harus mampu memastikan bahwa nilain jaminan yang 

diberikan oleh nasabah debitur mampu mengcover segala resiko yang mungkin 

muncul di masa akan datang, sehingga pihak PT. Pegadaian Syari’ah tidak akan 
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menanggung kerugian akibat tindakan wanprestasi nasabah tersebut. Dalam 

Islam posisi jaminan sebagai pegangan bagi pihak pemberi utang untuk 

mengantisipasi segala kemungkinan wanprestasi yang akan dilakukan oleh 

pihak rahin atau debitur, sehingga dengan adanya marhun tersebut dapat 

digunakan untuk mengelola risikonya. Hal ini dapat dipahami dari ayat Q.S. Al-

Baqarah ayat 283 yang berbunyi: 

                        

                          

                         

           

jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) 

sedangkan 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 hnedaklah 

yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah 

ia bertakwa kepasda Allah Tuhannya, dan  jangan lah kamu (para saksi) 

menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang 

menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa 

hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al-

Baqarah [2]: 283). 

Pada proses penilaian kelayakan terhadap usaha tersebut telah dilakukan 

oleh manajemen PT. Pegadaian Syari’ah. Namun semua itu belum tentu 

terhindar dari resiko yang akan terjadi kedepannya meskipun nilai jaminan yang 

diberikan nasabah  lebih tinggi dari pinjaman yang diberikan, sehingga masalah 
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nantinya akan muncul pada nasabah, usaha dan jaminan dari pinjaman itu 

sendiri. Oleh karena itu, pihak manajemen PT. Pegadaian Syari’ah harus 

memastikan bahwa relevansi antara penilaian kelayakan pembiayaan terhadap 

nasabah yang akan menerima pinjaman dengan kepatuhannya dalam membayar 

pinjaman yang telah disalurkan nantinya sehingga terhindar dari resiko yang 

timbul. 

Dalam konsep fiqh muamalah memang tidak ditetapkan secara spesifik 

tentang perhitungan nilai jaminan dalam akad rahn ini, sehingga para pihak 

dapat secara fleksibel membuat nilai penjaminan itu sendiri. Dalam beberapa 

hadist tentang gadai tidak diperoleh informasi yang jelas tentang nilai jaminan 

itu sendiri, sebagaimana riwayat tentang sistem gadai yang dilakukan oleh 

Rasulullah SAW yaitu: 

ثَ َنا ُمَسدَّد   ثَ َناعَ : َحدَّ ثَ َنا الَ : ْبُد اْلَواِحدِ َحدَّ  نَ ھالرَّ  ِإبْ َرِايَ  ِعْندَ  َتَذاَکْرنَا: َقالَ  ْعَمششُ َحدَّ
ثَ َنا: يُ ھِإبْ َرا فَ َقالَ  السََّلِف، ِف  َواْلَقِبيلَ   النَِّبَّ  نَّ ٲ: َعن َْها اللَّهُ  َرِضيَ  َعاِءَشةَ  َعنْ  ْسَودُ ألا َحدَّ

                  ·ِدْرَعهُ  َوَرَهَنهُ  َجل  ٲَل إ ًما َطَعا يَ ُهوِدي   ِمنْ  اْشتَ َرى َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ لَّى صَ 

   (رواه البخارى ) 
Musaddad menyampaikan kepada kami dari Abdul Wahid bahwa al-

A’masy berkata. “kami dan Ibrahim pernah membahas tentang hukum 

gadai dan jaminan dalam akad pemesanan. Lalu Ibrahim berkata, ‘Al-

Aswad menyampaikan kepada kami dari Aisyah  bahwa Nabi SAW 

pernah membeli makanan dari orang Yahudi secara kredit dan 

menggadaikan baju besinya kepada orang tersebut. (H.R Bukhari)   

Dan ada pula hadits Nabi lainnya yang berbunyi: 
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َليَ ْغلَ     ُل اَل     رَّْهُن ِم     ْن َص     ا ِحبِ     ِه : قَ     اَل َرُس     وُل اَللَّ     ِه َص     لَّى اللَّ     ُه َعَلْي     ِه َوَس     لَّمَ : َوَعْن     ُه قَ     الَ 
   (رواه احلاكم والدارقظين) ·اَلَِّذي َرَهَنُه، َلُه ُغْنُمُه، َوَعَلْيِه ُغْرُمهُ 

Dari Abi Hurairah bahwa Nabi saw Bersabdah: Gadai itu tidak 

menutup yang punya dari manfaat barang itu, faedahnya kepunyaan dia, 

dan dia wajib mempertanggung jawabkan segalanya. (HR. Al-Hakim 

dan Daruqutny) 

 Dalam hadits ini, akad gadai cenderung lebih mengedepankan nilai-nilai 

humanisme dalam masyarakat yang dilabel sebagai akad tabarru’ sehingga rasa 

tasamuh dalam masyarakat mencuat dominan, sehingga para pihak yang lerlibat 

akad gadai ini lebih cenderung untuk melakukannya sebagai bentuk tolong 

menolong. 

 Dalam perspektif Akad Ar-Rahn tindakan yang dilakukan oleh pihak 

perusahaan PT. Pegadaian Syari’ah untuk memproteksi usahanya dalam 

menyalurkan pembiayaan kepada nasabah tidak menjadi masalah karena tidak 

ada pelanggaran terhadap akad Rahn dalam menyalurkan pembiayaan tersebut 

dan pada dasarnya penyaluran dana itu sendiri merupakan akad tabarru’ tanpa 

mengharapkan imbalan sehingga dapat menolong masyarakat dalam 

membutuhkan dana untuk keperluan hidupnya sehari-hari, seperti dalam kasus 

Rasulullah SAW yang menggadaikan baju besinya demi untuk mendapatkan 

bahan makanan. Dalam akad gadai ini telah sesuai dengan syarat dan rukun 

yang baik apabila menyangkut dengan objek jaminannya. 

 Dengan demikian meskipun pihak PT. Pegadaian Syari’ah dalam 

menjalankan pembiayaan sudah sesuai dengan syarat dan rukun yang berlaku 

dan tidak ada pelanggaran terhadap akad Rahn. Namun semua itu tidak 

dijelaskan secara rinci di dalam akad Rahn tentang penilaian kelayakan terhadap 

nasabah penerima pembiayaan Produk Ar-Rum BPKB. Oleh karena itu, pihak 
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pegadaian syari’ah juga akan melakukan Feasibilitas atau penilaian kelayakan 

terhadap nasabah yang akan menerima pembiayaan sehingga dapat mengurangi 

resiko yang akan terjadi kedepannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

 

 

BAB EMPAT 

PENUTUP 
 

A.  Kesimpulan 

Dalam bab terakhir ini penulis akan membuat kesimpulan dari 

pembahasan dan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Adapun 

kesimpulannya disajikan dalam sub bab berikut ini, yaitu: 

1. Penilaian kelayakan terhadap penyaluran pembiayaan produk Ar-Rum 

BPKB untuk usaha mikro oleh pihak PT. Pegadaian Syari’ah Unit 

Darussalam, dilakukan dengan cara mensurvei kelayakan dengan 

komponen penilaian dari beberapa aspek yaitu karakter nasabah, 

kelancaran usaha, kendaraan yang diagunkan, lokasi usaha, keuangan 

nasabah dan kesanggupan nasabah untuk angsuran. Selain itu pihak PT. 

Pegadaian Syari’ah juga akan menilain calon nasabah melalui BI 

Checking (Informasi Debitur Individual) yang merupakan informasi 

seluruh penyediaan dana dengan kondisi lancar dan bermasalah serta 

menampilkan informasi mengenai histori pembayaran yang dilakukan 

calon debitur dalam kurun waktu 24 bulan terakhir.  

2. Pemberian peminjaman dengan adanya proses pelunasan dengan cara 

cicil kemungkinan terjadinya tunggakan dalam setiap bulannya pasti ada. 

Hal ini merupakan resiko yang harus ditanggung oleh pihak PT. 

Pegadaian Syari’ah Unit Darussalam. Seperti pada tahun 2019 jumlah 

nasabah yang melakukan tunggakan lebih banyak dari pada nasabah 

yang tepat waktu dalam membayar cicilan. Dengan adanya nasabah yang 

wanprestasi maka pihak pegadaian mengambil tindakan dan langkah-

langkah untuk menyelesaikan wanprestasi tersebut, salah satunya 

nasabah harus membayar biaya tambahan (ganti rugi) atas keterlambatan 
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mengangsur pembayaran pinjaman sebesar 4% perbulan dari jumlah 

cicilan, bahkan ada 3 orang nasabah yang tidak bisa selesaikan 

tunggakan yang sampai akhirnya harus klaim ke asuransi. 

3. Dalam perspektif Akad Ar-Rahn tindakan yang dilakukan oleh pihak 

perusahaan PT. Pegadaian Syari’ah untuk memproteksi usahanya dengan 

cara melakukan penilaian kelayakan terlebih dahulu dalam menyalurkan 

pembiayaan kepada nasabah, sehingga tidak menjadi masalah karena 

tidak ada pelanggaran terhadap akad Ar-Rahn dalam menyalurkan 

pembiayaan tersebut dan pada dasarnya penyaluran dana itu sendiri 

merupakan akad tabarru’ tanpa mengharapkan imbalan sehingga dapat 

menolong masyarakat dalam membutuhkan dana untuk keperluan 

hidupnya sehari-hari. 

 

B. Saran 

 Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis 

menyarankan beberapa hal pada karya ilmiah ini, diantaranya: 

1. Kepada pihak PT. Pegadaian Syari’ah Unit Darussalam, agar lebih 

berhati-hati dalam memberikan pembiayaan yaitu dengan memberikan 

peryaratan dan uji kelayakan yang lebih ketat lagi kepada calon nasabah 

pembiayaan produk Ar-Rum BPKB. Sehingga dapat mengcover segala 

resiko yang akan terjadi dimasa yang akan datang. 

2. Diharapkan kepada para nasabah agar lebih berhati-hati dan teliti dalam 

menyetujui kesepakantan terhadap produk Ar-Rum BPKB agar pihak 

nasabah tidak dirugikan, agar tidak sering terjadinya wanprestasi maka 

pihak nasabah harus memahami pentingnya kedisiplinan dan tidak hanya 

memenuhi hak pribadi namun perlu diketahui bahwa dalam tuntutan hak 

ada kewajiban yang harus dipenuhi. 
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