
PENERAPAN DISKON PADA PENAKSIRAN MARHUN   (BARANG 

GADAI) PEMBIAYAAN RAHN PT. PEGADAIAN (PERSERO)     UNIT 

PEGADAIAN SYARIAH KM 11 PALEMBANG 

 

Oleh : 

Fatmaria Analisa 

NIM : 13180076 

 

 

TUGAS AKHIR 

 

 

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang 

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya Perbankan 

Syariah (A.Md) 

 

 

PALEMBANG 

2017



 

ii 

 

 



 

iii 

 

SURAT PERNYATAAN 

 

Saya yang bertanda tangan dibawa ini:  

Nama   : Fatmaria Analisa  

NIM  : 13180076  

Dengan ini menyatakan bahwa :  

1. Karya tulis saya (Tugas Akhir) ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk 

mendapatkan gelar akademik (Magister, sarjana, dan ahli madya) di Universitas 

Islam Negeri Raden Fatah Palembang. 

2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri 

dengan arahan tim pembimbing. 

3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau 

dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dikutip dengan 

mencantumkan nama pengarang dan memasukan kedalam daftar pustaka. 

4. Surat pernyataan ini saya tulis dengan sungguh-sungguh dan apabila terdapat 

penyimpangan atau ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia 

menerima sanksi dengan aturan yang berlaku diperguruan tinggi ini. 

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagai mana 

mestinya.  

Palembang, 2016 

  

Fatmaria Analisa 

13180076 



 

iv 

 

Moto dan Persembahan 

َٰٓأَيُّهَا ْا إِن تَنُصُروْا  لَِّذينَ ٱ يَ  َ ٱَءاَمنُوَٰٓ  يَنُصۡرُكۡم َويُثَبِّۡت أَۡقَداَمُكمۡ  ّللَّ

“Wahai orang-orang yang Beriman, jika kamu menolong (agama) 

Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan 

kedudukanmu.” (Q.S Muhammad:7) 
 

 

Kupersembahkan Tugas Akhir ini Kepada: 

 Kedua orang tuaku Bapak (Agus Zubir) dan Ibu (Saodah)  

tercinta yang berkorban demi keberhasilanku dan memberi 

kepercayaan serta kasih sayang  yang tak terhingga. 

 Kakak  (Ardimas Nata Putra beserta istri Yeni Palamia) & 

kedua ayukku  (Mella Puspa Sari dan Nini Rachmawati 

beserta suami Setiawan) yang banyak membantu dalam 

segala urusan baik moril maupun material sehingga mampu 

menyelesaikan studi ini. 

 Keponakan pertamaku (Azalia Fathiya Ardni), hadiah 

keluarga yang aku sayangi. 

 Bapak/Ibu dosen yang saya hormati. 

 



 

v 

 

 Teman - teman seperjuanganku (Eni Rahmawati, Erlin 

Hasanah, Elma Rizki Yanti, Erma Wati, Erry Febriyan 

Trisnawati, Mba Peti Pera), aku mencintai kalian karena 

Allah. 

 Ustadzah serta kelompok taman-taman Syurga-ku. 

 Organisasi ku (KAMMI UIN Raden Fatah Palembang) yang 

selalu menularkan semangat berkorban. 

 PT. Pegadaian (Persero), baik kantor wilayah Palembang, 

Cabang Syariah Simpang Patal dan Unit Pegadaian Syariah 

KM 11 Palembang.  

 Almamaterku.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vi 

 

KATA PENGANTAR 

 Alhamdulillahirobbil’alamin, segala puji hanya bagi Allah SWT., karena berkat 

rahmat, taufik dan hidayah-Nya serta kekuatan-Nya yang diberikan kepada penulis, 

sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Penerapan Diskon Pada 

Penaksiran Marhun (Barang Gadai) Pembiayaan Rahn PT. Pegadaian (Persero) 

Unit Pegadaian Syariah KM 11 Palembang”. Dalam penyusunan tugas akhir ini, 

penulis menyadari banyak mengalami kesulitan dan hambatan. Namun berkat 

pertolongan Allah SWT., dan bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya 

penulis dapat merampungkan tugas akhir ini. Untuk itu, penulis menyampaikan rasa 

terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat: 

1. Bapak Prof. Drs. H. M. Sirozi, M.A. Ph.D selaku Rektor UIN Raden Fatah 

Palembang. 

2. Ibu Dr.Qodariah Barkah,M.H.I selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam UIN Raden Fatah Palembang. 

3. Bapak Dinnul Alfian Akbar, S.E., M.Si dan Ibu RA. Ritawati, S.E,M.H.I selaku 

Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan D3 Perbankan Syariah yang telah memberi 

arahan kepada saya selama kuliah di UIN Raden Fatah Palembang. 

4. Ibu Dr. Maftukhatusholikhah,M.Ag selaku Pembimbing I, dan Bapak Syamsiar 

Zaharani,M.A selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan 

penuh kesabaran.  



 

vii 

 

5. Seluruh Dosen serta staff karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN 

Raden Fatah Palembang, yang telah mendidik, membimbing, dan mencurahkan 

ilmu pengetahuan kepada penulis.    

6. Pimpinan Perpustakaan Pusat dan Fakultas yang telah memberikan fasilitas 

untuk mengadakan studi kepustakaan. 

7. Keluarga yang tercinta, Bapak Agus Zubir, Ibu Saodah, kakak, ayuk, keponakan 

yang telah memberikan motivasi yang besar dan juga membantu penulis baik 

moril maupun materil. 

8. Bapak Rahmat Hayatdi,A.Md selaku pengelola Unit Pegadaian Syariah KM 11 

Palembang yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk melakukan 

penelitian di lembaga tersebut. 

9. Sahabat-sahabat seperjuangan yang telah memberikan dukungan dan perhatian 

selama menyelesaikan tugas akhir ini.  

Penulis sangat menyadari jika manusia tidak luput dari salah dan khilaf karena 

pada prinsipnya tidak ada manusia yang sempurna. Sehingga kritik dan saran sangat 

diharapkan guna kinerja agar lebih baik lagi dimasa yang akan datang. 

Besar harapan saya semoga tugas akhir yang saya susun ini dapat berguna 

khususnya bagi saya selaku penulis dan umumnya bagi masyarakat, juga bagi 

kampus  tercinta, UIN Raden Fatah Palembang.  

Palembang,    2017 

Penulis, 

 

 

Fatmaria Analisa  

             NIM. 13180076 



 

viii 

 

DAFTAR ISI 

SAMPUL DEPAN 

HALAMAN JUDUL ...................................................................................... i 

HALAMAN PERSETUJUAN ...................................................................... ii 

HALAMAN PENGESAHAN ........................................................................ iii 

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ..................................................  iv        

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ................................................................. v 

KATA PENGANTAR .................................................................................... vii 

DAFTAR ISI ................................................................................................... ix 

DAFTAR TABEL .......................................................................................... xi 

LEMBAR TRANSLITERASI ...................................................................... xii 

BAB I PENDAHULUAN ...............................................................................  1 

A. Latar Belakang Masalah ..................................................................  1 

B. Rumusan Masalah ...........................................................................  6 

C. Tujuan Penelitian .............................................................................  6 

D. Kegunaan Penelitiaan ......................................................................  6 

E. Jenis dan Sumber Data ....................................................................  7 

F. Teknik Pengumpulan Data ..............................................................  8   

G. Teknik Analisis Data .......................................................................  8 

BAB II LANDASAN TEORI  .......................................................................  11 

A. Rahn  ................................................................................................  11 

1. Pengertian Rahn ..........................................................................  11 

2. Landasan Hukum  .......................................................................  12 

3. Rukun dan Syarat Rahn ..............................................................  13 

4. Resiko Kerusakan Marhun .........................................................  19 

5. Berakhirnya Akad Gadai  ...........................................................  19 

 



 

ix 

 

B. Ijarah  ...............................................................................................  21 

1. Pengertian Ijarah ........................................................................  21 

2. Landasan Hukum ........................................................................  23 

3. Rukun dan Syarat Ijarah  ............................................................  24 

4. Berakhirnya Akad Ijarah  ...........................................................  27 

C. Diskon  .............................................................................................  28 

1. Pengertian Diskon ....................................................................  28 

2. Jenis-jenis Diskon ....................................................................  28 

D. Tinjauan Pustaka  ............................................................................  31 

BAB III GAMBARAN OBJEK PENELITIAN  .........................................  37 

A. Sejarah Pegadaian Syariah...............................................................  37 

B. Lokasi ..............................................................................................  39 

C. Visi dan Misi Pegadaian Syariah  ....................................................  39 

D. Struktur Organisasi ..........................................................................  40 

E. Sumber Dana  ..................................................................................  41 

F. Produk-Produk Pegadaian Syariah  .................................................  42 

BAB IV PEMBAHASAN  ..............................................................................  44 

A. Kategori Diskon dalam Perhitungan Barang Gadai 

Pembiayaan Rahn ............................................................................  44 

B. Manfaat Penerapan Diskon Ujrah  pada 

Penaksiran Barang Gadai Pembiayaan Rahn...................................  54 

BAB V PENUTUP  

A. Kesimpulan ......................................................................................  56 

B. Saran ................................................................................................  57 

DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................  xiii 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 



 

x 

 

DAFTAR TABEL 

            Halaman  

Tabel 1   Tabel Ijarah.......................................................................................  47 

Tabel 2   Diskon Ujrah ....................................................................................  51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xi 

 

TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 

A. Huruf Konsonan 

 

 = ا
I
 q = ق z = ز 

 k = ك s = س b = ب

 l = ل ss = ش t = ث

 m = م Ṣ = ص ś = ث

 n = ن hd = ض j = ج

 w = و ṱ = ط ḫ = ح

 d = ه zd = ظ kd = خ

 ` = ء ‘ = ع h = د

 s = ي hd = غ z = ذ

 f = ف r = ر

 

B. Ta’ Marbȗthaḫ 

1. Ta’ Marbȗthaḫ sukun ditulis ḫ contoh بعبادۃ id sidutidt ‘diiiiḫ 

2. Ta’ Marbȗthaḫ sambung ditulis ṱ contoh بعبادۃربە hdtslds bd‘dbihiṱ  ribbdd  

 

C. Huruf Vokal 

1. Vokal Tunggal 

a. Fathah  (  ََ  ) = a 

b. Kasrah  (  َِ  ) = i 

c. Dhammah (  َُ  ) = u 

2. Vokal Rangkap 

a. (اي ) = ay 

b. (ي--) = ȋy 

c. (او) = aw 

d. (و --) = ǔw 

3. Vokal Panjang 

a. (ا---) = ả  

b. (ي---) = ȋ 

c. (و---) = ǔ 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Ekonomi dalam pandangan Islam tidak hanya harta yang berupa 

materi dan produksi yang bersifat fisikis, tetapi juga harus dapat memenuhi 

kebutuhan rohani. Karenanya, ekonomi tidak semata-mata kepentingann 

profit, namun semestinya berakar dari etika dan nilai kemanusiaan.
1
 

Karakteristik ekonomi Islam terletak pada kerangka moral dan etika. 

Aturan yang dibentuk dalam ekonomi Islam merupakan aturan yang 

bersumber pada kerangka konseptual masyarakat dalam hubungnnya dengan 

Tuhan, kehidupa dan tujuan akhir manusia. Ekonomi menurut Islam tidak 

semata-mata keuntungsn msteri, lebih dari itu ekonomi adalah sarana untuk 

membangun ikatan kemanusiaan yang saling membutuhkan dan sarana untuk 

mendekatkan diri kepada Allah.
2
 

Kebutuhan manusia untuk mengkonsumsi memerlukan harta, 

sehingga harta merupakan sesuatu yang baik dan bermanfaat. Proses transaksi 

untuk mendapatkan harta harus saling rela dan tidak menyebutnya “bebas” 

untuk mendapatkan harta. Sebab kata “bebas” dalam memperoleh harta akan 

melahirkan pencarian untuk mendapatkan harta dengan cara apapun yang 

bebas nilai asalkan mendapat untung sebesar-besarnya. Maka diharamkan 

                                                           

1
 Habiburrahman, et.al., Mengenal Pegadaian Syariah, (Jakarta: Kuwais, 2012), hal. iv 

2
 Ibid., hal. viii 



2 

 

 

 

riba, judi, penipuan dan kebohongan karena semua itu menyebabkan 

kezaliman. 

Sebagaimana yang diketahui, riba adalah warisan jahiliyah. Islam 

mengecam dan mengutuk pelaku riba. Orang yang melakukan transaksi riba 

tidak hanya melilit pihak yang menggunakan dana, lebih dari itu, efek 

domino akan berdampak pada perekonomian masyarakat umum. Disamping 

itu, dampak riba membuat masyarakat lepas dari nilai etika. Deviasi 

(peyimpangan) nuansa moril inilah yang dianggap menjadi alasan utama 

penolakan Islam melawan bunga yang telah menjadi alat keji para rentenir 

untuk melakukan penghisapan atas rakyat miskin.
3
 

Islam membolehkan transaksi utang piutang asalkan tidak ada 

tambahan riba, bahkan pinjam meminjam merupakan akhlak mulia karena 

memberi pertolongan pada orang yang membutuhkan.
4
 

Bagi mereka yang memiliki barang-barang berharga kesulitan dana 

dapat segera dipenuhi dengan cara menjual barang berharga tersebut. Namun, 

resikonya barang yang telah dijual akan hilang dan sulit untuk kembali. 

Untuk mengatasi hal tersebut, masyarakat dapat menjaminkan barangnya ke 

lembaga tertentu. Barang yang dijaminkan tersebut pada waktu tertentu dapat 

ditebus kembali setelah masyarakat melunasinya. 

                                                           

3
 Fahri Hamzah, Negara, Pasar dan Rakyat (Jakarta:Faham Indonesia,2010), hal. 363 

4
 Ibid., hal. 2 
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Kegiatan menjaminkan barang-barang berharga untuk memperoleh 

sejumlah uang dan dapat ditebus kembali setelah jangka waktu tertentu 

tersebut biasa disebut dengan nama usaha gadai.
5
 

Dalam masyarakat Indonesia gadai bukan hal yang asing, masyarakat 

sudah biasa melakukannya. Akan tetapi, praktik gadai yang berkembang di 

masyarakat masih diberlakukan bunga. 

Pegadaian Syariah menjadi pelopor pegadaian dengan sistem syariah 

di Indonesia tanpa adanya biaya bunga. Dengan hadirnya Pegadaian Syariah 

masyarakat memiliki pilihan dalam menggadaikan harta bendanya. Akad 

gadai dalam Islam murni berdimensi sosial. Tujuan utama gadai adalah saling 

tolong menolong, sehingga riba atau bunga tidak ada.
6
 

Masyarakat khususnya golongan menengah ke bawah mulai tertarik 

untuk memanfaatkan pegadaian sebagai salah satu tempat untuk mendapatkan 

dana pinjaman. Apalagi setelah mottonya “Mengatasi Masalah Tanpa 

Masalah” berhasil mensosialisasikan pegadaian kepada masyarakat, 

khususnya golongan menengah ke bawah.
7
 

Bagi pengusaha apabila menghadapi kesulitan modal kerja dalam 

kegiatan bisnisnya dengan mudah memperoleh dana yang diperlukan. Bagi 

rumah tangga yang mengalami kekurangan dana untuk memenuhi kebutuhan 

                                                           

5
 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012),  

hal. 233 
6
 Habiburrahman, et.al, Op.Cit., hal. 85 

7
 Amrillah Azrin, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Palembang: Putra Penuntun, 

2012), hal. 159  
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rumah tangganya, maka dengan berbagai kemudahan dapat memperoleh 

pinjaman dari pegadaian.
8
 

Pada dasarnya, hakekat dan fungsi lembaga gadai dalam Islam adalah 

semata-mata untuk memberikan pertolongan kepada orang yang 

membutuhkan dengan bentuk marhun sebagai jaminan,
9
 dan bukan untuk 

kepentingan komersil dengan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya 

tanpa menghiraukan kemampuan orang lain. 

Adapun dalam praktik gadai Syariah dewasa ini, penggadai dibebani 

biaya perawatan dan biaya administrasi, bukan beban bunga atas uang kontan 

yang diterima penggadai. Pegadaian Syariah akan memperoleh keuntungan 

hanya dari bea sewa tempat yang dipungut.
10

 

Biaya perawatan dan sewa tempat di pegadaian dalam sistem syariah 

biasa disebut dengan biaya ijarah. Untuk biaya administrasi dan ijarah tidak 

boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman tetapi berdasarkan taksiran 

harga barang yang digadaikan.
11

 Besarnya jaminan diperoleh dari 80 hingga 

90 persen dari nilai taksiran. Semakin besar nilai taksiran barang, semakin 

besar pula pinjaman yang akan diperoleh.
12

 Bahkan dalam praktiknya pula 

gadai Syariah memberikan tarif diskon pada biaya perawatan yang dibebani 

penggadai. 

                                                           

8
 Ibid. Hal. 160 

9
 Ibid., hal. 147 

10
 Habiburrahman, et.al, Op.Cit., hal. 151 

11
 Laili Soraya, Penerapan Penentuan Biaya Ijarah Dalam Sistem Gadai Syariah di Perum 

Pegadaian Syariah Pekalongan, dalam Skripsinya (Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo,  

2010) hal. 4 
12

 Kasmir, Op.Cit., hal. 236 



5 

 

 

 

Tarif diskon biaya perawatan atau yang disebut dengan diskon ujrah 

diberikan kepada nasabah yang mengambil uang pinjamannya di bawah nilai 

maksimal taksiran barang yang digadai. 

Sebagai contoh, nasabah A menggadaikan emasnya yang setelah 

ditaksir oleh pegadaian uang maksimal yang dapat diambil oleh nasabah 

adalah Rp 5,500,000, namun nasabah hanya meminjam uang senilai 

2,700,000, maka nasabah tersebut mendapat potongan ijarah sebesar 35,5% 

karena termasuk dalam golongan B. Jika nasabah mengambil pinjaman 

sebesar Rp 5,500,000 yaitu senilai uang maksimal maka ujrah yang harus 

dibayar nasabah adalah senilai Rp 39,050 per 10 hari, namun jika nasabah 

mengambil uang pinjaman senilai 2,700,000 maka nasabah hanya membayar 

biaya ujrah (biaya perawatan) senilai Rp 20,900 per 10 hari.
13

  

Tarif diskon yang diberikan pihak gadai ini tidak diketahui oleh pihak 

penggadai, oleh karenanya banyak masyarakat yang tidak tahu akan 

keistimewaan tarif diskon ini, bahkan masyarakat berpendapat bahwa tidak 

ada yang berbeda antara pegadaian berbasis syariah dan non syariah. Oleh 

karenanya Penulis mengangkat judul “Penerapan Diskon Pada Penaksiran 

Marhun (Barang Gadai) Pembiayaan Rahn PT. Pegadaian (Persero) Unit 

Pegadaian Syariah KM 11 Palembang.” 

 

 

 

                                                           

13
 Dokumentasi Pegadaian 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kategori diskon yang diberikan dalam perhitungan barang 

gadai pembiayaan rahn ? 

2. Apakah manfaat dari adanya penerapan diskon yang diberikan pada 

penaksiran barang gadai pembiayaan rahn ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana kategori diskon yang diberikan dalam 

perhitungan barang gadai pembiayaan rahn? 

2. Untuk mengetahui apakah manfaat dari adanya penerapan diskon 

yang diberikan pada penaksiran barang gadai pembiayaan rahn ? 

D. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Penulis 

Menambah wawasan pengetahuan mengenai perhitungan 

gadai emas yang diterapkan oleh Pegadaian Syariah, serta menambah 

pengalaman melakukan penelitian. 

b. Bagi Lembaga 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan 

bagi Pegadaian Syariah Cabang Palembang. 

c. Bagi Akademik 

Dapat dijadikan sebagai referensi mengenai  transaksi gadai di 

Pegadaian Syariah. 
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E. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data. 

Data kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang 

yang diamati.
14

 

2. Sumber Data : 

a. Data Primer 

Data primer merupakan sumber data yang langsung 

memberikan data kepada peneliti.
15

 Dalam penelitian ini, data 

didapatkan dari wawancara dengan praktisi tempat penulis 

melakukan penelitian dan nasabah pembiayan rahn. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak 

langsung memberikan data kepada peneliti, seperti melalui 

dokumen maupun dengan memanfaatkan orang lain.
16

 Penulis 

mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penerapan 

diskon pembiayaan rahn baik dari Pegadaian syariah maupun 

artikel yang ada. 

 

 

 

                                                           

14
 Iskandar, Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: GP Press, 2009), hal. 13  

15
 Ibid, hal. 117 

16
 Ibid, hal. 118  
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F. Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada 

suatu masalah tertentu. Ini merupakan proses tanya jawab lisan, di 

mana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.
17

  

Penulis menemui salah satu pihak Pegadaian syariah untuk 

bertanya langsung mengenai penerapan diskon pada ujrah 

pembiayaan rahn. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi ialah catatan peristiwa yang sudah berlalu yang 

berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental dari seseorang.
18

 

Penulis mengumpulkan data yang berkaitan dengan diskon ujrah pada 

pembiayaan rahn berupa tabel perhitungan pembiayan rahn. 

G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan proses penghimpunan, permodelan 

dan transformasi data dengan tujuan untuk menyoroti dan memperoleh 

informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan mendukung 

pembuatan keputusan.
19

 

 

                                                           

17
 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik, (Malang: Bumi Aksara, 

2013), hal. 160  
18

 Ibid, hal. 176 
19

 Restu Kartiko Widi, Asas Metodelogi Penelitian, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal. 254  



9 

 

 

 

Untuk menganalisis data yang telah diperoleh dari hasil penelitian, 

penulis menggunakan analisa deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang 

mewujudkan bukan dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk lapangan 

dan uraian deskriptif.
20

 

Langkah-langkah analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Reduksi Data.  

Reduksi data  merupakan proses pengumpulan data penelitian, 

peneliti dapat menentukan kapan saja waktu untuk mendapatkan 

data  yang dibutuhkan,  peneliti dapat menerapkan metode 

wawancara, observasi, atau dari berbagai dokumen yang 

berhubungan dengan subjek yang diteliti.  Dalam proses ini 

peneliti  harus dapat merekam data lapangan dalam bentuk 

catatan-catatan, harus ditafsirkan atau diseleksi masing-masing 

data yang relevan dengan fokus masalah yang teliti.  

2. Display Data atau Penyajian Data 

Dalam suatu penelitian, biasanya peneliti  akan mendapatkan 

banyak data. Data yang dapat tidak mungkin kita paparkan secara 

keseluruhan. Untuk itu, penyajian data dapat dianalisis terlebih 

dahulu oleh peneliti dengan cara disusun secara sistematis, atau 

simultan sehingga data yang diperoleh dapat menjawab atau 

menjelaskan masalah yang diteliti.  

                                                           

20
 Ibid, hal. 255 
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3. Mengambil Kesimpulan atau Verifikasi. 

Mengambil kesimpulan merupakan analisa lanjutan dari reduksi 

data, dan display data sehingga dapat disimpulkan, dan peneliti 

masih berpeluang untuk menerima masukan. Penarikan 

kesimpulan sementara, masih dapat diuji kembali dengan data 

lapangan, dengan cara merefleksi kembali, peneliti dapat bertukar 

fikiran dengan teman, triangulasi, sehingga kebenaran ilmiah 

dapat tercapai. Setelah hasil penelitian telah diuji kebenarannya, 

maka peneliti dapat menarik kesimpulan dalam bentuk deskriptif 

sebagai laporan penelitian.
21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

21
 Iskandar, Metodelogi Penelitian Kualitatif, Op.Cit., hal. 132 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Rahn 

1. Pengertian Rahn 

Menurut bahasa, pengertian gadai atau yang dalam bahasa 

arabnya al-rahn berarti al-tsubut dan al-habs yaitu penetapan dan 

penahanan. Adapula yang menjelaskan bahwa rahn adalah terkurung 

atau terjerat.
22

 

Sedangkan menurut Ahmad Wardi Muslich, gadai atau rahn 

menurut arti bahasa berasal dari kata: rahana-rahnan yang 

sinonimnya: tsabata yang artinya tetap; dama yang artinya kekal atau 

langgeng; habasa artinya menahan.
23

 

Secara istilah menurut Hendi Suhendi dalam buku Fiqh 

Muamalah rahn atau gadai adalah menjadikan suatu benda bernilai 

menurut pandangan syara’ sebagai tanggungan utang, dengan adanya 

benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat 

diterima.
24

 

Selain pengertian gadai tersebut di atas, definisi gadai (rahn) 

menurut ulama mazhab, di antaranya sebagai berikut:
25

                                                           

22
 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah,Op.Cit., hal. 105 

23
 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat  Op.Cit., hal. 286 

24
 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah,Op.Cit., hal. 106 

25
 Mardani, Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2015), hal. 

172 
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a. Menurut Syafi’iyah, rahn adalah menjadikan suatu barang 

yang biasa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari 

harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar 

utangnya. 

b. Menurut Hanabilah, rahn adalah suatu benda yang dijadikan 

kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila 

yang berutang tidak sanggup membayar utangnya. 

c. Menurut Malikiyah, rahn adalah suatu yang bernilai harta 

(mutamawwal) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan 

pengikat atas utang yang tetap (mengikat). 

Dari definisi yang dikemukakan tersebut dapat diambil 

intisari bahwa gadai (rahn) adalah menjadikan suatu barang sebagai 

jaminan atas utang, dengan ketentuan bahwa apabila terjadi kesulitan 

dalam pembayarannya maka utang tersebut bisa dibayar dari hasil 

penjualan barang yang dijadikan jaminan itu. 

2. Landasan Hukum 

a. Al-Qur’an
26

 

                    ...... 

 

                                                           

26
 “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak 

memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang 

berpiutang)....”. (QS.Al-Baqarah: 283) 
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b. Al-Hadist 

Hadist Nabi riwayat al-Bukhori dan Muslim dan 

‘Aisyah ra. ia berkata, yang artinya, 

“Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan 

dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi 

menggadaikan sebuah baju besi kepadanya”.
27

  

 

Dalam hadist lain yang diriwayatkan oleh Ahmad, al-

Bukhori, Nasa’i dan Ibnu Majah, dari Anas ia berkata: 

Rasulullah saw. menggadaikan baju perang kepada seorang 

Yahudi di Madinah, dan dari orang Yahudi itu beliau 

mengambil sya’ir (jagung) untuk keluarganya.
28

 

 

Dari ayat dan hadist tersebut jelaslah bahwa gadai (rahn) 

hukumnya dibolehkan, baik bagi orang yang sedang dalam 

perjalanan maupun orang yang tinggal di rumah, dan Islam tidak 

membeda-bedakan antara orang muslim dan non-muslim dalam 

bidang jual-beli, maka seorang muslim tetap wajib membayar 

utangnya sekalipun kepada non-muslim. 

 

3. Rukun dan Syarat Rahn 

Para ulama fikih berbeda pendapat dalam menetapkan rukun 

ar-rahn. Menurut Jumhur Ulama rukun ar-rahn ada empat, yaitu: 

a. Orang yang berakad (ar-rahin dan al-murtahin), 

                                                           

27
 Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, (Jakarta: Prenada media 

Group, 2015), hal. 196  
28

 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat,Op.Cit., hal. 288 
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b. Sighat (lafadz ijab dan qabul), 

c. Utang (al-marhun bih), 

d. Harta yang dijadikan jaminan (al-marhun).
29

 

Adapun syarat gadai (rahn) menurut kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah, yaitu:
30

 

a. Penerima dan pemberi gadai haruslah memiliki kecakapan 

hukum. Oleh karena itu, tidak sah gadai yang dilakukan oleh 

para pihak yang tidak memiliki kecakapan hukum, misalnya 

gila, anak-anak dan seterusnya, 

b. Akad gadai sempurna bila harta telah dikuasai oleh penerima 

gadai, 

c. Akad gadai harus dinyatakan oleh para pihak secara lisan, 

tertulis, atau isyarat, 

d. Harta gadai harus bernilai dan dapat diserah terimakan, 

e. Harta gadai harus ada ketika akad dibuat. 

Adapun syarat ar-rahn para ulama fikih menyusunnya sesuai 

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

adalah sebagai berikut:
31

 

a. Syarat Aqid 

Syarat yang harus dipenuhi oleh aqid dalam gadai 

yaitu rahin dan murtahin, adalah ahliyah (kecakapan). 

                                                           

29
 Abdul Rahman Ghazaly,et.al. Fiqh Muamalat,Op.Cit.,Hal. 266-267 

30
 Mardani,Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, Op.Cit.,Hal. 175 

31
 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat.,Op.Cit,hal.290-295 
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Menurut Hanafiah adalah kecakapan untuk melakukan jual 

beli. Oleh karena itu, tidak sah akad gadai yang dilakukan 

oleh orang yang dipaksa, anak di bawah umur, gila, boros, 

dan pelit. Demikian pula tidak sah akad gadai yang dilakukan 

oleh wali ayah atau kakek, atau hakim kecuali karena 

keadaan darurat atau karena kemaslahatan yang jelas bagi 

anak yang tidak sempurna ahliyah-nya. 

b. Syarat Shighat 

Shighat gadai (rahn) tidak boleh digantungkan dengan 

syarat, dan tidak disandarkan kepada masa yang akan datang. 

Hal ini karena akad gadai (rahn) menyerupai akad jual beli, 

dilihat dari aspek pelunasan utang. 

Adapun syarat-syarat yang dikaitkan dengan akad 

gadai hukumnya dapat dirinci menjadi empat bagian, yaitu 

sebagai berikut: 

1) Apabila syarat itu sesuai dengan maksud akad, seperti 

memprioritaskan pelunasan utang kepada murtahin, 

ketika pemberi utang (kreditor) lebih dari satu orang, 

maka akad gadai dan syarat hukumnya sah. 

2) Apabila syarat tersebut tidak sejalan dengan akad, 

seperti syarat yang tidak ada kemaslahatannya atau 

tidak ada tujuannya, maka akad gadai hukumnya sah, 

tetapi syaratnya batal (tidak berlaku). 
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3) Apabila syarat tersebut merugikan murtahin dan 

menguntungkan rahin, seperti syarat harta jaminan 

tidak boleh dijual ketika utang jatuh tempat maka 

syarat dan akad gadai hukumnya batal. 

4) Apabila syarat tersebut menguntungkan murtahin dan 

merugikan rahin seperti syarat harta jaminan boleh 

diambil manfaatnya oleh murtahin, maka hukumnya 

diperselisihkan oleh para ulama. Menurut pendapat 

yang lebih zhahir, syarat dan akad hukumnya batal 

karena syarat bertentangan dengan tujuan akad. 

Menurut pendapat yang kedua syaratnya batal tetapi 

akad gadainya tetap sah, karena gadai merupakan 

akad tabarru’, sehingga tidak terpengaruh oleh syarat 

yang fasid. 

c. Syarat Marhun 

Semua barang yang sah diperjual belikan sah pula 

digadaikan. Secara rinci Hanafiah mengemukakan bahwa 

syarat-syarat marhun adalah sebagai berikut. 

1) Barang yang digadaikan bisa dijual, yakni barang 

tersebut harus ada pada waktu akad dan mungkin 

untuk diserahkan. Apabila barangnya tidak ada maka 

akad gadai tidak sah. 
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2) Barang yang digadaikan harus berupa mal (harta). 

Dengan demikian, tidak sah hukumnya menggadaikan 

barang yang tidak bernilai mal, seperti bangkai. 

3) Barang yang digadaikan harus mal mutaqawwim, 

yaitu barang yang boleh diambil manfaatnya menurut 

syara’, sehingga memungkinkan dapat digunakan 

untuk melunasi utangnya. 

4) Barang yang digadaikan harus diketahui (jelas), 

seperti halnya dalam jual beli. 

5) Barang tersebut dimiliki oleh rahin. Syarat ini bukan 

syarat sah-nya rahn, melainkan syarat 

dilangsungkannya rahn. Oleh karena itu, dibolehkan 

menggadaikan harta milik orang lain tanpa izin 

dengan adanya kekuasaan, seperti seorang ayah yang 

menggadaikan harta anaknya sebagai jaminan utang si 

anak dan dirinya. 

6) Barang yang digadaikan harus kosong, yakni terlepas 

dari hak rahin. Oleh karena itu, tidak sah 

menggadaikan pohon kurma yang ada buahnya tanpa 

disertakan buahnya itu. 

7) Barang yang digadaikan harus sekaligus bersama-

sama dengan pokoknya (yang lainnya). Dengan 

demikian, tidak sah menggadaikan buah-buahan saja 
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tanpa disertai dengan pohonnya, karena tidak 

mungkin menguasai buah-buahan tanpa menguasai 

pohonnya. 

8) Barang yang digadaikan harus terpisah dari hak milik 

orang lain, yakni bukan milik bersama. Oleh karena 

itu, tidak dibolehkan menggadaikan separuh rumah, 

yang separuhnya lagi milik orang lain. 

d. Syarat Marhun Bih 

Marhun Bih adalah suatu hak yang karenanya barang 

gadaian diberikan sebagai jaminan rahin. Menurut Hanafiah, 

marhun bih harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

1) Marhun bih harus berupa hak yang wajib diserahkan 

kepada pemiliknya, yaitu rahin, karena tidak perlu 

memberikan jaminan tanpa ada barang yang 

dijaminnya. 

2) Pelunasan utang memungkinkan untuk diambil dari 

marhun bih. Apabila tidak memungkinkan 

pembayaran utang dari marhun bih, maka rahn 

hukumnya tidak sah. Dengan demikian, tidak sah 

gadai dengan qishash atas jiwa atau anggota badan, 

upah atas perbuatan yang dilarang. 
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3) Hak marhun bih harus jelas, tidak boleh samar atau 

tidak jelas. Oleh karena itu, tidak sah gadai dengan 

hak yang tidak jelas, seperti memberikan barang 

gadaian untuk menjamin salah satu dari dua utang, 

tanpa dijelaskan utang yang mana.
32

 

4. Risiko Kerusakan Marhun 

Bila marhun di bawah penguasaan Murtahin, maka Murtahin 

tidak wajib menggantinya, kecuali bila rusak atau hilangnya itu 

karena kelalaian murtahin atau karena disia-siakan.
33

 

5. Berakhirnya Akad Gadai 

Akad gadai berakhir karena hal-hal berikut ini:
34

 

a. Diserahkannya marhun kepada pemiliknya. 

Hal ini karena gadai merupakan jaminan terhadap 

utang. Apabila marhun diserahkan kepada rahin, maka 

jaminan dianggap tidak berlaku, sehingga akad gadai menjadi 

berakhir. 

b. Utang telah dilunasi seluruhnya 

c. Penjualan secara paksa. 

Apabila utang telah jatuh tempo dan rahin tidak 

mampu membayarnya, maka rahin bisa menjual marhun.  

                                                           

32
 Ibid, hal. 295 

33
 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah,Op.Cit..,hal. 109 

34
 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, Op.Cit., hal. 313-314 
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d. Utang telah dibebaskan oleh murtahin dengan berbagai 

macam cara, termasuk dengan cara pemindahan utang kepada 

pihak lain. 

e. Gadai telah dibatalkan oleh pihak murtahin, walaupun tanpa 

persetujuan rahin. Apabila pembatalan tersebut dari pihak 

rahin, maka gadai tetap berlaku dan tidak batal. 

f. Gadai berakhir dengan meninggalnya rahin sebelum marhun 

diterima oleh murtahin. 
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B. Ijarah 

1. Pengertian Ijarah 

Dalam bahasa arab ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti 

al-‘Iwadh / penggantian, dari sebab itulah ats-Tsawabu dalam konteks 

pahala dinamai juga al-ajru/upah.
35

 

Sedangkan menurut istilah al-ijarah adalah suatu jenis akad 

atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi 

penggantian.
36

 

Sementara menurut Fatwa Dewan Syariah al-ijarah adalah 

suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan 

memberi penggantian.
37

 

Menurut Syafi’i Antonio dalam bukunya Bank Syariah dari 

Teori ke Teori ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang 

atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan 

pemindahan kepemilikan (ownership/milikiyah) atas barang itu 

sendiri.
38

 

Dalam pengertian istilah, terdapat perbedaan pendapat di 

kalangan ulama yang dirangkum oleh Ahmad Wardi Muslich dalam 

buku fiqh muamalat. 

                                                           

35
 Abdul Rahman Ghazaly,et.al. Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 277 

36
 Ibid 

37
 Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah. 

Lihat dalam Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syariah, Edisi 

Pertama, 2001, DSN-MUI, BI, hal. 55 
38

 Muhammad Syafi’i Antonio. Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani 

Press, 2001), hal. 117 
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a. Menurut Hanafiah 

Ijarah adalah akad atas manfaat dengan imbalan 

berupa harta.
39

 

b. Menurut Malikiyah 

Ijarah adalah suatu akad yang memberikan hak milik 

atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu 

dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat.
40

 

c. Menurut Syafi’iyah 

Definisi akad ijarah suatu akad atas manfaat yang 

dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan 

dengan imbalan tertentu.
41

  

d. Menurut Hanabilah 

Ijarah adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah 

dengan lafal ijarah dan kara’ dan semacamnya.
42

 

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ijarah 

adalah perjanjian antara pemilik barang dengan penyewa yang 

memperbolehkan penyewa memanfaatkan barangnya dengan 

membayar sewa sesuai dengan kesepakatan kedua pihak dan objek 

sewa-menyewa adalah manfaat atas suatu barang (bukan barang). 

 

                                                           

39
 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 316 

40
 Ibid 

41
 Ibid., hal. 317 

42
 Ibid  
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2. Landasan Hukum 

a. Al-Qur’an
43

 

                      

                        

                          

                 

Yang menjadi landasan ijarah dalam ayat di atas adalah 

ungkapan “ maka berikanlah kepada mereka upahnya”, hal ini 

menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar 

upah secara patut. 

b. Hadist Ibnu Abbas 

“Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah kamu upahnya 

kepada tukang-tukang itu.” (H.R Bukhori Muslim).
44

 

c. Hadist Aisyah
45 

                                                           

43
 tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut 

kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan  (hati) mereka, dan 

jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka 

nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka 

berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) 

dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) 

untuknya. (Q.S Ath-Thalaq:6) 
44

  Abdul Rahman Ghazaly,et.al. Fiqh Muamalat, Op.Cit., hal. 278 
45

 “Dari Urwah bin Zubair bahwa sesungguhnya Aisyah ra. istri Nabi saw. berkata: 

Rasulullah saw. dan Abu Bakar menyewa seorang laki-laki dari suku Bani Ad-Dayl, penunjuk jalan 

yang mahir, dan ia masih memeluk agama orang kafir Quraisy. Nabi dan Abu Bakar kemudian 

menyerahkan kepadanya kendaraan mereka, dan mereka berdua menjanjikan kepadanya untuk 

bertemu di Gua Tsur dengan kendaraan mereka setelah tiga hari pada pagi hari selasa. (HR. 

Bukhori) 
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َ قَالَْت  ُ عَلَْيِه َوَسَّلَّ ُ َعْْنَا َزْوَج النَِّبيِ َصَّلَّ اَّللَّ بَْْيِ َأنَّ عَائَِشَة َرِِضَ اَّللَّ ُعْرَوُة بُْن الزُّ

يِل َهاِدًيا  ِ َ َوَأبُو بَْكٍر َرُجًلا ِمْن بَِِن الي ُ عَلَْيِه َوَسَّلَّ ِ َصَّلَّ اَّللَّ تَأَْجَر َرُسوُل اَّللَّ َواس ْ

مَ ا َوَواعََداُه غَاَر ثَْوٍر بَْعَد  لَْيِه َراِحلَتَْْيِ
ِ
ِيتاا َوُهَو عَََّل ِديِن ُكفَّاِر قَُريٍْش فََدفََعا ا ِخري

َما ُصْبَح ثًََلٍث   ثًََلِث لََياٍل ِبَراِحلَتَْْيِ

Dari ayat-ayat al-qur’an dan beberapa hadis Nabi di atas 

jelaslah bahwa akad ijarah atau sewa-menyewa hukumnya 

dibolehkan, karena memang akad tersebut dibutuhkan oleh 

masyarakat. 

3. Rukun dan Syarat Ijarah 

Rukun-rukun dan syarat-syarat ijarah adalah sebagai berikut: 

a. Mu’jir dan musta’jir, yaitu orang yang melakukan akad sewa-

menyewa atau upah-mengupah. Mu’jir adalah yang 

memberikan upah dan menyewakan, 

musta’jir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan 

sesuatu dan menyewa sesuatu, disyaratkan pada mu’jir dan 

musta’jir adalah baligh, berakal, cakap melakukan tasharruf 

(mengendalikan harta), dan saling meridhoi. 

b. Shighat ijab kabul antara mu’jir dan musta’jir, ijab kabul 

sewa-menyewa, misalnya: “Aku sewakan mobil ini kepadamu 

setiap hari Rp 5.000”, maka musta’jir menjawab “Aku terima 

sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari”. Ijab 
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kabul upah-mengupah misalnya seseorang berkata, 

“kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan 

upah setiap hari Rp 5.000”, kemudian musta’jir menjawab 

“Aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang 

engkau ucapkan.” 

c. Ujrah, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah 

pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-

mengupah. 

d. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam 

upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan 

dengan beberapa syarat berikut ini: 

1) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa- 

menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan 

kegunaannya. 

2) Hendaklah benda yang menjadi objek sewa- menyewa 

dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada 

penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus 

dalam sewa-menyewa) 

3) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang 

mubah (boleh) dan menurut hukum syara’ bukan hal 

yang dilarang. 
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4) Benda yang disewakan disyaratkan kekal hingga 

waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam 

akad.
46

 

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN/2000 

tentang ijarah, rukun dan syarat ijarah adalah: 

a. Shighat ijarah, yaitu ijab dan kabul berupa pernyataan dari 

kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara 

verbal atau dalam bentuk lain. 

b. Pihak-pihak yang berakad terdiri atas pemberi sewa/pemberi 

jasa dan penyewa/pengguna jasa 

c. Objek akad ijarah adalah manfaat barang dan sewa, manfaat 

jasa dan upah.
47

 

4. Berakhirnya Akad Ijarah 

Ijarah akan menjadi batal bila ada hal-hal sebagai berikut: 

a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan 

penyewa; 

b. Rusaknnya barang yang disewakan dan yang diupahkan; 

c. Terpenuhinya manfaat yang digadaikan, berakhirnya masa 

yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan; 
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d. Boleh membatalkan ijarah dari salah satu pihak, seperti yang 

menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya dicuri, 

maka ia boleh membatalkan sewaan itu.
48
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C. Diskon 

1. Pengertian Diskon 

Diskon merupakan potongan harga yang diberikan oleh 

penjual kepada pembeli sebagai penghargaan atas aktivitas tertentu 

dari pembeli yang menyenangkan bagi penjual.
49

 

Potongan harga adalah pengurangan dari harga yang ada dan 

dinyatakan dalam bentuk secara tunai agar menarik calon pembeli.
50

 

2. Jenis-Jenis Diskon 

Menurut Zulkarnain, terdapat 4 bentuk diskon, yaitu:
51

 

a. Diskon Kuantitas 

Merupakan potongan harga yang diberikan guna 

mendorong konsumen agar membeli dalam jumlah yang lebih 

banyak, sehingga meningkatkan volume penjualan secara 

keseluruhan. Selain itu, diskon kuantitas juga dapat 

memberikan manfaat berupa penurunan unit cost sebagai 

akibat pesanan dan produk dalam jumlah yang besar. Terdapat 

2 jenis: 
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1) Diskon Kuantitas Kumulatif 

Diberikan kepada konsumen yang membeli barang 

selama periode waktu tertentu, misalnya terus-menerus 

selama setahun. 

2) Diskon Kuantitas Non Kumulatif 

Didasarkan pada pesanan pembelian secara individual. 

Jadi hanya diberikan pada satu pembelian dan tidak 

dikaitkan dengan pembelian-pembelian sebelum dan 

sesudahnya. 

b. Diskon Musiman 

Adalah  potongan harga yang diberikan hanya pada 

masa-masa tertentu saja. Diskon musiman digunakan untuk 

mendorong konsumen agar membeli barang-barang yang 

sebenarnya baru akan dibutuhkan beberapa waktu mendatang. 

Manfaat diskon musiman bagi konsumen ialah harga 

produknya lebih murah, mereka bisa berbelanja dengan leluasa 

dan terhindar dari antri panjang yang biasa terjadi bila mereka 

berbelanja pada musim ramai. 
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c. Diskon kas 

Merupakan potongan kas yang diberikan apabila 

pembeli membayar tunai barang-barang yang dibelinya atau 

membayarnya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan 

perjanjian transaksi. 

d. Trade (Functional) Discount 

Trade Discount diberikan oleh produsen kepada para 

penyalur yang terlibat dalam pendistribusian barang dan 

pelaksanaan fungsi-fungsi tertentu. 

Ada beberapa jenis diskon menurut Daryanto, yang dirangkum 

dalam bukunya yang berjudul Sari Kuliah Manajemen Pemasaran, 

jenis diskon itu antara lain
52

: 

a. Potongan tunai 

Potongan tunai hanya dinyatakan dengan jangka waktu 

pembayaran yang telah disepakati bersama. 

b. Potongan dagangan 

Potongan dagang adalah potongan yang diberikan oleh 

perusahaan kepada pihak-pihak yang ikut memasarkan 

produksi yang bersangkutan sehingga potongan dagang ini 

biasa diberikan kepada agen, distributor, ataupun penyalur dan 

pengecer. 
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c. Potongan kuantitas 

Potongan kuantitas adalah potongan yang diberikan 

kepada konsumen karena konsumen mau membeli dalam 

jumlah yang cukup besar. 

d. Potongan musiman 

Potongan musiman adalah potongan harga yang 

diberikan kepada konsumen karena konsumen mau membeli 

produk yang tidak pada musimnya untuk dipakai. 
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D. Tinjauan Pustaka 

Andri Alpiansah (2012) dalam Penelitiannya tentang, “Analisis 

Penentuan Biaya Ujrah pada Produk Gadai Syariah di Pegadaian Syariah 

Unit KM 11 Cabang Simpang Patal Palembang” menyebutkan bahwa pada 

penentuan biaya ujrah produk gadai syariah diberikan berbeda-beda tingkatan 

biayanya walaupun pinjaman yang diberikan sama. Hal ini karena adanya 

perhitungan tarif diskon yang telah ditetapkan oleh Pegadaian Syariah dan 

sesuai dengan kategori-kategori yang ada.
53

 

Andi Kusumaningrum (2006) dalam Penelitiannya tentang 

“Pelaksanaan Akad Ijarah dalam Pegadaian di Cabang Pegadaian Syariah 

Kusumanegara Yogyakarta” mendapatkan hasil penelitian bahwa 

pelaksanaan akad ijarah dalam Pegadaian Syariah Kusumanegara Yogyakarta 

didasarkan pada ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-

MUI/III/2002 dan Nomor 26/DSN-VI/III/2002 tentang rahn emas.
54
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Hanisisva (2011) dalam Penelitiannya tentang “Pelaksanaan Gadai 

Syariah pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang” 

mendapatkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan gadai syariah sangatlah 

sederhana dan dapat dilakukan dalam waktu yang relatif singkat dengan 

memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan Perum Pegadaian Syariah Cabang 

Ujung Gurun Padang.
55

 

Lisa Agustina (2013) dalam penelitiannya tentang “Perhitungan Nilai 

Taksir Terhadap Produk Gadai Emas pada PT. Pegadaian Syariah Ahmad 

Yani Palembang” menyebutkan bahwa perhitungan nilai taksir gadai emas 

pada PT. Pegadaian Syariah Ahmad Yani Palembang adalah suatu cara 

perhitungan untuk mengetahui seberapa banyak pembiayaan yang akan 

diberikan pada produk gadai emas. Emas menjadi barang jaminan akan 

ditaksir oleh petugas penaksir barang jaminan, kemudian akan dihitung 

berapa besar pembiayaan yang akan diberikan. Biaya ijarah yang diberikan 

relatif lebih ringan sesuai dengan harga taksiran emas, sedangkan diskon 

ijarah diberikan apabila nasabah meminjam uang di bawah batas maksimal.
56
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Riean Novico Dwi Putra (2013) dalam skripsinya tentang “Evaluasi 

Penerapan Prinsip Ijarah pada Produk Tarif Jasa Gadai Berdasarkan Fatwa 

DSN (Dewan Syariah Nasional) di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah 

Simpang Patal” mengatakan bahwa tarif ijarah yang diterapkan Pegadaian 

Syariah sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 

25/DSN/MUI/III/2002, karena perhitungan biaya ijarah bukan dari jumlah 

pinjaman nasabah melainkan dari taksiran nilai barang, sedangkan yang 

membedakan perbedaan tarif adalah adanya diskon yang diberikan kepada 

nasabah karena mengajukan pinjaman di bawah harga pinjaman maksimum. 

Penentuan diskon pun ditentukan dari ujroh/ biaya ijarah yang dikenakan 

pada nasabah. Diskon ini dihitung sesuai presentase nilai taksiran pinjaman 

nasabah.
57

 

Dari hasil penelitian terdahulu di atas ditemukan perbedaan dan 

persamaan dalam pembuatan laporan, untuk lebih jelasnya penulis 

menyajikan tabel persamaan dan perbedaan dari masing-masing tinjauan 

pustaka di atas, sebagai berikut: 
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No Judul Penelitian Persamaan Perbedaan 
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pada Produk Gadai 

Syariah di Pegadaian 
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Palembang” 

Menjelaskan 
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2. Andi Kusumaningrum 

(2006), “Pelaksanaan 
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4. Lisa Agustina (2013), 

“Perhitungan Nilai 

Taksir Terhadap 

Produk Gadai Emas 

pada PT. Pegadaian 

Syariah Ahmad Yani 

Palembang” 

Adanya 
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fatwa yang ada 
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BAB III 

GAMBARAN OBJEK PENELITIAN 

 

A. Sejarah Pegadaian Syariah 

Terbitnya PP/10 tanggal 10 April 1990 dapat dikatakan menjadi 

tonggak awal kebangkitan pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa 

PP/10 menegaskan misi yang harus diemban oleh pegadaian untuk mencegah 

riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP103/2000 yang dijadikan 

sebagai landasan kegiatan usaha PT. Pegadaian (Persero) sampai sekarang. 

Melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian 

unit Layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus 

yang menangani kegiatan usaha syariah. 

Layanan gadai syariah ini merupakan hasil kerja sama PT. Pegadaian 

dengan Lembaga Keuangan Syariah untuk mengimplementasikan prinsip 

“rahn” yang bagi PT. Pegadaian dapat dipandang sebagai pengembangan 

produk, sedang bagi Lembaga Keuangan Syariah dapat berfungsi sebagai 

kepanjangan tangan dalam pengelolaan produk rahn.
58

 

Pegadaian syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit 

Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 

2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar
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 Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga 

September 2003. Masih di tahun yang sama pula, 4 kantor cabang pegadaian 

di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah. 

Perkembangan pegadaian syariah salah satunya di Sumatera Selatan 

kota Palembang telah berdiri beberapa pegadaian yang berbasis syariah, yaitu 

pegadaian syariah Cabang Simpang Patal di jalan R. Sukamto 8 Ilir II 

Palembang; Unit Pegadaian Syariah Pasar Perumnas di jalan kampar Raya 

40, Palembang; Unit Pegadaian Syariah kolonel Atmo di jalan Pengadilan no. 

1251, Palembang; Unit Pegadaian Syariah Plaju di jalan Jend. A. Yani Ulu II, 

Palembang; Unit Pegadaian Syariah Sukabangun di jalan RA Abusamah Villa 

Sukajaya Inda No. 10 Palembang; Unit Pegadaian Syariah KM 11 di jalan 

Sultan Mahmud Badaruddin II No. 1280 Palembang.
59

 

Pegadaian syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang 

kepada prinsip syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah 

memiliki karakteristik, seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk 

karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bulanan sebagai komoditas 

yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atau 

jasa dan/atau bagi hasil.
60
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B. Lokasi 

Unit Pegadaian Syariah KM 11 beralamat di jalan Sultan Mahmud 

Badaruddin II KM 11 RT/RW 01/01 Palembang, 30151. Telp. 0711 532146. 

 

C. Visi dan Misi Pegadaian Syariah 

1. Visi 

“Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu 

menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang 

terbaik untuk masyarakat menengah ke bawah.”
61

 

2. Misi 

a. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan 

selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan 

menengah ke bawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. 

b. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang 

memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh 

pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional 

dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat. 

c. Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat golongan menengah ke bawah dan melaksanakan 

usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan. 
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D. Struktur Organisasi 

 

 

 

Fungsi 

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok Pengelola atau Penaksir UPS KM 11 

memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut: 

1. Pengelola 

Pengelola mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemberian 

pembiayaan dan melaksanakan usaha-usaha lainnya serta mewakili 

kepentingan perusahaan dalam hubungan dengan pihak lainnya atau 

masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka 

melaksanakan misi perusahaan. 

2. Penaksir 

Penaksir mempunyai tugas untuk menaksir barang jaminan, 

melakukan penilaian terhadap barang jaminan yang akan digunakan 

untuk meminta pinjaman. Hasil penilaian ini digunakan untuk 

menentukan besar kecilnya jumlah pinjaman yang dapat diterima oleh 

nasabah pemilik barang jaminan, kemudian ditulis dalam Surat Bukti 

Rahn (SBR) yang selanjutnya diserahkan kepada nasabah untuk bahan 

pengambilan uang pinjaman kepada kasir. 

 

Pengelola/Penaksir 

Kasir/Tata Usaha Penjaga/Satpam 
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3. Kasir 

Kasir sebagai petugas yang membayar uang pinjaman kepada nasabah 

mencatat setiap pembayaran pinjaman serta selanjutnya dilaporkan 

kepada petugas Tata Usaha dan Akuntansi yang akan digunakan 

sebagai bahan laporan keuangan serta menerima, menyimpan dan 

mengeluarkan kembali setiap ada pelunasan barang jaminan. 

4. Penjaga 

Penjaga mempunyai tugas untuk menjaga keamanan gedung dalam 

proses transaksi pembiayaan usaha mikro.
62

 

E. Sumber Dana 

Sumber dana Pegadaian Syariah berasal dari perbankan syariah, MTN 

syariah sehingga terjamin kemurnian syariahnya. Sumber dana tersebut dapat 

dirincikan sebagai berikut: 

1. Modal sendiri, terdiri dari: 

a. Modal awal, yaitu kekayaan negara di luar APBN 

b. Penyertaan modal pemerintah 

c. Laba ditahan, laba ditahan ini merupakan akumulasi laba sejak 

perusahaan perum pegadaian berdiri. 

2. Pinjaman jangka pendek dari perbankan 
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3. Kerjasama dengan pihak ke-3 dalam memanfaatkan aset perusahaan 

dalam bidang bisnis, seperti dalam pembangunan gedung kantor dan 

pertokoan dengan sistem BOT (build, operate, transfer). 

4. Masyarakat melalui penerbitan obligasi 

5. Kerjasama dengan lembaga keuangan lainnya, baik perbankan 

maupun non perbankan. 

F. Produk-produk Pegadaian Syariah 

Produk dan layanan jasa yang ditawarkan oleh pegadaian syariah 

kepada masyarakat berupa: 

1. Gadai Syariah (Rahn) 

Gadai Syariah (rahn) adalah skim pinjaman yang mudah dan 

praktis untuk memenuhi kebutuhan dana dengan sistem gadai sesuai 

syariah dengan barang jaminan berupa emas, perhiasan, elektronik 

dan kendaraan. 

2. ARRUM (Ar-Rahn untuk usaha Mikro Kecil) 

ARRUM (Ar-Rahn untuk usaha Mikro Kecil) adalah skim 

pinjaman dengan sistem syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil 

untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengembalian 

secara angsuran, menggunakan jaminan BPKB mobil/motor. 

3. MULIA (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi) 

Logam Mulia atau emas mempunyai berbagai aspek yang 

menyentuh kebutuhan manusia di samping memiliki nilai estetis yang 
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tinggi juga merupakan jenis investasi yang nilainya stabil, likuid, dan 

aman secara riil. 

MULIA (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi) 

memfasilitasi kepemilikan emas batangan melalui penjualan Logam 

Mulia oleh pegadaian kepada masyarakat secara tunai dan/atau 

dengan pola angsuran dengan proses cepat dalam jangka waktu 

tertentu yang fleksibel. 

4. AMANAH (Murabahah untuk Kepemilikan Kendaraan Bermotor) 

AMANAH adalah produk perbankan syariah dalam 

memberikan pinjaman untuk kepemilikan kendaraan bermotor. 

Produk ini menerapkan sistem syariah dengan akad murabahah, yaitu 

pemberian pinjaman. Para pegawai tetap suatu instansi atau 

perusahaan dapat memanfaatkan produk ini dengan cara memberikan 

besarnya penghasilan, pola perikatan jaminan sistem fidusia atas 

objek, surat kuasa pemotongan gaji amanah tersebut. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

A. Kategori Diskon dalam Perhitungan Barang Gadai Pembiayaan Rahn 

Unit Pegadaian Syariah KM 11 Palembang menawarkan produk rahn 

untuk memperoleh uang pinjaman bagi masyarakat yang membutuhkan dana. 

Sistem untuk mengajukan pada pegadaian ini juga sangat sederhana, mudah 

dan cepat. 

Adapun persyaratan pinjaman produk rahn yaitu
63

: 

1. Menyerahkan fotocopi KTP atau identitas resmi lainnya. 

2. Menyerahkan barang jaminan (perhiasan, kendaraan bermotor, 

elektronik) 

3. Untuk kendaraan bermotor menyerahkan dokumen kepemilikan 

(BPKB) dan copi STNK 

4. Mengisi formulir permintaan pinjaman 

5. Menandatangani akad. 

Prosedur pemberian pinjaman pembiayaan rahn
64

: 

1. Nasabah mengisi formulir permintaan pinjaman 

2. Nasabah menyerahkan formulir permintaan pinjaman yang dilampiri 

dengan fotocopi identitas serta barang jaminan
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3. Petugas pegadaian menaksir (marhun) yang diserahkan 

4. Besarnya pinjaman adalah seberas 90%  dari taksiran barang 

5. Apabila disepakati besarnya pinjaman, nasabah menandatangani akad 

dan menerima uang pinjaman. 

Penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai mensyaratkan adanya 

penyerahan jaminan hutang yang ditentukan pegadaian. Pedoman penaksiran 

barang jaminan telah ditentukan pegadaian agar penaksir atas suatu barang 

dapat sesuai dengan nilai barang yang sebenarnya dan sama di semua kantor 

pegadaian. 

Pada dasarnya marhun, baik bergerak maupun tidak bergerak dapat 

digadaikan sebagai jaminan dalam gadai syariah. Namun yang memenuhi 

syarat sebagai berikut : 

a. Benda bernilai menurut hukum syara’ 

b. Sudah ada wujudnya ketika perjanjian terjadi 

c. Mungkin diserahkan langsung kepada murtahin 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa marhun dalam 

sudut hukum Islam tidak hanya berlaku bagi barang bergerak saja, namun 

juga meliputi barang yang tidak bergerak dengan catatan barang tersebut 

memilliki nilai jual. 

Namun, mengingat keterbatasan tempat penyimpanan, perlunya 

meminimalkan resiko yang ditanggung gadai syariah. Barang yang tidak 

dapat digadaikan, antara lain : 
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a. Surat utang, surat aksi, surat efek, dan surat berharga lainnya. 

b. Benda-benda yang untuk menguasai dan memindahkannya dari satu 

tempat ke tempat lainnya yang memerlukan izin 

c. Benda yang berharga sementara atau yang harganya naik turun dengan 

cepat, sehingga sulit ditaksir oleh petugas taksir gadai.
65

 

Pada pegadaian syariah tidak asing dengan kata ujrah. Ujrah 

merupakan biaya sewa dan pemeliharaan agunan saat agunan digadaikan. 

Biaya ujrah yang harus dibayarkan nasabah kepada pegadaian sangat 

bervariasi sesuai dengan golongan barang jaminan, semakin berharga jaminan 

yang digadaikan semakin besar biaya perawatan jaminan tersebut. Hal ini 

dikarenakan resiko yang ditanggung pegadaian juga berdampak besar. 

Perhitungan biaya ujrah pada produk rahn dapat dilihat dari tabel di bawah 

ini: 
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Tabel 4.1 

Tabel Ijarah 

Gol Marhun Bih ADM 
Ijarah per 

10 hari 

% 

Marhun bih 

A 50.000 – 500.000 2.000 45 95% 

B1 550.000 – 1.000.000 8.000 71 92% 

B2 1.050.000 – 2.500.000 15.000 71 92% 

B3 2.550.000 – 5.000.000 25.000 71 92% 

C1 5.100.000 – 10.000.000 40.000 71 92% 

C2 10.100.000 – 15.000.000 60.000 71 92% 

C3 15.100.000 – 20.000.000 80.000 71 92% 

D 20.100.000 ke atas 100.000 62 93% 

Sumber: Dokumentasi UPS KM 11
66

 

Tabel di atas merupakan ketentuan yang dipakai untuk menghitung 

ujrah yang harus dibayar nasabah sesuai agunan yang diserahkan kepada 

Pegadaian. Sebelum menghitung biaya ujrah langkah pertama yang harus 

dilakukan adalah menaksir barang jaminan, penaksir barang jaminan dapat 

dilihat dari rumus di bawah ini: 

 

Keterangan  : Karatase Pasar = 24 Karat 

     STL (Standar Taksiran Logam) = 503.799 
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Taksiran = 
karatase emas

karatase pasar
 x STL x berat emas 
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Setelah barang jaminan ditaksir kemudian penaksir akan menentukan 

besar uang pinjaman yang dapat diberikan kepada rahin. Berikut adalah 

rumus cara menentukan besar pinjaman maksimal yang diberikan kepada 

rahin: 

 

Setelah didapat besar uang pinjaman yang dapat diberikan oleh rahin, 

penaksir lalu menghitung besarnya biaya ujrah atau biaya sewa perawatan 

yang harus di bayar oleh rahin. Perhitungan ujrah dapat dilihat dari rumus 

berikut: 

 

 Keterangan : 10.000 (Ketetapan) 

Contoh Kasus 1: 

Ibu Mis Riza Yulianti menggadaikan dua buah cincin emas seberat 1 suku 

(6,7 gram) dengan kadar emas 21 karat. 

Dari kasus di atas dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Berapa taksiran dari cincin emas tersebut? 

2. Berapakah uang maksimal yang dapat diterima? 

3. Berapakah biaya ujrah yang harus saya bayarkan setiap 10 harinya? 

 

 

Pinjaman Maksimal= taksiran x presentase pinjaman 

Ujrah = 
𝑇𝑎𝑘𝑠𝑖𝑟𝑎𝑛

10.000
 x Tarif Ijarah 
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Jawaban: 

1. Taksiran cincin 1 suku. 

Taksiran = 
 1

  
 x 503.799 x 6,7 gram 

Taksiran = 2.953.521 

Karena taksiran yang didapat adalah 3.094.165, maka termasuk dalam 

golongan B3 dengan presentase 92% (lihat tabel 4.1). 

2. Uang Maksimal yang dapat diterima. 

  Pinjaman Maksimal= taksiran x presentase pinjaman 

  Pinjaman Maksimal= 2.953.521 x 92% 

  Pinjaman Maksimal= 2.717.329 = 2.717.000 

3. Biaya ujrah yang harus di bayar. 

  Ujrah = 
        

10.000
 x Tarif Ijarah 

  Ujrah= (2.717.000/ 10.000) x 71 

  Ujrah= 19.300/10 hari 

 Dari contoh di atas dapat diketahui bahwa dari 1 suku cincin emas 

yang dimiliki memiliki taksiran senilai Rp 2.953.521, dan pinjaman maksimal 

yang dapat diambil adalah Rp 2.717.000. Pegadaian juga membebankan uang 

administrasi kepada nasabah diawal akad peminjaman sesuai dengan uang 

pinjaman yang diambil nasabah. Untuk kasus di atas maka, uang administrasi 

yang dibayar adalah Rp 25.000, uang administrasi ini hanya dibayar satu kali 

saat nasabah menandatangani akad awal. 
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Jika Ibu Mis mengambil pinjaman dengan harga maksimal maka ujrah 

(biaya sewa perawatan) yang harus dibayar adalah senilai Rp 19.300 per 10 

hari dengan batas waktu pembayaran 4 bulan. 

Pertanyaannya, apabila Ibu Mis mengambil pinjaman dengan nominal 

di bawah nilai maksimal, apakah Ibu Mis juga harus membayar biaya ujrah 

dengan harga tetap seperti perhitungan di atas? Hal ini tentu menimbulkan 

suatu ketidak adilan jika nasabah menggadaikan barangnya yang bernilai 

tinggi namun tidak mengambil pinjaman dengan nilai maksimal dibanding 

dengan nasabah yang mengambil pinjaman sesuai dengan nilai maksimal. 

Untuk itu pegadaian syariah mempunyai sistem perhitungan diskon 

ujrah yang dikhususkan bagi nasabah yang mengambil uang pinjaman di 

bawah nilai maksimal atau bagi nasabah yang meminjam di bawah 85% 

sampai dengan 14% dari taksiran nilai barang jaminan yang digadaikan atau 

dari nilai uang pinjaman maksimal, maka nasabah memperoleh potongan 

ujrah mulai dari diskon 7% - 85%. Untuk lebih jelasnya berikut adalah tabel 

diskon ujrah: 
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Tabel 4.2 

Tabel Diskon Ujrah 

Besaran Marhun Bih Tarif Diskon 

>85 % x taks 0% 

80 % - 84% x taks 7% 

75% - 79% x taks 14% 

70% - 74% x taks 20% 

65% - 69% x taks 26% 

60% - 64% x taks 32% 

55% - 59% x taks 38% 

50% - 54% x taks 44% 

45% - 49% x taks 50% 

40% - 44% x taks 56% 

35% - 39% x taks 61% 

30% - 35% x taks 66% 

25% - 29% x taks 71% 

20% - 24% x taks 76% 

15% - 19% x taks 81% 

<  14% x taks 85% 

Sumber: Dokumentasi UPS KM 11
67

 

  Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa semakin kecil pinjaman yang 

diajukan nasabah atau di bawah nilai maksimal, maka semakin besar tarif 

diskon yang akan diberikan pegadaian kepada nasabah. 

 Contoh kasus 2: 

Ibu Enni Yusnita menggadaikan emasnya yang setelah ditaksir oleh 

pegadaian memiliki berat 1 suku atau setara dengan Rp 2.953.521, uang 

maksimal yang dapat Ibu Enni ambil adalah Rp 2.717.000 dengan tarif ujrah 

Rp 19.300 per 10 hari. Namun ibu Enni hanya mengambil uang pinjaman 

sebesar Rp 1.500.000, berapakah ujrah yang harus dibayar per 10 harinya? 
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Jawab: 

Untuk mencari diskon ujrah ialah dengan mencari persentase tarif diskon 

terlebih dahulu, berikut perhitungan persentase tarif diskon: 

Persentase diskon = Pinjaman/Taksiran x 100% 

   = 1.500.000/2.953.521 x 100% 

   = 51% 

Dalam tabel diskon ujrah, besaran marhun bih 51% dari nilai taksiran, 

mendapat diskon ujrah sebesar 44% dari ujrah awal (lihat tabel 4.2). Lalu 

untuk mengetahui berapa ujrah yang harus dibayar oleh Ibu Indah dapat 

dilihat dari perhitungan berikut: 

Diskon ujrah = ujrah awal - (tarif diskon ujrah x ujrah awal) 

  = 19.300 – (44% x 19.300) 

  = 21.968 – 8.492 

  = 13.476 per 10 hari 

Maka, dari pinjaman yang di berikan kepada Ibu Enni tersebut di 

bebankan biaya sewa perawatan sebesar 13.476 per 10 hari. 

Dari 2 contoh kasus di atas dapat diketahui bahwa pegadaian syariah 

memiliki aspek keadilan bagi nasabahnya dengan memberikan tarif diskon 

kepada nasabah yang mengambil uang pinjaman di bawah nilai maksimal. 

Tarif diskon tersebut memiliki bermacam kategori, apabila nasabah 

mengajukan pinjaman dengan besaran 80% - 84% maka tarif diskon yang 

diberikan adalah 7% dengan kata lain semakin besar pinjaman yang diajukan 

nasabah, semakin kecil tarif diskon yang diberikan oleh pegadaian syariah. 
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Demikian juga sebaliknya apabila nasabah mengajukan pinjaman di bawah 

14% tarif diskon yang diberikan adalah 85% atau dengan kata lain, semakin 

kecil pinjaman yang diajukan nasabah atau di bawah nilai maksimal, maka 

semakin besar tarif diskon yang diberikan kepada nasabah. 
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B. Manfaat Penerapan Diskon Ujrah pada Penaksiran Barang Gadai 

Pembiayaan Rahn 

Diskon ujrah adalah potongan biaya ijarah (ujrah) atau diskon biaya 

perawatan dan penyimpanan barang gadai nasabah. Diskon ujrah diberikan 

oleh pegadaian syariah kepada rahin (nasabah) sebagai bentuk apresiasi 

karena besar pinjaman (marhun bih) yang diambil oleh nasabah di bawah 

nilai pinjaman maksimal dan mempertimbangkan berkurangnya resiko 

perusahaan terhadap marhun bih tidak dikembalikan oleh nasabah.  

Pemberian diskon ujrah merupakan kebijakan internal perusahaan, 

yang bertujuan untuk menangani persoalan yang ada dalam pembiayaan 

ijarah, yaitu apabila ada dua nasabah yang menggadaikan barang dengan  

nilai taksiran yang sama tetapi jumlah pinjaman berbeda, maka seharusnya 

ujrah yang dikenakan kepada kedua nasabah tersebut akan sama. Tetapi hal 

ini menyebabkan ketidak adilan dalam pembiayaan nasabah, yaitu akan 

memberatkan beban nasabah yang pinjamannya lebih kecil, menyebabkan 

sirkulasi transaksi pada pegadaian syariah tidak berjalan dengan baik, dan 

pihak pegadaian syariah akan rugi.
68

 

Maka dari itu, pegadaian syariah membuat terobosan dengan 

pemberian diskon ujrah dalam pembiayaan rahn. Adapun manfaat yang 

dirasakan oleh nasabah dengan adanya diskon ujrah ini adalah sebagai 

berikut: 
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1. Nasabah yang mengajukan pinjaman di bawah nilai maksimal 

merasakan aspek keadilan yang diberikan oleh pegadaian syariah, 

2. Terwujudnya kenyamanan nasabah dalam bertransaksi di pedagaian 

syariah, 

3. Nasabah mudah menyelesaikan pembayaran dalam waktu yang cepat 

atau tidak terlambat dalam pembayaran.
69

 

4. Nasabah merasakan keringanan untuk membayar biaya sewa yang 

ringan yang dibebankan setiap 10 hari. 

5. Permasalahan ekonomi nasabah terbantu dengan hadirnya pegadaian 

Syariah menggunakan diskon biaya ujrah.
70

 

Diskon ujrah ini juga merupakan strategi harga yang dimiliki oleh 

pegadaian syariah dalam upaya menarik minat nasabah. Namun, karena 

bersifat hadiah, maka tidak diperjanjikan dalam akad (tidak dicantumkan 

dalam kertas SBR), dan tidak juga disampaikan kepada rahin ketika 

terjadinya akad sehingga banyak nasabah yang tidak mengetahui manfaat 

adanya diskon ujrah tersebut.
71
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan di atas dapat di tarik kesimpulan: 

1. Pegadaian Syariah menerapkan aspek keadilan bagi nasabahnya 

dengan memberikan tarif diskon kepada nasabah yang mengambil 

uang pinjaman di bawah nilai maksimal. Tarif diskon tersebut 

memiliki bermacam kategori yaitu, apabila nasabah mengajukan 

pinjaman dengan besaran 80% - 84% maka tarif diskon yang 

diberikan adalah 7% dengan kata lain semakin besar pinjaman yang 

diajukan nasabah, semakin kecil tarif diskon yang diberikan oleh 

pegadaian syariah. Demikian juga sebaliknya apabila nasabah 

mengajukan pinjaman di bawah 14% tarif diskon yang diberikan 

adalah 85% atau dengan kata lain, semakin kecil pinjaman yang 

diajukan nasabah atau di bawah nilai maksimal, maka semakin besar 

tarif diskon yang diberikan kepada nasabah. 

2. Manfaat dari adanya diskon ujrah ialah terwujudnya rasa kenyamanan 

nasabah untuk bertransaksi di pegadaian syariah, adanya aspek 

keadilan sehingga tidak memberatkan nasabah, dan meminimalisir 

keterlambatan pembayaran. Tujuan diterbitkannya tarif diskon ujrah 

ialah sebagai strategi harga yang dimiliki oleh pegadaian syariah 

dalam upaya menarik minat nasabah, serta memberikan citra positif 

kepada masyarakat akan hadirnya pegadaian syariah
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B. Saran 

1. Persentase tarif diskon hendaknya dicantumkan dalam Surat Bukti 

Rahn (SBR), sehingga nasabah mengetahui ada perbedaan dari tarif 

ujrah dan diskon ujrah.  

2. Tarif diskon ujrah sebaiknya diberitahukan oleh pihak pegadaian 

syariah kepada nasabah, sehingga nasabah mengetahui adanya diskon 

yang di tetapkan pihak pegadaian. 
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