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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Pemilihan Judul

Pada dasarnya lembaga keuangan merupakan sebuah perantara dimana

lembaga tersebut mempunyai fungsi dan peranan sebagai suatu lembaga yang

menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki dana lebih dan menyalurkan

dana kepada masyarakat yang kekurangan atau membutuhkan dana agar terwujud

masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. (Kasmir, 2010:33)

Saat ini muncul lembaga keuangan syariah yang menjadi kompetitor dari

lembaga keuangan konvensional. Menurut Sudarsono (2011:17) bank syariah

adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan

jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang

menggunakan sistem dan operasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Artinya,

operasi bank syariah tersebut didasarkan pada Alquran dan Hadist. Sistem operasi

bank syariah mengguanakan sistem bagi hasil.

Gagasan untuk mendirikan bank syariah di Indonesia sebenarnya sudah

muncul sejak pertengahan tahun 1970-an. Gagasan tersebut dibicarakan pada

Seminar Nasional Hubungan Indonesia-Timur Tengah pada 1974 dan pada tahun

1976 dalam seminar internasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi

Ilmu-ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika.

(Sudarsono, 2011:22)

Akhirnya pada tahun 1991 didirikan Bank Muamalat Indonesia(BMI) yang

merupakan bank syariah pertama kali di Indonesia. Pada awal berdirinya, bank

syariah belum mendapatkan perhatian yang optimal dalam tatanan perbankan

nasional. Setelah dikeluarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, bank syariah

mulai menunjukan perkembangannnya dan berkembang pesat. Pemberlakuan
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Undang-Undang terbaru No. 21 Tahun 2008 tentang perubahan Undang-Undang

No. 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan

telah memberikan kesempatan luas untuk pengembangan jaringan perbankan

syariah. Selain itu, Undang-Undang  No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia,

telah menugaskan kepada Bank Indonesia untuk mempersiapkan perangkat

peraturan dan fasilitas-fasilitas penunjang yang mendukung operasional bank

syariah. (Agustina, 2012:7)

Kehadiran bank syariah di tengah-tengah bank kovensional adalah untuk

menawarkan sistem perbankan alternatif untuk umat Islam yang selama ini

menikmati layanan perbankan dengan sistem bunga. Dalam perkembangan bank

syariah yang sangat pesat, maka perbankan syariah mempunyai potensi dan

peluang yang besar dalam peranannya sebagai sumber pembiayaan bagi hasil

perekonomian. Dengan peluang dan potensi yang besar dalam perbankan syariah,

memberikan inspirasi bagi bank konvensional untuk menerapkan dual system

yaitu dengan sistem konvensional dan syariah. Bank-bank konvensional yang

menerapkan dual system antara lain BNI Syariah, BRI Syariah, Permata Syariah,

dan termasuk juga Bank Syariah mandiri (BSM). (Agustina, 2012:8)

Adanya bank syariah dapat dijadikan sebagai alternatif untuk umat islam

yang ingin menanamkan dan membiasakan prinsip syariah dalam kehidupannya

sehari-hari, termasuk dalam hal  perbankan (menggadaikan emas). Yaitu bisa

terhindar dari sistem bunga atau riba. Berbeda halnya dengan pegadaian

konvensional, sebagai contoh pembiayaan gadai emas konvensional yang ada di

PT. Pegadaian yang menggunakan sistem bunga, dimana nasabah harus

memenuhi kewajibannya sebesar pinjaman ditambah bunga yang telah ditentukan

sesuai dengan tingkat suku bunga pada periode tersebut.

Perbedaan antara pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional dapat

dilihat dari tabel dibawah ini (rahmad hidayat):
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Tabel 1.1
Perbandingan Gadai Konvensional dengan Gadai Syariah

Pegadaian Konvensional Pegadaian Syariah
Didasarkan pada ketentuan pemerintah
nomor 103 tahun 2000.

Didasarkan pada ketentuan pemerintah
nomor 103 tahun 2000 dan hukum
agama islam.

Biaya administrasi berdasarkan
persentase dan golongan barang.

Biaya administrasi menurut ketetapan
berdasarkan golongan barang.

Bilamana nasabah tidak memenuhi
pengembalian pinjaman sesuai dengan
perjanjian, maka barang akan dilelang.

Bilamana nasabah tidak memenuhi
pengembalian pinjaman sesuai dengan
akad pembiayaan, maka barang akan
dilelang.

Sewa modal dihitung dengan:
Persentase dikali uang pinjaman

Jasa simpanan dihitung dengan:
Konstanta dikali taksiran

Maksimal jangka waktu empat bulan. Maksimal jangka waktu empat bulan.
Mengenakan bunga (sewa modal)
terhadap nasabah memperoleh
pinjaman.

Tidak mengenakan bunga pada nasabah
yang mendapatkan pinjaman.

Istilah-istilah yang digunakan:
Gadai
Pegadaian
Nasabah
Barang pinjaman
Pinjaman

Istilah-istilah yang digunakan:
Rahn
Murtahin
Rahin
Marhun
Marhun Bih

Bank Syariah Mandiri telah memiliki banyak kantor cabang yang tersebar

di seluruh wilayah di Indonesia. Perkembangan Bank Syariah Mandiri sangat

pesat. Hal ini dapat dilihat dari jumlah aset yang terus meningkat.

Salah satu kantor Cabang Bank Syariah Mandiri yaitu Kantor Cabang

Bandung Utama. Yang menawarkan berbagai macam produk yang tergolong ke

dalam produk dana, produk pembiayaan, dan produk jasa. Produk-produk tersebut

tentunya ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama masyarakat

Bandung dan sekitarnya. Masyarakat Bandung mempunyai potensi yang tinggi
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menggunakan produk-produk Bank Syariah Mandiri yang sudah terpercaya

sehingga sudah banyak masyarakat yang memutuskan untuk menggunakan

produk-produk Bank Syariah Mandiri tersebut. Selain itu, letak yang strategis

mempermudah masyarakat untuk menjangkaunya. Itulah yang semakin menarik

minat masyarakat untuk menjadi nasabahnya. Produk yang banyak diminati di

Bank Syariah Mandiri yaitu produk pembiayaan, salah satunya produk

pembiayaan gadai emas syariah (Ar-Rahn).

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150, gadai adalah

suatu hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang

bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada pihak yang berpiutang oleh

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

mempunyai utang. Seorang yang berhutang tersebut memberikan kekuasaan

kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah

diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berhutang tidak dapat

memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. (Sudarsono, 2011 : 141)

Gadai dalam fiqh disebut rahn yang menurut bahasa adalah nama barang

yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Barang yang digadaikan dapat

berupa kendaraan, emas, atau barang bergerak lainnya. (sudarsono, 2011 : 141)

Di Bank Syariah Mandiri Cabang Bandung Utama hanya memberikan

fasilitas untuk produk pembiayaan gadai berupa emas. Gadai emas di Bank

Syariah Mandiri dulu berupa fee terhadap jumlah pinjaman yang diberikan sebesar

4% dialokasikan sebagai pendapatan yang dibagikan kepada para deposan dan

biaya administrasi bank, yang didalamnya juga termasuk asuransi. Sejak bulan

Juli 2014, Bank Syariah Mandiri tidak lagi menggunakan praktik gadai

konvensional dan menggantinya dengan gadai emas yang berprinsip syariah.

Pada pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Bandung

Utama ini menggunakan akad rahndan akad Qard. Ada ketentuan-ketentuan yang
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harus dipenuhi oleh nasabah yang menggunakan produk gadai ini. Dalam

praktiknya, pembiayaan gadai emas syariah ini juga mempunyai banyak kendala

atau masalah yang terjadi.Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian

dengan judul “Tinjauan atas Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syariah pada

PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Bandung Utama”.

1.2. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas, maka penulis mendeskripsikan identifikasi

masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedurpembiayaan gadai emas syariah pada Bank

Syariah Mandiri Cabang Bandung Utama?

2. Apa yang menjadi kendala dalam praktik pembiayaan gadai emas

syariah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bandung Utama?

3. Bagaimana mengatasi kendala yang terjadi dalam pelaksanaan

pembiayaan gadai emas syariah pada Bank Syariah Mandiri

Cabang Bandung Utama?

1.3. Maksud dan Tujuan Laporan Tugas Akhir

Berkaitan dengan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maksud

dan tujuan Laporan Tugas Akhir ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedurpelaksanaan pembiayaan gadai emas

syariahpada Bank Syariah Mandiri Cabang Bandung Utama.

2. Untuk mengetahui kendala yang ada dalam praktik pembiayaan gadai

emas syariah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bandung Utama.

3. Untuk mengetahui solusi yang bisa dilakukan dalam mengatasi

kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pembiayaan gadai emas

syariah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bandung Utama.
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1.4. Kegunaan Laporan Tugas Akhir

1. Bagi Penulis

Untuk memperluas pengetahuan serta menambah wawasan khususnya

mengenai prosedurpelaksanaan pembiayaan gadai emas syariah pada Bank

Syariah Mandiri Cabang Bandung Utama, dan merupakan media pembanding

antara teori yang diperoleh dari perkuliahan dengan aplikasinya pada perusahaan

tempat dilaksanakannya kerja praktik.

2. Bagi Perusahaan

Dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap kebijakan-kebijakan

yang akan diambil meyangkut prosedur pelaksanaan pembiayaan gadai emas

syariah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bandung Utama.

3. Bagi Pihak Lain

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi yang berguna

dalam melaksanakan penelitian, maupun studi lebih lanjut serja bahan rujukan

dalam melihat keadaan atau kondisi perusahaan secara benar dan objektif.

1.5. Lokasi dan Waktu PelaksanaanKerja Praktik

Dalam rangka memperoleh data dan bahan yang diperlukan untuk

penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, penulis melakukan kerja praktik secara

langsung yang dilakukan di Bank Syariah Mandiri Cabang Bandung Utama yang

berlokasi di Jl. Ir. H. Juanda No. 24, Kel. Citarum, Kec. Cibeunying, Bandung,

Jawa Barat. Sedangkan waktu kerja praktik dilaksanakan mulai dari tanggal 6 Juli

2015 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2015.


