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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan perekonomian dan dunia bisnis akan selalu diikuti 

oleh perkembangan kebutuhan akan kredit, dan pemberian fasilitas kredit 

yang selalu memerlukan jaminan, hal ini demi keamanan pemberian kredit 

tersebut dalam arti piutang yang meminjamkan akan terjamin dengan 

adanya jaminan. Dalam konteks inilah letak pentingnya lembaga jaminan 

itu. 

Bentuk lembaga jaminan, sebagian besar mempunyai ciri-ciri 

internasional yang dikenal hampir di semua negara dan 

perundangundangan modern, yaitu bersifat menunjang perkembangan 

ekonomi dan perkreditan serta memenuhi kebutuhan masyarakat akan 

fasilitas modal. Lembaga jaminan, tergolong bidang hukum yang bersifat 

netral, karena tidak mempunyai hubungan yang erat dengan kehidupan 

spiritual dan budaya bangsa. Sehingga terhadap bidang hukum yang 

demikian, tidak ada keberatannya untuk diatur dengan segera. Karena jika 

dilihat, peraturan-peraturan hukum yang bertalian dengan lembaga 

jaminan tersebut di Indonesia pada umumnya sudah usang. Sedikit sekali 

peraturan yang mengalami perubahan sejak pembentukannya 

sebagaimana dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan 

peraturan-peraturan khusus lainnya, misalnya hipotik dan crediet verband. 

Gadai merupakan lembaga jaminan yang telah sangat dikenal dan 

dalam kehidupan masyarakat, dalam upayanya untuk mendapatkan dana 

guna berbagai kebutuhan. Pegadaian adalah sebuah BUMN di Indonesia 

yang usaha intinya adalah bidang jasa penyaluran kredit/pinjaman kepada 

masyarakat atas dasar hukum gadai. 

Sejarah Pegadaian dimulai pada saat Pemerintah Belanda (VOC) 

mendirikan BANK VAN LEENING yaitu lembaga keuangan yang 

memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali 
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didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Pegadaian sudah 

beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN)  

sejak 1 Januari 1961 kemudian berdasarkan PP.No.7/1969 menjadi 

Perusahaan Jawatan (PERJAN) selanjutnya berdasarkan PP.No.10/1990 

(yang diperbaharui dengan PP.No.103/2000) berubah lagi menjadi 

Perusahaan Umum. 

Dalam perkembangannya kemudian Perum Pegadaian 

mengembangkan gadai dengan sistem syariah. Bagi Perum Pegadaian, 

bisnis syariah merupakan peluang yang tidak bisa dilewatkan begitu saja. 

Apalagi, mayoritas warga Indonesia yang memanfaatkan jasa pegadaian 

adalah Muslim. Sistem gadai syariah diberlakukan mulai Januari 2003 

lalu. Diharapkan, sistem ini akan memberikan ketenangan bagi 

masyarakat dalam memperoleh pinjaman tanpa bunga dan halal. 

Perum Pegadaian merupakan satu-satunya badan usaha di 

Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan 

kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk 

penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai seperti yang 

dimaksud dalam kitab undang-undang hukum perdata pasal 1150. 

Pegadaian Syariah memiliki sebuah program investasi emas yang 

dinamakan MULIA (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi). 

Namun yang menjadi masalah yaitu minimnya masyarakat yang 

mengetahui prosedur pembiayaan dalam suatu lembaga keuangan, 

khususnya pada pegadaian. Sehingga terkadang masyarakat 

mengurungkan niat untuk pergi ke lembaga keuangan untuk melakukan 

permohonan pembiayaan bukan karena ketidaktahuan masyarakat 

tentang lembaga keuangan, akan tetapi ketidaktahuan masyarakat akan 

prosedur pembiayaan itu sendiri, yang dianggap berbelit-belit 

Logam Mulia atau Emas mempunyai berbagai aspek yang 

menyentuh kebutuhan manusia disamping memiliki nilai estetis yang tinggi 

juga merupakan jenis investasi yang nilainya sangat stabil, likuid, dan 

aman secara riil. MULIA memfasilitasi kepemilikan emas batangan melalui 
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penjualan Logam Mulia oleh Pegadaian kepada masyarakat secara tunai 

dan atau pola angsuran dengan proses yang cepat dalam jangka waktu 

tertentu yang fleksbel. Akad MULIA menggunakan Akad Murabahah dan 

Rahn. Murabahah merupakan pembiayaan jual beli dimana penyerahan 

barang dilakukan di awal akad, Bank menetapkan harga jual barang yaitu 

harga pokok perolehan barang ditambah sejumlah margin keuntungan 

bank. Harga jual yang telah disepakati di awal akad tidak boleh berubah 

selama jangka waktu pembiayaan.  

Sedangkan Rahn merupakan pembiayaan dengan menggunakan 

sistem gadai yang sesuai syariah dengan agunan yang telah ditentukan 

oleh Pegadaian. Penelitian ini akan membahas khusus bagaimana 

prosedur pembiayaan pada pegadaian syariah. Hal ini bertujuan agar 

masyarakat lebih mudah mengakses lembaga keuangan khususnya pada 

pegadaian syariah. Selain itu diharapkan pihak pegadaian syariah 

mempermudah prosedur pembiayaan tanpa harus keluar dari prinsip 

syari’ah. Salah satu tempat yang bisa dijadikan tempat berinvestasi emas 

adalah di Perum Pegadaian Syariah.  

Prospek pasar Pegadaian Syariah di Kanwil  Pegadaia n 

Bandung cukup cerah karena jasa pegadaian ini dimin ati masyarakat 

terutama di daerah kantong ekonomi masyarakat Islam . Permintaan 

kredit Pegadaian Syariah di Perum Pegadaian Kanwil Bandung ini 

cukup besar.  

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai “PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH 

(Logam Mulia untuk investasi Abadi) TERHADAP LABA 

OPERASIONAL  PEGADAIAN SYARIAH” 

 

1.2  Identifikasi Masalah 

Murabahah dalam konotasi Islam pada dasarnya bearti penjualan. 

Satu hal yang membedakan dengan cara penjualan yang lain adalah 

bahwa penjual dalam murabahah secaara jelas memberi tahu kepada 
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pembeli berapa nilai pokok barang tersebut dan berapa besar 

keuntungan yang dibebankannya pada nilai tersebut. Keuntungan 

tersebut bisa berupa lump sum atau berdasarkan presentase yang akan 

meningkatkan pendapatan yang dihasilkannya.apabila ini terjadi terhdap 

pendapatan, maka akan mempengaruhi tingkat laba operasional. 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang 

akan diajukan oleh penulis adalah: 

1. Bagaimana perkembangan pembiayaan Murabahah (Investasi 

Logam Mulia/Emas untuk Logam Abadi ) di Pegadaian Syariah? 

2. Bagaimana Perkembangan laba operasional di Pegadaian 

Syariah ? 

3. Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Peningkatan Laba 

Operasional  Perusahaan Pegadaian Syari’ah di Indonesia. 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

1 Untuk mengetahui perkembangan Pembiayaan Murabahah 

(investasi logam Mulia/Emas untuk logam abadi) di Pegadaian 

Syariah kantor Cabang Utama  Jl. Cicaheum Padasuka 

Bandung. 

2 Untuk mengetahui perkembangan laba operasional yang 

diperoleh perusahaan Pegadaian Syariah ? 

3 Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pembiayaan 

Murabahah terhadap peningkatan laba operasional Pegadaian 

Syariah di Indonesia. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian  

• Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

masukan pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan 

dengan Akuntansi islam khususnya yang terkait dengan 

pembiayaan Murabahah pada perusahaan Pegadaian Syariah. 
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• Kegunaan Praktis 

           Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

yang sangat berharga bagi berbagai pihak yang terkait dalam 

pembiayaan Murabahah terhadap bagi hasil di pegadaian 

syariah. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam 

penyususnan kripsi ini, penulis melakukan penelitian pada Pegadaian 

Syariah cabang Padasuka dengan memperoleh data laporan 

keuangan tahun 2010 sampai dengan tahun 2012. Adapun Penelitian 

dilakukan  penulis dari bulan Juli 2011 sampai dengan  selesai sempat 

terhenti selama 2 tahun dikarenakan perihal kepentingan keluarga,  

dan dilanjutkan kembali pada bulan Juli 2013 sampai dengan selesai. 

Data yang penulis peroleh berupa laporan keuangan dilakukan 

di Pegadaian Syariah Kantor Pusat Jl. Pungkur Bandung No. 125 dan  

Kantor Cabang  di Jl.Padasuka no 33 Cicahem Bandung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


