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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN 

SINGKATANNYA 

 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasi ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 - - Alif ا

 Ba’ B Be ب

 Ta’ T Te ت

 Ṡa’ Ṡ Es dengan titik di atas ث

 Jim J Je ج

 Ḥa’ Ḥ Ha dengan titik di bawah ح

 Kha Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż Zet dengan titik di atas ذ

 Ra’ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Esdan ye ش

 Ṣad Ṣ Es dengan titik di bawah ص

 

 Ḍaḍ Ḍ De dengan titik di bawah ض

 Ṭa Ṭ Te dengan titik di bawah ط

 Ẓa Ẓ Zet dengan titik di bawah ظ
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 Ain ‘ Koma terbalik di atas‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Fa ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha’ H Ha ه

 Hamzah ’ Apostrof ء

 Ya’ Y Ye ي

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa 

diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis 

dengan tanda (’). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
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Contoh: 

  :kaifa 

  : haula 
 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf,transliterasinya zberupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

   

  : māta 

  : rāmā 

  : qīla 

  : yamūtu 

4. Tā marbūtah 

Transliterasi untuk tā’ marbūtah ada dua, yaitu tā’ marbūtah yang 

hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya 

adalah [t].sedangkantā’ marbūtah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūtah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, 

maka tā’ marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha [h]. 

Contoh: 

    : raudah al-atfāl 

    : al-madīnah al-fādilah 
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    : al-hikmah 
 

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydīd (   ), dalam transliterasi ini dilambangkan 

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

    : rabbanā 

    : najjainā 

    : al-haqq 

: nu’ima 

: ‘aduwwun 

 

Jika huruf  ىber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah (      ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī. 

Contoh: 

   : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau A’ly) 

   : ‘Arabī (bukan A’rabiyy atau ‘Arabiy)  
 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  

 Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang .(alif lam ma’rifah)ال

ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsi yah 

maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf 

langsung yang mengikutinya.Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 

mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

   : al-syamsu(bukan asy-syamsu) 

   : al-zalzalah (bukan az-zalzalah) 

: al-falsafah 

: al-bilādu 
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7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah 

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 

berupa alif. 

Contoh: 

   : ta’murūna 

   : al-nau’ 

: syai’un 

   : umirtu 
 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 

atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah 

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan 

bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau 

lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut 

cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’ān), 

alhamdulillah, dan munaqasyah.Namun, bila kata-kata tersebut menjadi 

bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. 

Contoh: 

Syarh al-Arba’īn al-Nawāwī 

Risālah fi Ri’āyah al-Maslahah 

9. Lafz al-Jalālah 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf 

lainnya atau berkedudukan sebagai mudāfilaih (frasa nominal), ditransliterasi 

tanpa huruf hamzah. 

Contoh: 

dīnullāh      billāh 

adapuntā’marbūtah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-

jalālah, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:  

   hum fī rahmatillāh 
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10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), 

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang 

berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf 

awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan 

kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis 

dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal 

kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata 

sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga 

berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 

sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan 

(CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: 

Wa mā Muhammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān 

Nasīr al-Dīn al-Tūsī 

Nasr Hāmid Abū Zayd 

Al-Tūfī 

Al-Maslahah fī al-Tasyrī’ al-Islāmī 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan 

Abū  (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir 

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar 

referensi. Contoh : 

 

 

 

 

 

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, 

Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad 

Ibnu) 

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, 

Zaīd Nasr Hāmid Abū 
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B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:  

SWT.  = Subhanahu Wa Ta‘ala 

SAW.   = Sallallahu ‘Alaihi Wasallam  

AS   = ‘Alaihi Al-Salam  

H    = Hijrah  

M    = Masehi 

SM   = Sebelum Masehi  

l    = Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)  

W   = Wafat Tahun  

QS …/…: 4  = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali ‘Imran/3: 4  

HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Muhammad Marzuki, 2022.“Analisis Implementasi Akad Murabahah pada 

Praktik Beli Emas Di Pegadaian Syariah Luwu Cabang Kota 

Palopo”. Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing 

Oleh Hendra Safri. 

Skripsi ini membahas tentang Analisis Implementasi Akad Murabahah pada 

Praktik Beli Emas di Pegadaian Syariah Luwu Cabang Kota Palopo. Penelitian ini 

bertujuan: untuk menganalisis implementasi akad murabahah pada praktik jual 

beli emas di Pegadaian Syariah Luwu Cabang Kota Palopo dan untuk mengetahui 

penerapan Fatwa MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas di 

Pegadaian Syariah Luwu Cabang Kota Palopo. Jenis penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif. Informan penelitian ini adalah data diperoleh melalui 

wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

(1) Implementasi akad Murabahah yang diterapkan pada produk Tabungan Emas 

di Pegadaian Syariah Luwu Cabang Kota Palopo adalah pada saat nasabah 

melakukan transaksi menabung emas kepada pihak Pegadaian Syariah. (2) Jual 

beli emas secara tidak tunai pada Pegadaian Syariah Luwu Cabang Kota Palopo 

implementasinya sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-

MUI/V/2010 yaitu harga emas selama dalam masa angsuran tidak mengalami 

kenaikan.  

 

 

Kata Kunci: Implementasi Akad Murabahah, Jual Beli, Emas. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemajuan industri syariah di Indonesia tidak terlepas dari berita negatif 

yang beredar di masyarakat. Hadir pemikiran yang mempertanyakan kesyariahan 

dari lembaga keuangan islam. Karenanya diperlukan Sumber Daya Manusia 

(SDM) yang kompeten untuk meyakinkan masyarakat atas keraguan mereka 

terhadap lembaga Islam.
1
 Sebagai upaya pengawasan operasional lembaga 

keuangan syariah maka dibentuklah Dewan Syariah Nasional yang mengeluarkan 

fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan peraturan yang harus dipatuhi oleh 

lembaga keuangan syariah. 

Lembaga keuangan di Indonesia terdiri dari dua ialah, lembaga keuangan 

bank serta lembaga keuangan non bank. Kedua lembaga ini tidak hanya 

mempunyai fungsi selaku lembaga intermediasi pula mempunyai fungsi untuk 

menyalurkan dana kepada masyarakat serta senantiasa berupaya untuk 

membagikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam bidang kredit. 

Pegadaian ialah tempat untuk konsumen untuk meminjam uang dengan beberapa 

barang individu konsumen selaku jaminannya. Mengusung slogan “Mengatasi 

Masalah Tanpa Masalah”. Dengan moto pegadaian diharapkan masyarakat tidak 

                                                           
1Nova, Purnama Sari. Analisis Implementasi Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Dan 

Bank Syariah Mandiri Ditinjau Dari Shariah Compliance (Studi Pada Pegadaian Syariah Kota 

Metro dan Studi Pada Bank Syariah Mandiri Kota Metro). Diss. UIN Raden Intan Lampung, 

2021:1. http://repository.radenintan.ac.id/15956/1/Skripsi_Perpus.pdf.   
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lagi berfikir dua kali untuk menggadaikan barang jaminan ataupun keperluan 

meminjam dana di pegadaian syariah.
2
 

Pegadaian syariah menjadi salah satu lembaga non bank yang kegiatan 

utamanya berfokus pada pembiayaan. Ada dua hal yang menjadikan pegadaian 

berbeda dengan lembaga bank. Pertama, dari segi transaksi sebenarnya pegadaian 

hampir sama dengan pinjaman bank pada umumnya, yang membedakannya hanya 

hukum yang mendasari. kedua, usaha pegadaian di kuasai oleh forum pegadaian 

dengan maksud memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan prosedur yang 

mudah. Keberadaan pegadaian syariah saat ini menjadi pilihan alternatif dari PT. 

Pegadaian (Persero) untuk menawarkan jasa pinjaman kepada masyarakat dengan 

sistem gadai yang berlandaskan syariah.  

Shariah Compliance secara operasional adalah kepatuhan kepada Dewan 

Syariah Nasional (DSN) karena fatwa DSN merupakan perwujudan prinsip dan 

aturan syariah yang harus ditaati dalam perbankan syariah.
3
Bidang yang memiliki 

otoritas dan wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap Shariah 

compliance adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS). Pelanggaran terhadap 

shariah compliance berdampak pada resiko reputasi, citra dan kredibilitas 

lembaga keuangan syariah di mata masyarakat menjadi negatif sehingga dapat 

menurunkan kepercayaan masyarakat.  

Oleh sebab itu, pengembangan produk keuangan syariah perbankan 

Syariah harus dirancang instrumennya dan sesuai dengan standar internasional, 

                                                           
2Olii, Nurul Fauziah. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah 

Menggunakan Pegadaian Syariah Cabang Pegadaian Syariah (CPS) Datoe Binangkang. Diss. 

IAIN Manado, 2021:23.http://repository.iain-manado.ac.id/id/eprint/208. 
3 Adrian Sutedi, Perbankan Syariah Tinjauan Dan Beberapa Segi Hukum (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 2019):14   
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produk yang dilakukan harus merujuk pada rumusan strategi pengembangan 

perbankan syariah dengan melihat pasar domestik di Indonesia. Produk yang 

dikembangkan, juga harus disesuaikan dengan kualitas produk, kehandalan 

sumber daya manusia (SDM), fasilitas layanan dan teknologi serta perluasan 

jaringan pelayanan,berpedoman pada fatwa MUI yang telah ditetapkan oleh 

Dewan Syariah Nasional (DSN).
4
 

Salah satu produk yang ditawarkan pegadaian syariah adalah pembiayaan 

MULIA (Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi). Selanjutnya kajian ini 

akan membahas pada tiga permasalahan: apakah pelaksanaan jual beli logam 

mulia dengan akad murabahah pada pegadaian syariah sudah sesuai dengan 

hukum islam, upaya apa yang dilakukan oleh pegadaian sehingga jual beli logam 

mulia dengan akad murabahah dan rahn sesuai dengan kaidah-kaidah hukum 

islam dan apa hambatan pelaksanaan jual beli logam mulia dengan akad 

murabahah dan rahn pada pegadaian syariah.  

Dalam pembiayaan logam mulia ini pihak nasabah berkewajiban 

menyediakan jaminan atas pembiayaan pembelian logam ini yang diterima dari 

peminjam (Pegadaian Syariah). Jaminan tersebut terjadi karena adanya transaksi 

muamalah yang tidak tunai (angsuran).
5
Salah satu bentuk akad muammalah yang 

dibolehkan dalam hukum Islam untuk mengakomodir keinginan dan kebutuhan 

masyarakat adalah akad murabahah yang merupakan harga pembelian barang 

kepada pembeli, ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu. Kemudian 

bentuk akad lain yang dibolehkan dalam hukum Islam yaitu gadai yang dikenal 

                                                           
4 Otoritas Jasa Keuangan, ‘Perbankan Syariah Dan Kelembagaannya’, 13 Juni 2019.     
5 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 127 tentang murabahah   
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dengan istilah Ar-Rahn yang merupakan jaminan kebendaan yang merupakan 

suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang.
6
 

Prinsip rahn dalam pembiayaan MULIA (Murabahah Logam Mulia Untuk 

Investasi Abadi), pegadaian syariah mengharuskan adanya jaminan barang milik 

nasabah. Dalam hal ini pegadaian syariah menentukan barang jaminan berupa 

logam mulia yang dibeli, adalah semata-mata dari segi praktis dan untuk 

memudahkan eksekusinya jika dikemudian hari nasabah wanprestasi dikemudian 

hari, pada praktiknya menurut hukum islam dua akad murabahah dan rahn 

bukanlah akad yang dilarang menurut agama yang menimbulkan ketidakjelasan 

dan kepraktikan riba.
7
 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin melakukan penelitian 

yang berjudul “Analisis Implementasi Akad Murabahah Pada Praktik Beli 

Emas Di Pegadaian Syariah Luwu KCP Kota Palopo.” 

B. Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini mengutamakan pada bagaimana 

implementasi penerapan akad murabahah pada praktik beli emas di pegadaian 

syariah dan bagaimana penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 77/DSN-

MUI/V/2010 tentang jual beli emas menggunakan akad murabahah di pengadaian 

syariah. 

 

 

                                                           
6 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 127 tentang murabahah   
7TRIMALAWATI, ROSYANI, A. Faruk, and Mustiah Mustiah. Sistem Murabahah Emas 

Batangan Mulia Menurut Hukum Islam (Studi Kasus PT. Pegadaian Syariah (Persero) Cabang 

Jelutung Kota Jambi). Diss. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019:97. 

repository.uinjambi.ac.id. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya iala 

bagaimana implementasi akad murabahah pada praktik beli  emas menurut Fatwa 

Dewan Syariah Nasional MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 pada pegadaian syariah 

Luwu ? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis implementasi akad 

murabahah pada praktik beli  emas menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI 

No. 77/DSN-MUI/V/2010 pada pegadaian syariah Luwu 

E. Manfaat penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Bagi akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu 

pengetahuan dan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang 

membutuhkan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi BUMN Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan-

masukan bagi BUMN dan bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dan 

evaluasi.  

b. Bagi Penulis Untuk mengetahui penerapan teori yang didapatkan di 

perkuliahan dalam prakteknya dan bisa lebih memperdalam pengetahuan 

serta pengalaman di bidang ekonomi syariah.
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Penelitian Terdahulu yang Relavan 

Bersumber pada penelusuran yang sudah periset jalani, periset ini tidaklah 

awal, tadinya terdapat penelitian-penetian yang sejenis tetapi berbeda 

permasalahan. Berikut sebagai kajian yang bisa dikumpulkan oleh periset: 

 

1. SYELFI BAHTIANA PUTRI (2019) dengan judul “Analisis 

Implementasi Akad Murabahah Dan Rahn  Pada Produk Mulia Di 

Pegadaian Syariah  Way Halim Bandar Lampung”. Implementasi akad 

murabahah dalam produk mulia di Pegadaian Syariah Way Halim yakni, 

karyawan dan nasabah telah melaksanakan kegiatannya dengan mengikuti 

pedoman Prinsip Syariah, dan mengikuti rukun dan syarat yang telah 

ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, Pegadaian Syariah harus memberikan 

penjelasan yang lengkap kepada nasabah mengenai akad murabahah karena 

tidak semua nasabah tahu mengenai akad murabahah ini, dengan memberikan 

penjelasan yang lengkap maka tidak akan menimbulkan ketidakjelasan dalam 

pelaksanaannya, dalam biaya administrasi sebaiknya Pegadaian Syariah 

memberikan rincian yang lengkap kepada nasabah, karena yang akan 

membayar biaya tersebut adalah nasabah, jadi tentunya nasabah harus 

mengetahui rincian tersebut. Persamaanya merupakan penelitian kualitatif 
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dan ingin menganalisis implementasi akad murabaha. Perbedaannya ialah 

penelitian ini menganalisis implementasi 2 akad.
8
 

2. ROSYANI TRIMALAWATI (2019) dengan judul “Sistem Murabahah 

Emas Batangan Mulia Menurut Hukum Islam”. Penelitian ini merupakan 

penelitian lapangan (field research), yang bersifat deskriftif analisis, 

diperkaya dengan data kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan untuk 

menghimpun data lapangan tentang Sistem Murabahah Emas Batangan 

mulia. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. 

Tekhnik pengumpulan data melalui wawancara (interview) dan 

dokumentasi, analisa data menggunakan metode kualitatif. Persamaannya 

menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya pada lokasi dan waktu 

penelitian.
9
 

3. NURUL LAILATURROKHMAH (2020) judul penelitian " Penerapan 

Akad Murabahah Terhadap Produk Tabungan Emas Di Pegadaian 

Syariah (Studi di PT. Pegadaian (Persero) CPS Daan Mogot)." Hasil 

penelitian dapat disimpulkan bahwa, penerapan akad murabahah pada 

produk tabungan emas di PT. Pegadaian (Persero) CPS Daan Mogot 

diterapkan pada menabung emas dan transaksi buyback. Sedangkan 

praktek akad murabahah pada produk tabungan emas di PT. Pegadaian 

(Persero) CPS Daan Mogot belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa DSN-

MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah dan fatwa DSN-

                                                           
 8 Putri, Syelfi Bahtiana. Analisis Implementasi Akad Murabahah dan Rahn Pada Produk 

Mulia di Pegadaian Syariah Way Halim Bandar Lampung. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 

2019. 
9 Rosyani Trimalawati, “Sistem Murabahah Emas Batangan Mulia Menurut Hukum 

Islam” (Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin,2019) 
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MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli Murabahah, 

yakni dalam hal menegaskan keuntungannya. Persamaanya ialah 

menggunkan metode kualitatti pada pegadaian syariah. Perbedaannya 

terletak pada lokasi dan waktu penelitian.
10

 

B. Deskripsi Teori 

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat memiliki problematika 

keuangan. Keuangan yang akan di jadikan sebagai biaya kehidupan sehari-hari 

atau modal usaha. Sebagai salah satu solusi dari permasalahan itu, lembaga 

keuangan bank atau nonbank telah menyediakan usaha yang biasanya disebut 

pegadaian. 

Secara sederhana transaksi di artikan peralihan hak dan kepemilikan dari 

satu tangan ke tangan lain. Ini merupakan satu cara dalam sistem muammalah 

Islam untuk memperoleh harta disamping mendapatkan sendiri sebelum milik 

seseorang. Dan ini merupakan cara yang lazim dalam mendapatkan hak. Suatu 

transaksi harus memenuhi rukun dan syarat yang harus ada dalam setiap transaksi. 

Jika salah satu rukun tidak ada dalam transaksi yang dilakukannya, maka transaksi 

tersebut di pandang tidak sah menurut pandangan islam.  

1. Implementasi 

a. Pengertian Implementasi 

 Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah 

rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi 

biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut 

                                                           
 10 Lailaturrokhmah, Nurul. "Penerapan Akad Murabahah Terhadap Produk Tabungan 

Emas di Pegadaian Syariah (Studi di PT. Pegadaian (Persero) CPS Daan Mogot)." (2020).  
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Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan 

atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, 

tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.
11

 

 Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, Implementasi intinya adalah 

kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy output) 

yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (target 

group) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.
12

 

Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap 

fix. Implementasi juga bisa berarti pelaksanaan yang berasal dari kata bahasa 

Inggris Implement yang berarti melaksanakan.  Guntur Setiawan berpendapat, 

implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses 

interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan 

jaringan pelaksana birokrasi yang efektif. Bahwa dapat disimpulkan 

implementasi ialah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas 

dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma 

tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, impelementasi tidak 

berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu kurikulum. 

Implementasi kurikulum merupakan proses pelaksanaan ide, program atau 

aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan 

perubahan terhadap suatu pembelajaran dan memperoleh hasil yang 

diharapkan. 

                                                           
11 Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum,Grasindo, Jakarta, 2002, Hal. 

70.   
12  Purwanto dan Sulistyastuti, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi 

Kebijakan, Bumi Aksara Jakarta, 1991, Hal. 21.   
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b. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi 

Keberhasilan implementasi menurut Merile S. Grindle dipengaruhi oleh dua 

variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan 

implementasi (context of implementation). Variabel isi kebijakan ini mencangkup: 

13
 

1) Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan.  

2) Jenis manfaat yang diterima oleh target group, sebagai contoh, masyarakat 

di wilayah slumareas lebih suka menerima program air bersih atau 

perlistrikan daripada menerima program kredit sepeda motor.  

3) Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan.  

4) Apakah letak sebuah program sudah tepat  

Van Meter dan van Horn menjelaskan bahwa tugas implementasi 

adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik 

direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai 

pihak yang berkepentingan. Van Meter dan Van Horn (dalam buku Winarno), 

menggolongkan kebijakan-kebijakan menurut karakteristik yang berbeda 

yakni, jumlah perubahan yang terjadi dan sejauh mana konsensus menyangkut 

tujuan antara pemerentah serta dalam proses implementasi berlangsung. Unsur 

perubahan merupakan karakteristik yang paling penting setidaknya dalam dua (2) 

hal: 

1) Implementasi akan di pengaruhi oleh sejauh mana kebijakan menyimpang 

dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Untuk hal ini,  perubahan – 

                                                           
13Merile S. Grindle (Dalam Buku Budi Winarno). Teori dan Proses Kebijakan Publik, 

Media Pressindo, Yogyakarta, 2002, Hal. 21.   
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perubahan inkremental lebih cenderung menimbulkan tanggapan positif 

daripada perubahan-perubahan drastis (rasional), seperti dikemukakan 

sebelumnya perubahan inkremental yang didasarkan pada pembuatan 

keputusa secara inkremental pada dasarnya merupakan remidial dan 

diarahkan lebih banyak kepada perbaikan terhadap ketidak sempurnaan 

sosial yang nyata sekarang ini dari pada mempromosikan tujuan sosial dari 

masa depan. Hal ini sangat berbeda dengan perubahan yang didasarkan 

pada keputusan rasional yang lebih berorientasi pada perubahan besar dan 

mendasar. Akibatnya peluang terjadi konflik maupun ketidak sepakatan 

antara pelaku pembuat kebujakan akan sangat besar.  

2) Proses implementasi akan dipengaruhi oleh jumlah perubahan organisasi 

yang diperlukan. Implementasi yang efektif akan sangat mungkin terjadi 

jika lembaga pelaksana tidak diharuskan melakukan progenisasi secara 

derastis. Kegagalan program-program sosial banyak berasal dari 

meningkatnya tuntutan yang dibuat terhadap struktur-struktur dan 

prosedur-prosedur administratif yang ada.  

2. Konsep Murabahah 

a. Pengertian Murabahah  

Secara bahasa, murabahah berasal dari kata ribh yang bermakna 

tumbuh dan berkembang dalam perniagaan. Dalam istilah syariah, konsep 

murabahah terdapat berbagai formulasi pengertian yang berbeda-beda menurut 

pendapat para ulama (ahli).  
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Diantaranya menurut Utsmani, pengertian murabahah adalah salah satu 

bentuk jual beli yang mengharuskan penjual memberikan informasi kepada 

pembeli tentang biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan komoditas 

(harga pokok pembelian) dan tambahan profit yang ditetapkan dalam bentuk 

harga jual nantinya.  

Pendapat lain dikemukakan oleh Al-Kasani, pengertian murabahah 

adalah mencerminkan transaksi jual beli: harga jual merupakan akumulasi dari 

biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk mendatangkan objek transaksi atau 

harga pokok pembelian dengan tambahan keuntungan tertentu yang diinginkan 

penjual (margin), harga beli dan jumlah keuntungan yang diinginkan diketahui 

oleh pembeli. Artinya pembeli diberitahu berapa harga belinya dan tambahan 

keuntungan yang diinginkan.
14

 

b. Landasan Hukum Jual Beli Murabahah 

 

1) Al-Qur‟an 

أَيَُّها  َ  َ ََ اَ  َلَ َءاَمنُواَ  ٱلَِّذينََ  لَُكم تَۡأُكلُو  ِطلَِ بَۡينَُكم أَۡمَو  َ  بِٱۡلبَ  َرة َ تَُكونََ أَن إِلَّ نُكۡمَ  تََراضَ  َعن تَِج   َوَلَ مِّ

اَ  ََ إِنََّ أَنفَُسُكۡمَ  تَۡقتُلُو   َرِحيٗما بُِكمَۡ َكانََ ٱّللَّ

Terjemahan: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. 

dan janganlah kamu membunuh dirimu”.
15

 

 

                                                           
14Mediawati, Wendah. Tinjauan Yuridis Tentang Sengketa Pembiayaan Murabahah Antara 

Pt. Bni Syariah Prabumulih Dengan Petani Karet Dihubungkan Dengan Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah (Khes). Diss. Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2018. 
15 QS. An-Nissa (4):29 
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اَ  يَۡأُكلُونََ ٱلَِّذينََ بَو  َ يَقُوُمونََ َلَ ٱلرِّ نَُ يَتََخبَّطُهَُ ٱلَِّذي يَقُومَُ َكَما إِلَّ
ۡيطَ  لِكََ ٱۡلَمسِّ َ ِمنََ ٱلشَّ

 
اَ  بِأَنَّهُمَۡ َذ  قَالُو 

َ ِمۡثلَُ ٱۡلبَۡيعَُ إِنََّما
ا   بَو  َُ َوأََحلََّ ٱلرِّ مََ ٱۡلبَۡيعََ ٱّللَّ َ َوَحرَّ

ا   بَو  بِّهِۦ مِّن َمۡوِعظَةَ  َجا َءهُۥ فََمن ٱلرِّ  َسلَفََ َما فَلَهُۥ فَٱنتَهَىَ  رَّ

َِه إِلَى َوأَۡمُرهَُۥ  ئِكََ َعادََ َوَمۡنَ ٱّللَّ
لَ   بَُ فَأُو  لُِدونََ فِيَها هُمَۡ ٱلنَّاِرَه أَۡصَح   َخ 

Terjemahan: “orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan 

lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian 

itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), 

Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah 

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang 

yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus 

berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah 

diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya 

(terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), 

Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal 

di dalamnya”.
16

 

c. Rukun Murabahah 

Rukun dari akad murabahah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada 

beberapa,yaitu:  

1) Pelaku akad, yaitu ba‟i (pejual) adalah pihak yang memiliki barang untuk 

dijual, dan musytari (pembeli) adalah pihak yang memrlukan dan akan 

membeli barang.  

2) Objek akad, yaitu mabi’ (barang dagangan) dan tsaman (harga). 3) Shighah, 

yaitu ijab dan qabul.  

d. Syarat- syarat Murabahah  

                                                           
16 Al-Baqarah (2):275 
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Beberapa syarat pokok murabahah menurut ustmani, antara lain sebagai 

berikut:  

1) Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual seara 

eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan 

menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang 

diinginkan.  

2) Tingkat keuntungan dalam murabahah dapat ditentukan berdasarkan 

kesepakatan bersama dalam bentuk lumpsum atau persentase tertentu dari 

biaya.  

3) Biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang, seperti 

biaya pengiriman, pajak, dan sebagainya dimasukkan kedalam biaya 

perolehan untuk menemukan harga agregat dan margin keuntungan 

didasarkan pada harga agregat ini.  

4) Murabahah dikatakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehan barang dapat 

ditentukan secara pasti. Jika biaya-biaya tidak dapat dipastikan, 

barang/komoditas tersebut tidak dapat dijual dengan prinsip murabahah.  

e. Macam-macam Murabahah  

Adapun beberapa macam tentang akad murabahah yang terdapat di 

pegadaian Syariah antara lain: 

1) Murabahah Sederhana Murabahah sederhana adalah bentuk akad murabahah 

ketika penjual memasarkan barangnya kepada pembeli dengan harga sesuai 

harga perolehan ditambah marjin keuntungan yang di inginkan 
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2) Murabahah kepada pemesan Bentuk murabahah ini melibatkan tiga pihak, 

yaitu pemesan, pembeli dan penjual. Bentukmurabahah ini juga melibatkan 

pembeli sebagai perantara karena keahliannya atau karena kebutuhan 

pemesan akan pembiayaan. Bentuk murabahah inilah yang diterapkan 

perbankan syariah dalam pembiayaan.  

f. Sumber Hukum Fiqh Muammalah  

1) Al-Qur‟an  

Perkataan Al-Qur‟an berasal dari kata kerja qaraa yang artinya dia telah 

membaca. Kata kerja ini menjadi kata benda quran, yang secara harfiah berati 

bacaan atau sesuatu yang harus dibaca atau dipelajari. Makna perkataan itu 

sangat erat hubungannya dengan arti ayat Al-Qur‟an yang pertama diturunkan 

di Gua Hira‟ yang dimulai dengan perkataan iqra’ artinya bacalah. Membaca 

adalah salah satu usaha untuk menambah ilmu pengetahuan dan memahami 

pesanpesan hukum didalamnya.  

Selanjutnya, para ulama mendefinisikan Al-Qur‟an adalah kalam allah 

yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dalam bahasa arab dengan 

perantara malaikat jibril, sebagai argumentasi beliau dalam mendakwahkan 

kerasulannya dan sebagai pedoman hidup bagi manusia duniawi dan ukhrawi.  

Dari sumbernya, Al-Qur‟an di kategorikan sebagai sumber qath’iy al-

wurud, yakni kepastian adanya allah, tanpa keraguan sedikitpun dan untuk segi 

kandungannya, ayat Al-Qur‟an dalam qath’I al-dilalah (makna yang pasti tanpa 
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perlu penafsiran) dan dzanny aldilalahi (makna relatif yang membutuhkan 

penafsiran) yang memerlukan interprestasi dalam berbagai sudut ijtihad.
17

 

2) Sunnah Nabi Muhammad Saw  

Sunnah dalam bahasa Arab artinya tradisi, kebiasaan, adat istiadat. 

Dalam terminologi islam, sunnah berarti perbuatan, perkataan dan keizinan 

Nabi Saw. Menurut rumusan ulama Ushul Fiqh, sunnah membawa arti segala 

yang dipindahkan dari Nabi Saw, berupa perkataan, perbuatan ataupun taqrir 

yang mempunyai kaitan dengan hukum. Jadi, sunnah pada intinya adalah 

ajaran-ajaran Nabi Saw, yang disampaikan lewat ucapannya, tindakannya, atau 

persetujuannya.
18

 

3) Ijma‟  

Ijma‟ secara etimologi berati kesepakatan atau ketetapan hati untuk 

melakukan sesuatu. Menurut ahli hukum islam ijma‟ adalah kesepakatan para 

mujtahid sesudah zaman Nabi Saw, mengenai hukum sauatu kasus tertentu. 

Secara umum dikatakan bahwa kesapakatan komunitas dijamin kebenarannya 

dan mehirkan keyakinan yang pastimeskipun sebuah konsesus tentang 

persoalan tertentu diperoleh dari hadis ahad.  

Para mujtahid dalam melakukan konsesus hanya memutuskan bagian 

mana dari wahyu yang dapat diterima dan mana yang tidak dapat diterima. 

Para ahli Fiqh ada yang menganggap bahwa ijma; bersifat mengikat, wajib 

                                                           
17 M. Hasbi Ummar, Filsafat Fiqh Muamalat Kontemporer, (Jakarta: Rajawali Pers, 

2020). 
18 M. Hasbi Ummar, Filsafat Fiqh Muamalat Kontemporer, (Jakarta: Rajawali Pers, 

2020). 
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diamalkan, dan tidak boleh ada kajian ulang dalam meniali hukum yang telah 

diputuskan oleh genarasi berikutnya.  

Pendapat lainnya bahwa ijma‟ adalah kesepakatan umat, bukan hanya 

kesepakatan mujtahid saja. Ijma‟ yang bersifat pasti dan mengikat, menurut 

sebagian ahli hukum dari mazhab syafi‟i adalah jika semua mujtadid bekerja 

sama secara aktif dalam membangun sebuah konsesus dan melalui sanad yang 

mutawatir. Tetapi, jika hanya sebagian dari mereka menyuarakan secara 

terbuka kesepakatan mereka atas sebuah persoalan, sementara yang lain hanya 

bersikap diam saja atau sanad bersifat ahad, maka konsesus seperti ini hanya 

mencapai ketetapan hukum zhanni dan tidak dapat dianggap mengingat.
19

 

4) Qiyas  

Qiyas disebut juga dengan analogi yang secara bahasa berati mengukur 

sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk diketahui adanya persamaan antara 

keduanya. Menurut istilah Ushul Fiqh adalah penghubungan atau penyamaan 

hukum sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya dengan sesuatu yang 

hukumnya kerena adanya kesamaan antara keduanya.  

Peranan qiyas dalam sejarah hukum syara‟ sangat penting karena 

kesalihannya di dukung oleh sejumlah dalil Al-Qur‟an dan Sunnah. Lebih dari 

pada itu qiyas adalah satu metodologi hukum syara‟ yang dikembangkan 

sedemikian rupa sehingga ia menjadi satu dalil penting dalam memberi 

jawaban hukum kepada berbagai persoalan hidup yang semakin berkembang 

dan rumit. Karena itulah hukum-hukum yang berdasrkan qiyas ini lebih banyak 

                                                           
19M. Hasbi Ummar, Filsafat Fiqh Muamalat Kontemporer, (Jakarta: Rajawali Pers, 

2020). 
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pada hukumhukum yang ditegaskan secara langsung oleh nas Al-Qur‟an, 

Assunnah dan Ijma”.
20

 

5) Istihsan  

Dilihat dari segi kebahasaan, istisan berati mengikuti sesuatu yang 

menurut analisis nalar adalah baik sama ada fisik maupun nilai. Kata ini 

kemudian digunakan sebagai suatu tecnishe term yang membentuk pengertian 

baru yang menggambarkan suatu konsep penalaran dalam rangka penggunaan 

rasio secara lebih luas untuk menggali dan menemukan hukum suatu kejadian 

yang tidak ditetapkan hukumnya dari pada sumber syariat yang tersurat atau 

sumber hukum yang dipersamakan dengan itu. 
21

 

Secara khusus, istihsan bermakna berpaling dari satu hasil qiyas pada 

hasil qiyas lain yang lebih kuat, atau dengan kata lain, mentakhsis qiyas dengan 

hasil qiyas lain yang lebih kuat. Jadi dapat dikatakan bahwa istihsan berada 

dalam ruang lingkup kajian qiyas. Hanya saja analogi istihsan tidak terikat 

pada ketaatan analogi qiyas karena dimungkinkan adanya qiyas alternatif yang 

terlepas dari pada elemen „illat, atas pertimbangan suatu alasan yang lebih 

kuat.
22

 

Dengan kata lain, lingkup kajian istihsan lebih luas dan menyeluruh 

dengan melihat berbagai „illat atau dengan menginventariskan „illat sebanyak-

banyaknya,serta mengembangkan alternatif asal yang bervariasi, sehingga 

                                                           
20 M. Hasbi Ummar, Filsafat Fiqh Muamalat Kontemporer, (Jakarta: Rajawali Pers, 

2020). 
21 M. Hasbi Ummar, Filsafat Fiqh Muamalat Kontemporer, (Jakarta: Rajawali Pers, 

2020). 
22 M. Hasbi Ummar, Filsafat Fiqh Muamalat Kontemporer, (Jakarta: Rajawali Pers, 

2020). 
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dapat mengemukakan berbagai pilihan hukum untuk mengkaji lebih lanjut 

mana diantarannya yang lebih kuat, dengan melihat pada kepentingan 

sosiologi. Pilihan-pilihan yang kuat relevansinya dengan keperluan sosial yang 

berdasarkan kepada kemaslahatan hidup masyarakat, akan dipilih oleh 

mujtahidnya itu.
23

 

6) Maslahat al-Murshalat  

Maslahah secara harfiah berati manfaat dan mursalah berati netral. 

Konteks kajian ilmu Ushul Fiqh, kata tersebut menjadi sebuah istilah teknikal, 

yang bermakna berbagai manfaat yang di maksudkan syar‟i dalam penetapan 

hukum bagi hamba-hambanya yang mencakup tujuan memelihara agama, jiwa, 

akal, keturunan, dan harta kekayuaan, serta mencegah hal-hal yang dapat 

mengakibatkan luputnya seseorang dari kelima kepentingan tersebut.  

7) Al- Zari‟ah 

Menurut diungkapkan bahwa al-dzari'ah adalah perkataan atau 

perbuatan yang menjadi wasilah clan jalan yang clapat menyampaikan kepada 

sesuatu yang lain. Sedangkan Ibnu al-Qayyim bahwa al-dzarai' jamak dari al- 

dzari'ah adalah wasilah atau sebab (menuju) kepada sesuatu.
24

 

Dari dua pengertian di atas dapat dirumuskan, bahwa yang dimaksud 

dengan al-dzari'ah adalah segala sesuatu baik ucapan atau perbuatan yang 

menjadi wasilah (perantara) adanya suatu hukum, baik wasilah itu diwajibkan, 

dilarang ataupun yang mubah. Kata fathu al-dzari'ah adalah membuka jalan 

agar seseorang dapat melakukan suatu kewajiban. Sedangkan sad al-dzari'ah 

                                                           
23 M. Hasbi Ummar, Filsafat Fiqh Muamalat Kontemporer, (Jakarta: Rajawali Pers, 

2020). 
24 Hasanuddin Hambalin,”kedudukan Al-Dzari’Ah Dalam Hukum Islam.”Alqalam 11.  
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adalah menutup jalan (wasilah) agar seseorang tidak melakukan perbuatan 

yang dilarang. Seperti pabrik yang menghasilkan minuman keras itu harus 

dilarang, karena meminum minuman keras adalah dilarang oleh agama
25

 

8) Istishab  

Secara etimologi istishab berasal dari kata istish ha-ba dalam sighat 

istif’al, yang berarti sealu menyertai. Penggunaan arti ini sesuai dengan kaidah 

istishab yang berlaku dikalangan ulama ushul yang menggunakan istishab 

sebagai dalil, karena mereka mengambil sesuatu yang telah diyakini dan 

diamalkan di masa lalu dan secara konsisten menyertainya untuk diamalkan 

sama kemasa selanjutnya.  

Secara terminologi, terdapat beberapa rumusan pengertian istishab 

meskipun berbeda namun secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa istishab 

itu adalah mengukuhkan apa yang pernah ada atau apa yang pernah berlaku 

secara tetap pada masa lalu, pada prinsipnya tetap berlaku pada masa yang 

akan datang.  

Menurut Al-Istishab adalah akhir dalil syara’ yang dijadikan tempat 

kembali para Mujatahid untuk mengetahui hukum suatu peristiwa yang 

dihadapinya. Ulama Ushul Fiqh berkata “sesungguhnya al-Istishab adalah 

akhir tempat beredarnya fatwa”, yaitu mengetahui sesuatu menurut hukum 

yang telah ditetapkan baginya selama tidak ada dalil yang mengubahnya. Ini 

adalah teori dalam pengembalian yang telah menjadi kebiasaan dan tradisi 

manusia dalam mengelola berbagai ketetapan untuk mereka. Dalam konteks 

                                                           
25Hambali. 
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ini, maka merupakan kondisi dimana Allah menciptakan sesuatu di bumi 

seluruhnya. Oleh karena itu, sepanjang tidak ada dalil yang menunjukkan 

perubahan nya, maka sesuatu itu tetap pada kebolehannya yang asli. 

9) Al-Urf (adat)  

Menurut kata al- ‘adat dan al- ‘urf berasal dari bahasa Arab yang 

kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia yang baku. Kata adat berasal 

dari kata ‘ad yang mempunyai derivasi kata al- ‘adat yang berarti sesuatu yang 

diulang-ulang (kebiasaan). Secara etimologi ‘urf berarti yang baik dan sesuatu 

yang dikenal. Kata ‘urf juga dimaknai dengan mengetahui, diketahui, dianggap 

baik dan diterima oleh pikiran yang sehat. Kata ‘urf dalam tutur kata bangsa 

Arab sama dengan pengertian al-ma’ruf yang berarti kebaikan yang muncul 

dari tingkah laku. Pada pemakaian lain ‘urf adalah antonim dari kata al-nakr 

yang berarti sesuatu yang telah dikenal manusia sebagai sebuah kebaikan, 

sedangkan hal itu tetap dalam dirinya. Kata Urf secara etimologi berarti 

“sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”Qoul Sahabat Nabi 

Saw.
26

 

Lebih lanjut, az-Zuhailī menuturkan bahwa para imam mujtahid 

sepakat untuk mengadopsi qaul sahabat dalam persoalan non ijtihadi karena 

qaul tersebut termasuk dalam kategori khabar tauqīfi (riwayat dogmatik) yang 

bersumber dari Rasulullah saw. Begitu pula para imam mujtahid sepakat untuk 

mengadopsi qaul sahabat untuk dijadikan hujjah syar’i bila terjadi ijma’ di 

antara mereka atau terdapat fatwaa yang tidak ditentang oleh sahabat yang lain, 

                                                           
26Nurul Hakim, “Konflik Antara Al-`Urf (Hukum Adat) Dan Hukum Islam Di 

Indonesia,” EduTech 3, no. 2 (2017). 
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sebagaimana menetapkan hak waris seperenam bagi kakek. Para ulama juga 

sepakat bahwasanya qaul sahabat yang berdimensi ijtihad bukanlah hujjah bagi 

sahabat yang lain. Perbedaan para ulama uṣūl dalam menyikapi qaul sahabat 

hanya terjadi pada qaul sahabat yang memang murni hasil ijtihadnya sendiri 

dengan menisbatkannya pada para tābi’īn dan orang-orang sesudah mereka.
27

 

Para ulama sepakat bahwa Qaul sahabat yang dapat diterima sebagai 

dalil hukum adalah Qaul sahabat yang bukan hasil pemikiran dan ijtihadnya 

sendiri melainkan merupakan sesuatu yang diketahuinya dari Rosulullah Saw. 

Begitu pula apabila para sahabat sepakat pendapatnya mengenal suatu masalah 

sehingga menjadi ijma‟ maka dapat dijadikan dalil hukum. Akan tetapi apabila 

Qaul sahabat merupakan hasil ijtihad murni, maka Qaul tersebut 

diperselisihkan oleh ahli hukum islam apakah dapat menjadi dalil hukum atau 

tidak.  

g. Berakhirnya Murabahah  

1) Pembatalan akad, jika terjadi pembatalan akad oleh pembeli, maka uang 

muka yang dibayar tidak dapat dikembalikan.  

2) Terjadinya aib pada objek barang yang akan dijual yang kejadiannya 

ditangan penjual.  

3) Objek hilang atau musnah, seperti emas yang akan dijual hilang dicuri 

orang.  

4) Tenggang waktu yang telah disepakati pada akad murabahah telah berakhir. 

Baik cara pembayarannya secara sekaligus ataupun secara angsuran. 

                                                           
27Affiifi. Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, “Studi Masyarakat, Religi, Dan 

Tradisi,” Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents 02 (2019). 



23 
 

 
 

5) Menurut jumhur ulama akad murabahah tidak berakhir (batal) apabila salah 

seorang yang berakad meninggal dunia dan pembayaran belum lunas, maka 

hutangnya harus dibayar oleh ahli warisnya.
28

 

3. Pelaksanaan Pembiayaan Mulia dengan Akad Murabahah dan Rahn Pada 

Pegadaian Syariah Alasan–alasan Nasabah Memilih Pembiayaan Logam 

Mulia: 

a) Mengikuti syariat Islam 

b) Prinsip Bebas Bunga 

c) Mudah persyaratannya 

d) Margin keuntungan yang harus diberikan lebih rendah dibandingkan dengan 

bank. 

Dalam realisasi terbentuknya pegadaian syari'ah dan praktek yang telah 

dijalankan bank yang mengunakan gadai syari'ah ternyata menghadapi 

kendalakendala sebagai berikut: 

1) Pegadaian syari'ah relatife baru sebagai suatu sistem keuangan. Oleh 

karenanya, menjadi tantangan tersendiri bagi pegadaian syari'ah untuk 

mensosialisasikan syari’ahnya.  

2) Kebijakan pemerintah tentang gadai syari'ah belum sepenuhnya akomodatif 

terhadap keberadaan pegadaian syari'ah. Pegadaian sendiri kurang popular, 

Image yang selama ini muncul adalah bahwa orang yang berhubungan 

                                                           
28 Wiroso, Jual Beli Murabahah, (Yogyakarta: Ull Pers, 2019). 
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dengan pegadaian adalah mereka yang meminjam dana dengan jaminan 

suatu barang, sehingga terkesan miskin atau tidak mampu secara ekonomi 
29

 

4. Penentuan Akad Menurut Fatwa DSN MUI 

a. Fatwa MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas: 

Sebagai salah satu lembaga hukum yang ada di Indonesia MUI juga 

telah menetapkan fatwa yang berkaitan dengan hukum jual beli emas secara 

tidak tunai yang menjadi pertanyaan banyak masyarakat. Setelah menimbang 

dan mengingat beberapa persoalan dan kaidah yang sesuai dengan keadaan 

saat ini.  

Berikut ketetapannya berdasarkan pada keputusan Fatwa Dewan 

Syari’ah Nasional No 77/DSN-MUI/VI/2010 Tentang Jual-Beli Emas Secara 

Tidak Tunai, sebagai berikut: “Hukum Jual beli emas secara tidak tunai, baik 

melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya (mubah,ja’iz) 

selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang). Batasan dan 

ketentuan:  

1) Harga jual (tsaman) tidak boleh bertambah selama jangka waktu 

perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo. 

2) Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan 

(rahn). 

3) Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam poin b tidak 

boleh dijual. Di dalam fatwa MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual 

beli emas secara tidak tunai ini, DSNMUI menetapkan bahwa jual beli 

                                                           
29Irayana Harpen, “Kajian Akad Pembiayaan Logam Mulia Untuk Masyarakat Pada 

Pegadaian Syariah,” Menara Riau 13, no. 1 (2019). 
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emas secara tidak tunai baik melalui jual beli biasa atau jual beli 

murabahah, hukumnya boleh (mubah, jaiz) selama emas tidak menjadi 

alat tukar yang resmi (uang). Akan tetapi kebolehan tersebut ada 

ketentunnya yakni harga jual (tsaman) tidak boleh bertambah selama 

jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh 

tempo. Dari beberapa pendapat di atas jual beli emas secara tidak tunai 

dalam pandangan fiqih ada 2 pendapat. Argumen paling menonjol dalam 

pendapat ini adalah bahwa uang kertas dan emas merupakan tsaman 

(harga, uang) sedangkan tsaman tidak boleh diperjual belikan kecuali 

secara tunai. 

1) Hukum Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan 

utang dalam bentuk Rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.  

2) Ketentuan Umum  

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

(barang) sampai semua utang Rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.  

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

Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali seizin Rahin, 

dengan tidak mengurangi nilai Marhun dan pemanfaatannya itu sekedar 

pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.  

c) Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi kewajiban 

Rahin, namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin, sedangkan biaya dan 

pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin.  
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d) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan 

berdasarkan jumlah pinjaman.  

e) Penjualan Marhun  

(1) Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk segera 

melunasi utangnya.  

(2) Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka Marhun dijual 

paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.  

(3) Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya 

pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan  

(4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi 

kewajiban Rahin.  

3) Ketentuan Penutup  

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

perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan 

melalui Badan Arbitrase Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan 25 Rahn 

Dewan Syari'ah Nasional MUI 4 melalui musyawarah.  

b) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di 

kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan 

sebagaimana mestinya. 

b. Fatwa Tentang Akad Jual Beli Murabahah NO: 1l IDSN-MUUIX/2017 

1) Ketentuan Umum 
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a) Akad bai' al-murabahah adalah akad jual beli suatu barang dengan 

menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya 

dengan hargayang lebih sebagai laba.  

b) Penjual (al-Ba'l') adalah pihak yang melakukan penjualan barang dalam 

akad jual beli, baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, 

baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. 

c) Pembeli (al-Musytari) adalah pihak yang melakukan pembelian dalam akad 

jual beli, baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang baik 

berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. 

d) Witayah ashliyyah   adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena 

yang bersangkutan berkedudukan sebagai pemilik. 

e) Wilayah niyabiyyah   adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena 

yang bersangkutan berkedudukan sebagai wakil dari pemilik atau wali atas 

pemilik. 

f) Mutsman/mabi' adalah barang yang dijual; mutsman/mabi- merupakan 

imbangan atas tsaman yang dipertukarkan. 

g) Ra's mal al-murabahah   adalah harga perolehan dalam akad jual beli 

murabahah yang berupa harga pembelian (pada saat belanja) atau biaya 

produksi berikut biaya-biaya yang boleh ditambahkan. 

h) Tsaman al-murabahah   adalah harga jual dalam akad jual beli murabahah 

yang berupa ra's mal al-murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. 



28 
 

 
 

i) Bai' al-murabahah al-'adiyyah adalah akad jual beli murabahah yang 

dilakukan atas barang yang sudah dimiliki penjual pada saat barang tersebut 

ditawarkan kepada calon pembeli. 

j) Bai' al-murabahah li al-amir bi al-syira' adalah akadiual beli murabahah 

yang dilakukan atas dasar pesanan dari pihak calon pembeli. 

k) At-Tamwil bi al-murabahaft pembiayaan muraba-hah) adalah murabahah 

yang pembayaranharganya tidak tunai. 

l) Bai' al-muzayadah adalah jual beli dengan harga paling tinggi yang 

penentuan harga (tsaman) tersebut dilakukan melalui proses tawar menawar. 

m) Bai' al-munaqashah adalah jual beli dengan harga paling rendah yang 

penentuan harga (tsaman) tersebut dilakukan melalui proses tawar menawar. 

n) Al-Bai' al-hal   adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara 

tunai. 

o) Al-Bai' bi adalah jual beli yang pembayarun harganya dilakukan secara 

angsuri bertahap. 

p) Bai' al-muqashshah adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan 

melalui pedumpaan utang. 

q) Khiyana Tadlis adalah bohongnya penjual kepada pembeli terkait 

penyampai an ra's mal murabahah. 

2) Ketentuan terkait Hukum dan Bentuk Murabahah  

Akad jual beli murabahah boleh dilakukan dalam bentuk bai' al' 

murabahah al-'adi1,dalam bentuk bai' al-murabahah li al-amir bi al-syira'. 

3) Ketentuan terkait Shigat al-'Aqd 
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a) Akad jual beli murabahah harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta 

dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli. 

b) Akad jual beli murabahah boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan 

perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah 

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

c) Dalam hal perjanjian jual beli murabahah dilakukan secara tertulis, dalam 

akta perjanjian harus terdapat informasi mengenai harga perolehan (ra's mal 

al-murabahafr), keuntungarr (al-ribh), dan harga jual (tsaman al-

murabahah). 

4) Ketentuan terkait Para Pihak 

a) Jual beli boleh dilakukan oleh orang maupun yang dipersamakan dengan 

orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

b) Penjual (al-Ba'i') dan pembeli (al-Musytarl) harus cakap hukum (ahliyah) 

sesuai dengan syariah dan peratu-ran perundang-undangan yang berlaku; 

c) Penjual (al-Ba'i) harus memiliki kewenangan (wilayah) untuk melakukan 

akad jual beli, baik kewenangan yang bersifat ashliyyah maupun 

kewenangan yang bersifat niyabiyyah. 

5) Ketentuan terkait Mutsman Mabi' 

a) Mutsmanlmabi'boleh dalam bentuk barang dan/atau berbentuk hak yang 

dimiliki penjual secara penuh. 
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b) Mutsman/mab'i' harus berupa barang dan/atau hak yang boleh dimanfaatkan 

menurut syariah (mutaqawwam) dan boleh diperjualbelikan menurut syariah 

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

c) Mut s man/mab i' harus wujud, jelas pasti tertentu, dan dapat diserahkan    

pada saat akad jual beli murabahah dilakukan. 

d) Dalam hal mabi' berupa hak, berlaku ketentuan dan Batasan sebagaimana 

ditentukan dalam Fatwa MUI nomor I/MLTNAS VII/512A05 bntang 

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

6) Ketentuan terkait Ra's Mal al-Murabahah 

a) Ra's mal al-murabahahharus diketahui (ma'lum) oleh penjual dan pembeli. 

b) Penjual (al-ba'i') dalam akad jual beli murabahah tidak boleh melakukan 

tindakan khiyanah tadlis terkait ra' s mal al-murabahah. 

7) Ketentuan terkait Tsaman 

a) Harga dalam akad jual beli murabahah (tsaman al-murabahah) harus 

dinyatakan secara pasti pada saat akad, baik ditentukan melalui tawar 

menawar, lelang, maupun tender. 

b) Pembayaran harga dalam jual beli murabahah boleh dilakukan secara tuna 

(bai' al-hal), tangguh (bai' al-mu'aiia), bertahap/cicil (bai' bi al-taqsith), dan 

dalam kondisi tertentu boleh dengan cara perjumpaan utang (bai' al 

muqashshah) sesuai dengankesepakatan. 

8) Ketentuan terkait Produk dan Kegiatan 
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Murabahah yang direalisasikan dalam bentuk pembiayaan (al-tamwil bi 

al-murabahah), ba;,k al-murabahah li al-amir bi al-syira' maupun al-murabahah 

al-'adiyah, berlaku ketentuan (dhawabith) dan Batasan murabahah sebagaimana 

terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI1  tentang Murabahah. 

9) Ketentuan Penutup 

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

perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui 

lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan 

melalui musyawarah. 

b) Penerapan fatwa ini dalam kegiatan atau produk usaha wajib terlebih dahulu 

mendapatkan opini dari Dewan Pengawas Syariah. 

c) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di 

kemudian hari temyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan 

sebagaimana mestinya.
30

 

3. Jual Beli 

a. Pengertian Jual Beli 

Sebelum membahas jual beli secara mendalam, terlebih dahulu 

diketahui pengertian jual beli, sehingga pembaca mengetahui dengan jelas apa 

itu jual beli dan dapat mengetahui apa yang dimakdsud oleh penulis. Jual beli 

dalam istilah fiqh disebut dengan al-bai’ yang berarti menjual, mengganti, dan 

menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal albai’ dalam bahasa Arab 

                                                           
30Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia Fatwa, “Akad Jual Beli 

Murabahah,” Dewan Syariah Nasional MUI, no. 19 (2019)  
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terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asy syira (beli). 

Dengan demikian, kata al-bai’ berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.
31

 

Jual beli atau bisnis menurut bahasa berasal dari kata bentuk jamaknya dan 

konjungsinya yang artinya menjual. Menurut bahasa, jual beli berarti 

menukarkan sesuatu dengan sesuatu.
32

 Sedangkan menurut istilah yang 

dimaksud jual beli atau bisnis adalah:
33

 

1) Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan 

melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling 

merelakan.
34

 

2) Ada sebagian ulama memberikan pemaknaan tentang jual beli (bisnis), 

diantaranya; ulamak Hanafiyah “ Jual beli adalah pertukaran harta dengan 

harta (benda) berdasarkan cara khusus (yang di bolehkan) syara’ yang 

disepakati”. Menurut Imam nawawi dalam al-majmu’ mengatakan “Jual beli 

adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”. Menukar barang 

dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik 

atas dasar saling merelakan.
35

 

b. Dasar Hukum Jual Beli  

Dasar hukum jual beli adalah al-Qur’an dan alhadits, sebagaimana 

disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 275: 

                                                           
 31Haroen, Nasrun. Fiqh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama.2000.   

 32 al-Jaziri, Abdurrahman, Fiqh ala Madzahib al-Arba‟ah, Juz III, Beirut: Dar alQalam, 

t.th,.  
33Lesstari, Sami Ayu. "Modernisasi Jual Beli Dalam Pandangan Islam." Ekomadania: 

Journal of Islamic Economic and Social 2.2 (2019): 1-14. 

 34  Ahmad, Idris , Fiqh al-Syafi’iyah, (Jakarta: Karya Indah, 1986)   

 35 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta , PT. Raja Grafindo Persada, 2002: 69   
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كََ ِ ئ
 َ ُول ينََ أ َّذِ ل ا ا ُو َر َ ت ةََ اش  َ ل ََل ىَ  الضَّ دَ هُ ل  ا ِ ابََ ب ذَ عَ ل  ا ةَِ َو َر ِ ف غ  مَ ل  ا ِ َ َ ب ا  مَ َ مَ  ف هُ َر َ ب َص  لَى أ  عَ

ارَِ َّ ن  ال

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan 

seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit 

gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata 

(berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah 

Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah 

sampai kepadanya larangan Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil 

riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang 

larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali 

(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka 

kekal di dalamnya (Q.S.Al.Baqarah: 275)." 

 

Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa Allah telah 

menghalalkan jual beli kepada hamba-hamban-Nya dengan baik dan melarang 

praktek jual beli yang mengandung riba. 

ا َ ا ي هَ ُّ ي َ ينََ أ ذِ َّ ل ُوا ا ن ُوا َلَ آمَ ل كُ أ  َ مَ  ت كُ َ ل ا َو م  َ مَ  أ كُ َ ن ي  َ لَِ ب اِط َ ب ل  ا ِ َ ب لَّ ِ نَ  إ َ ونََ أ كُ َ ة َ ت اَر َج ِ نَ  ت  عَ

اضَ  ََر مَ  ت كُ ن  َ َ ِم َلَ  ُوا َو ل ُ ت ق  َ مَ  ت كُ ُسَ ف ن  َ َ َ أ نََّ  ِ ََ إ انََ ّللاَّ مَ  كَ كُ ِ ا ب يم  ِح  َر

Terjemahan : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu, dan 

janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa: 29). 

 

c. Rukun dan Syarat Jual Beli dalam Islam 

Setelah diketahui pengertian dan dasar hukumnya, bahwa jual beli 

(bisnis) merupakan pertukaran harta atas dasar saling rela dan atas kesepakatan 

bersama. Suapaya bisnis yang kita lakukan itu halal, maka perlu 

memperhatikan rukun dan syarat jual beli (bisnis). Rukun secara bahasa adalah 

yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan.
36

 Sedangkan syarat adalah 

                                                           
 36 Dip.Diknas. Kamus Besar Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka. 2002.966 
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ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.
37

 Dalam 

buku Muhammad Amin Suma dijelaskan: rukun (Arab, rukn) jamaknya arkan, 

secara harfiah antara lain berarti tiang, penopang dansandaran, kekuatan, 

perkara besar, bagian, unsur dan elemen. Sedangkan syarat (Arab, syarth 

jamaknya syara’ith) secara literal berarti pertanda, indikasi dan memastikan. 
38

 

Menurut istilah rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk (menjadi 

eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksisnya sesuatu itu 

dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya. Kalau tidak 

demikian, maka subjek (pelaku) berarti menjadi unsur bagi pekerjaan, dan 

jasad menjadi rukun bagi sifat, dan yang disifati (al-maushuf) menjadi unsur 

bagi sifat (yang mensifati). Adapun syarat, menurut terminologi para fuqaha 

seperti diformulasikan Muhammad Khudlari Bek, ialah sesuatu yang 

ketidakadaannya mengharuskan (mengakibatkan) tidak adanya hukum itu 

sendiri. Hikmah dari ketiadaan syarat itu berakibat pula meniadakan hikmah 

hukum atau sebab hukum.
39

 Dalam syari’ah, rukun, dan syarat sama-sama 

menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Secara defenisi, rukun adalah 

suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau 

lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau 

tidak adanya sesuatu itu.
40

 

                                                           
 37 Dip.Diknas. Kamus Besar Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka.2002.1114  

38Fitriana, Afif Asri. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Rempah-Rempah 

Di Pasar Tradisional Bulukerto Wonogiri Jawa Tengah. Diss. IAIN Ponorogo, 2020. 

 39 Suyitno, Amin. Dasar-dasar dan Proses Pembelajaran Matematika I. 

Semarang: FMIPA UNNES.2004.95  
40Lesstari, Sami Ayu. "Modernisasi Jual Beli Dalam Pandangan Islam." Ekomadania: 

Journal of Islamic Economic and Social 2.2 (2019): 1-14. 
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Definisi syarat berkaitan dengan sesuatu yang tergantung padanya 

keberadaan hukum syar’i dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang 

ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada. Perbedaan antara rukun dan 

syarat menurut ulama ushul fiqih, yaitu rukun merupakan sifat yang kepadanya 

tergantung keberadaan hukum dan ia termasuk dalam hukum itu sendiri, 

sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan 

hukum, tetapi ia berada di luar hukum itu sendiri. Misalnya, rukuk dan sujud 

adalah rukun shalat. la merupakan bagian dari shalat itu sendiri. Jika tidak ada 

rukuk dan sujud dalam shalat, maka shalat itu batal, tidak sah. 

4. Emas  

Emas adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol 

Au (bahasa  Latin:  'aurum') dan memiliki nomor atom 79, Au merupakan 

unsur transisi dalam  sistem  periodik unsur, mengkilap, kuning, berat, 

"malleable",  dan "ductile". Emas tidak bereaksi dengan zat kimia lainnya tapi 

terserang oleh klorin, fluorin dan aqua regia. 

Logam ini banyak terdapat di nugget emas atau serbuk di bebatuan dan 

di deposit alluvial dan salah satu logam coinage melebur dalam bentuk cair 

pada suhu sekitar 1000 derajat celcius. Emas merupakan logam  yang bersifat 

lunak dan mudah ditempa, kekerasannya berkisar antara 2,5 – 3 (skala Mohs), 

serta berat jenisnya tergantung pada jenis dan kandungan logam lain yang 

berpadu dengannya. 

Emas juga adalah salah satu logam yang paling sering digunakan untuk 

bahan pembuatan perhiasan, baik kalung, cincin, anting, gelang, dan 
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sebagainya. Saat akan dibentuk menjadi perhiasan, emas harus dicampur 

dengan logam lain agar membuatnya lebih kuat seperti perak dan tembaga. 

Semakin tinggi kadar emas, semakin mahal pula harga perhiasan tersebut, 

begitu juga sebaliknya. Sebagai logam mulia yang sejak dulu dianggap sangat 

bernilai karena jumlahnya yang terbatas dan memiliki tampilan unik berkilau. 

Semakin banyak kandungan emas, semakin berkilau perhiasan tersebut. 

Tak berlebihan jika emas ialah jenis logam mulia yang paling populer di 

masyarakat. Bahkan sering kali, istilah logam mulia diidentikkan dengan emas. 

Waktu telah membuktikan emas merupakan jenis logam mulia yang sudah sangat 

lama dimanfaatkan baik sebagai bahan baku perhiasan hingga alat tukar dan 

investasi. Selain itu, emas juga dimanfaatkan untuk bahan kosmestik, bahan 

makananan hingga bahan baku merakit komponen elektronik. 

Di antara banyak penggunaannya, emas perhiasan dan emas batangan atau 

juga kerap disebut logam mulia, merupakan yang paling dikenal masyarakat. 

Emas juga dianggap salah satu aset save haven karena mampu menangkal 

inflasi.
41

 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir adalah serangkaian konsep dan kejelasan hubungan antar 

konsep tersebut yang di rumuskan oleh peniliti berdasarkan tinjauan pustaka, 

dengan meninjau teori yang di susun dan hasil-hasil penelitian yang terdahulu 

yang terkait.Berdasarkan uraian teori di atas, maka peneliti memberikan kerangka 

pikir untuk memperjelas alur penelitian sebagai berikut 

                                                           
41Syahputra, Azhar. "Implementasi Metode Double Exponential Smoothing Pada Aplikasi 

Prediksi Harga Emas Dunia." Jurnal Teknologi Terapan and Sains 4.0 1.1 (2020). 
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Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

Untuk menentukan apakah implementasi akad murabahah pada transaksi 

jual beli emas di pegadaian syariah sesuai dengan syariat, perlu dilihat dari 

indikator yang termasuk dalam implementasi akad murabahah di Pegadaian 

Syariah. Pegadaian Syariah mengeluarkan atau memasarkan produk jual beli emas 

kepada nasabah yang kemudian dilandasi dengan Dengan Fatwa MUI No. 

77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas. Apabila jual beli Logam Mulia 

sesuai implementasi akad murabahah dan memenuhi syarat maka pegadaian 

syariah melakukan jual beli emas terhadap nasabah dengan benar, dan jika tidak 

Pegadaian Syariah Luwu Cabang 

Kota Palopo 

Fatwa MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas 

Murabahah yang direalisasikan dalam bentuk pembiayaan (al-tamwil 

bial-murabahah), ba;,k al-murabahah li al-amir bialsyira' maupun al-

murabahah al-'adiyah, berlaku ketentuan (dhawabith) dan 

batasan(hudud) murabahah sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-

MUINomor 04/DSN-MUI1|Y DAA} tentang Murabahah. 
 

Implementasi Akad Murabahah Pada Praktik Jual 

Beli Emas Menurut Fatwa MUI No. 77/DSN-

MUI/V/2010 di Pegadaian Syariah 

Hasil Penelitian 
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sesuai denga kepatuhan syariah maka kembali ke landasan Fatwa MUI No. 

77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

1. Pendekatan penelitian 

Pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif. 

Menurut Lexy J. Moelong, pendekatan kualitatif adalah penelitian yang 

dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian, misalnya perilaku, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik 

dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu 

konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode alamiah.
42

 

Sehingga dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian 

deskriptif. Metode deskriptif menurut Kris H. Timotius adalah penelitian yang 

dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan satu atau lebih variabel tanpa 

perlu membandingkan atau mencari hubungan antar variabel. Hal tersebut 

meliputi pengumpulan data terhadap subjek penelitian dan melaporkan 

penelitian tersebut sebagaimana adanya sesuai dengan keadaan saat ini.  Dalam 

hal ini peneliti bertindak sebagai instrument sekaligus pengumpul data, 

pengumpulan data yang peneliti lakukan diperoleh secara langsung di lapangan 

serta melaksanakan pengamatan dan wawancara secara mendalam kepada 

                                                           
42Moelong Lexy. Metodologi penelitian kualitatif. (Bandung: Rosda,2019). 
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informan penelitian, sehingga dapat menghasilkan data-data yang peneliti 

inginkan baik berupa data lisan maupun tertulis.
43

 

2. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research), 

dimana masalah yang diajukan dalam penelitian ini ditentukan pada masalah 

dalam kehidupan yang sebenarnya, untuk menemukan secara spesifik dan 

realita tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat pada saat 

itu. Maka metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode 

penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mengungkapkan dan 

menganalisis bagaimana kesesuaian antara penerapan variasi akad pembiayaan 

jual belie mas pada pegadaian syariah Kota Palopo. Kemudian peneliti akan 

mendeskripsikan data yang bersangkutan dari beberapa sumber data yang 

peneliti dapatkan di lapangan.
44

 

B. Fokus Penelitian 

Penelitian ini fokus kepada intisari permasalahanan yang sedang terjadi. 

Hal tersebut harus dilakukan dengan cara yang eksplisit agar kedepannya dapat 

meringankan peneliti selanjutnya sebelum melakukan pengamatan/observasi. 

Fokus pada penelitian ini terletak pada penerapan variasi akad pembiayaan jual 

belie mas pada pegadaian syariah Kota Palopo. 

 

 

 

                                                           
43, Kris H Timotius. Pengantar Metodologi Penelitian: Pendekatan Manajemen 

Pengetahuan untuk Perkembangan Pengetahuan. (Jakarta: Penerbit Andi, 2018.) 
44 Vivi Candra, Pengantar Metodologi Penelitian. (jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2021). 
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C. Definisi Istilah 

Definisi istilah atau penjelasan istilah merupakan penjelasan makna dari 

masing-masing kata kunci yang terdapat pada judul dan fokus (rumusan masalah) 

penelitian berdasarkan maksud dan pemahaman peneliti. 

1. Akad 

Akad adalah hubungan atau keterikatan antara ijab dan qabul atas 

diskursus yang dibenarkan oleh syara' dan berimplikasi pada hukum tertentu. 

2. Jual Beli 

Jual beli diartikan dengan tukar menukar, baik penukaran sesama 

barang, sesama uang, ataupun barang dengan uang. Namun objek tukar 

menukar dalam jual beli terbatas pada benda, sebab penyewaan dan pernikahan 

yang objeknya fasilitas serta kenikmatan merupakan persoalan lain yang 

berbeda. 

3. Murabahah 

 Murabahah adalah salah satu bentuk jual beli yang mengharuskan penjual 

memberikan informasi kepada pembeli tentang biaya-biaya yang dikeluarkan 

untuk mendapatkan komoditas (harga pokok pembelian) dan tambahan profit 

yang ditetapkan dalam bentuk harga jual nantinya.
45

. 

D. Desain Penelitian 

Penulis akan melakukan penelitian menggunakan penelitian kualitatif atau 

yang lebih dikenal dengan istilah pencarian alamiah (Naturalistic Inquiry) karena 

menekankan pada pemahaman situasi alamiah partisipan, lingkungan dan tempat 

                                                           
45Mediawati, Wendah. Tinjauan Yuridis Tentang Sengketa Pembiayaan Murabahah Antara 

Pt. Bni Syariah Prabumulih Dengan Petani Karet Dihubungkan Dengan Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah (Khes). Diss. Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2018. 
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penelitian. Penelitian sangat bergantung pada kondisi atau situasi yang benar-

benar terjadi pada apa yang sedang berlangsung sesuai dengan keadaan dan 

kenyataan lingkungan. Penelitian berangkat dari lingkungan, pengalaman dan 

keadaan faktual bukan dari praduga, asumsi, maupun konsep peneliti. Hal tersebut 

mengharuskan penulis masuk dan mendalami situasi politik, ekonomi, budaya, 

yang berlaku di lingkungan penelitian. Tujuan utama dari penelitian ini ialah 

menemukan pemahaman yang baru dari situasi ataupun gejala yang diteliti.
46

 

E. Data dan Sumber Data 

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi 

mengenai data pada penelitian ini, data diperoleh dari data primer dan data 

sekunder antara lain: 

1. Data primer  

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti yang berasal dari 

responden baik yang di lakukan melalui wawancara maupun observasi.
47

 Data 

ini berisi Data primer dalam penelitian ini didapat dari hasil wawancara dengan 

informan penelitian. 

F. Instrumen Penelitian 

Jenis penelitian yang akan digunakan ialah penelitian kualitatif yaitu 

dengan melakukan observasi dan wawancara. Dalam hal ini untuk memudahkan 

peneliti melakukan pengumpulan data peneliti menggunakan instrumen 

pendukung pengumpulan data seperti, pedoman wawancara dan dokumentasi 

(video maupun Suara). 

                                                           
46 J. R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT Gramedia, (2019). 
47 M. Burhan, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet 1 (Jakarta: Kencana, 2018). 
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G. Teknik Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati 

ruang lingkup penelitian sekitar. Wawancara ditujukan langsung kepada pimpinan 

cabang Pegadaian Syariah Kota Palopo untuk mengetahui variasi akad pada 

pembiayaan jual beli emas yang dilakukan oleh pegadaian syariah. 

1. Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan 

pengamatan langsung pada objek kajian. Observasi ialah pemilihan, 

pengubahan, pencatatan, dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana 

yang berkenaan dengan organisasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.  

Observasi yang di maksud dalam teknik pengumpulan data ini ialah observasi 

pra-penelitian, saat penelitian dan pasca-penelitian yang digunakan sebagai 

metode pembantu. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan 

pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-

jawaban responden dicatat atau direkam. Wawancara dilakukan secara bebas 

terbuka kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk mendapatkan informasi 

yang real dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang tidak 

menutup kemungkinan akan menambah pertanyaan lain ketika proses 

wawancara berlangsung. 

3. Dokumentasi 
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Metode dokumentasi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk 

memperoleh data dengan cara dokumentasi, yaitu mempelajari dokumen yang 

berkaitan dengan seluruh data yang diperlukan dalam penelitian. Dokumentasi 

berbentuk seperti tulisan, seperti catatan sejarah dan lain sebagainya, serta 

dokumentasi berbentuk gambar seperti foto penelitian dan lain lain 

H. Pemeriksaan Keabsahan Data 

Dalam penelitian perlu yang namanya keabsahan data supaya 

mendapatkan tingkat kevalidan dan kepercayaan sebarapa jauh kebenaran dari 

hasil penelitian. Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain 

digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif 

yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak 

terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif
48

.Uji keabsahan data 

dalam penelitian dapat menggunakan beberapa cara di antaranya:
49

 

1. Credibility (Kredibilitas) 

Uji credibility merupakan ukuran tentang kebenaran data yang di 

peroleh menggunakan instrumen, jika instrumen itu keliru dalam mendapatkan 

data, maka data yang di peroleh tidak mendapatkan data yang sesungguhnya. 

2. Confirmability (Objektivitas) 

Uji confirmability berarti menguji hasil penelitian yang di kaitkan 

dengan usaha yang sudah di lakukan, apabila hasil penelitian merupakan hasil 

proses dan kegunaan dari penelitian maka bisa dikatakan penelitian tersebut 

telah sesuai standar confirmability. 

                                                           
48 Moleong Lexy J.Metodelogi Penelitian Kualitatif. (Bandung:PT Remaja Rosdakarya. 

2018). 
49 Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. (Bandung: ALFABETA. 2019). 
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I. Teknik Analisis Data 

Setelah seluruh data primer dan sekunder terkumpul, maka selanjunya 

akan dilakukan penganalisisan data. Metode yang digunakan dalam menganalisis 

data adalah metode analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif.Untuk 

memberikan gambaran data hasil penelitian maka dilakukan prosedur sebagai 

berikut:
50

 

1. Reduksi Data  

Tahap reduksi adalah tahap dimana peneliti memilih atau memfokuskan 

data mana saja yang akan diolah, yakni dengan menyederhanakan data dengan 

memilih hal-hal yang pokok sesuai dengan rumusan masalah penelitian yaitu 

variasi akad pada pembiayaan jual beli emas pada pegadaian syariah kota 

palopo, sehingga memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data yang 

mungkin masih diperlukan.  

2. Display Data (Penyajian Data)   

Peneliti menyusun dan menyajikan data yang sudah ada sebaik 

mungkin dengan tepat dan jelas agar mudah dipahami serta dapat mewakili 

data keseluruhan, sehingga dapat mempermudah dalam pengambilan 

kesimpulan. Penyajian data dalam metode kualitatif biasanya menggunakan 

teks yang bersifat naratif dalam bentuk uraian singkat, diagram, atau bagan dan 

lain sebagainya, yang sesuai dengan rumusan masalah.  

 

 

                                                           
50 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2019). 
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3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi  

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang 

telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Setelah melakukan verifikasi maka 

dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam 

bentuk narasi. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari pengolahan 

data. Kesimpulan yang dibuat bersifat sementara dan dapat berubah apabila 

ditemukan bukti-bukti baru yang kuat tentang masalah yang dikaji
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BAB IV 

DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN 

B. Deskripsi Data 

1. Gambaran Umum Pegadaian Syariah 

a. Sejarah Perkembangan Pegadaian Syariah 

Pemerintah baru mendirikan lembaga gadai pertama kali di Sukabumi 

Jawa Barat, dengan nama Pegadaian. Pada tangga l1 April 1901 dengan Wolf 

Von Wester ode sebagai kepala Pegadaian Negeri pertama, dengan misi 

membantu masyarakat dari jeratan para lintah darat melalui pemberian uang 

pinjaman dengan hukum gadai. Seiring dengan perkembangan zaman 

Pegadaian telah beberapa kali berubah status mulai sebagai Perusahaan 

Jawatan (1901), Perusahaan di bawah IBW (1928), Perusahaan Negara (1969), 

dan kembali ke Perjandi tahun 1969. Pada tahun 1990 dengan lahirnya 

PP10/1990 tanggal 10 April 1990 sampai dengan terbitnya PP 103 tahun 2000 

Pegadaian berstatus sebagai Perum dan merupakan salah satu BUMN dalam 

lingkungan Departemen Keuangan Republik Indonesia hingga sekarang. 

Terbitnya PP/10 tangga l1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak 

awal kebangkitan pegadaian, satu hal yang perlu di cermati bahwa PP/10 

menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktek 

riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya operasionalisasi Pegadaian pra 

Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2000 tentang Bunga Bank, telah sesuai 

konsep syariah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa 
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aspek yang menepis anggapan itu. Berkat rahmat Allah SWT dan setelah 

melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit 

layanan gadai syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang 

menangani kegiatan usaha syariah. 

Konsep operasi Pegadaian Syariah mengacu pada sistem administrasi 

modern yaitu asas rasionalitas, efesiensi dan efektifitas yang diselaraskan 

dengan nilai Islam. Fungsi operasional Pegadaian Syariah dijalankan oleh 

kantor-kantorcabang Pegadaian Syariah/Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) 

sebagai satu unit organisasi dibawah binaan Divisi Usaha Lain Perum 

Pegadaian. Pengelolaan ULGS terpisah secara stuktural dari usaha gadai 

Konvensional. ULGS pertamakali berdiri pada Januari 2003 di Jakarta Cabang 

Dewi Sartika, kemudian diSurabaya, Makassar, Semarang, Surakartadan 

Yogyakarta hingga September 2003 dan di Aceh, empat kantor cabang 

Pegadaian dikonversi menjadi Pegadaian Syariah.
51

 

Pegadaian syariah Luwu telah berdiri kurang lebih 10 tahun, yang 

berdiripada tahun 2010, Pegadaian Syariah Luwu yang tereletak di Jalan Andi 

Tadda Palopo didirikan dengan tujuan untuk menampung nasabah yang anti 

terhadap riba atau masyarakat muslim yang selama ini takut kepegadaian 

karena takut riba dan juga untuk menampung nasabah disekitar wilayah Kota 

Palopo, dan 

Perkembangan Pegadaian Syariah Luwu dari tahun ketahun semakin 

meningkat dengan antusias masyarakat untuk menjadi nasabah di Pegadaian 

                                                           
51www. pegadaian. co.id, diakses pada06 Oktober 2021 
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Syariah Luwu.
52

 

b. Visi dan Misi Pegadaian Syariah 

1) Visi Pegadaian 

 

 “Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu 

menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik 

untuk masyarakat menengah kebawah”. 

2) Misi Pegadaian 

 

a) Membantu program pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat 

khususnya golongan menengah ke bawah dengan memberikan solusi 

yangterbaik melalui penyaluran pinjaman skala mikro, kecil dan menengah 

atas dasar hukum gadai dan fidusia. 

b) Memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan dan melaksanakan tata 

kelola perusahaan yang baik secara konsisten. 

c) Melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya.
53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
52 Baso Sutrisno, Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Luwu, ”wawancara” pada tanggal 06 

Oktober 2021 
53www. pegadaian. co. id, diakses pada06 Oktober 2021 
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KASIR 

Kartika 

PEMASARAN 

AdrianiSkep.Ns 

PENAKSIR 

SuraidahS.E 

PIMPINANCABANG 

HardiansyahS.E 

c. Struktur Organisasi 

Adapun struktur organisasi Pegadaian Syariah Luwu. 

 

Gambar 4.1  Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Luwu
54

 

 

 

Deskripsi tugas dan jabatan diPegadaian Syariah Luwu: 

Pimpinan Cabang, sebagai pemimpin pelaksanaan teknis dari perusahaan 

yang berhubungan langsung dengan masyarakat. 

Penaksir, bertugas menaksir marhun (barangjaminan) untuk menentukan 

mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka 

mewujudkan petetapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra baik 

perusahaan. 

Kasir, bertugas melakukan penerimaan, penyimpanan dan pembayaran   

serta pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran 

pelaksanaan operasional Kantor Cabang. 

Pemegang Anggunan, bertugas melakukan pemeriksaan, penyimpanan, 

pemeliharaan, dan pengeluaran serta pembukuan marhun. Menerima marhun 
                                                           

54 Sumber: Pegadaian Syariah Luwu,2022 
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selain barang kantong untuk disimpan di gudang dan secara berkala memeriksa 

keadaan gudang penyimpanan marhun, salain itu juga menyusun sesuai urutan 

nomor Surat Bukti Rahn (SBR). 

Keamanan, Tugas dari keamanan yaitu, mengamankan harta perusahaan 

dan rahin dalam lingkungan kantordan sekitarnya.
55

 

d. Produk Pegadaian Syariah 

1) Rahn (gadai syariah) 

Rahn adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. 

Prosesnya pencarian dana yang tepat, beragam barang jaminan, dan jangka 

waktu pinjaman yang flexibel akan mempermudah andamen dapat pembiayaan 

yang sesuai kebutuhan. 

Barang Rahn dari Pegadaian Syariah Luwu menawarkan kredit atau 

pinjaman dengan jaminan berupa emas perhiasan, emas batangan, logammulia, 

handphone, laptop, elektronik lainnya, kendaraan bermotor. 

Kredit(MarhunBih) atas pembiayaan Rahn berkisar antara50 ribu hingga 200 

juta. 

2) Tabungan Emas 

Produk ini merupakan layanan jual beli emas dengan fasilitas titipan 

dengan harga terjangkau (mulai dari 0,01 gram). Layanan ini memberikan 

kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas. 

3) Mulia 

                                                           
55www. pegadaian. co. id, diakses pada 06 Oktober 2021 
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Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakatsecara 

tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yangflexsibel. 

Mulia dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan 

berbagai kebutuhan nasabah. Pilihan emas yang beragam dari 5gram hingga 1 

kilogram dengan jangka waktu angsuran yang flexsibel dari 3 bulan sampai 36 

bulan. 

4) Arrum Haji 

 

Arrum haji merupakan pembiayaan buat nasabah yang ingin 

mendapatkan porsi haji, nasabah yang mempunyai emas minimal 15 gram 

dapat mengajukan pembiayaan haji. Pengurusan pendaftaran akan diselesaikan 

oleh pihak Pegadaian Syariah Luwu, dengan mengajukan pendaftaran ke 

kantor kementrian agama untuk mendapatkan no tunggu, dan sisa pembayaran  

akan dibayar oleh nasabah secara angsuran sebelum melaksanakan haji. 

5) Arrum BPKB 

 

Pembiayaan Arrum BPKB merupakan pinjaman dengan sistem syariah 

bagi para pengusaha mikro-kecil untuk keperluan pengembangan secara 

angsuran dengan menggunakan jaminan BPKB mobil atau motor.Jangka 

waktu pembiayaan flexsibel mulai dari 12, 18, 24, dan 36 bulan dan kendaraan 

dapat digunakan si pemilik. 

 

 

 

2. Implementasi Akad Murabahah Pada Praktik Jual Beli Emas Menurut 
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Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 pada Pegadaian Syariah 

Luwu  

  Penelitian ini dilakukan di Pegadaian Syariah kota Palopo. Jumlah 

informan dalam penelitian ini berjumlah 3 orang  yang terdiri dari 1 orang 

karyawan pegadaian syariah, 1 orang nasabah dan 1 orang ahli fiqh muamalah 

sekaligus nasabah pegadaian. Informan/subjek yang dipilih dapat dilihat dalam 

bentuk tabel berikut ini: 

Tabel 4.1 Data Informan 

 

No 
 

Nama 
 

JK 
 

Keterangan 

1. Idwan L Karyawan 

Pegadaian Syarah 

2. Saikun L Nasabah 

 

3. 
 

Dr. Rahmawati, M.Ag. 
 

P 
 

Ahli Fiqh 

 

a. Mekanisme Jual Beli Emas Menggunakan Akad Murabahah 

  Kewajiban nasabah dalam akad murabahah dalam praktik jual beli emas di 

pegadaian syariah sebagai berikut:  

1) Nasabah harus menaati syarat dalam akad murabahah yang telah disetujui. 

2) Membayar angsuran sesuai harga emas  

3) Membayar margin keuntungan jumlah dan batas waktu yang telah di 

tentukan. 

4) Membayar uang muka atas harga emas pada saat mendatangani akad 

murabahah. 
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Setelah pengisian formulir oleh nasabah, kepala cabang Pegadaian Syariah 

mempunyai weenang untuk memberikan keputusan yaitu:  

1) Keputusan untuk menolak. Dalam hal ini nasabah segera diberitahu dan 

diberi alasan mengapa memberi penolakan. 

2) Keputusan untuk menerima. Persetujuan permohonan pembiayaan 

diberikan apabila pemohon telah memenuhi persyaratan dalam pengajuan 

permohonan pembiayaan. Apabila permohonan telah di terima oleh Pegadaian 

Syariah maka proses berikutnya adalah pelaksanaan penandatanganan akta 

akad murabahah. 

 Setelah semua persyaratan nasabah sudah dilengkapi maka Pegadaian 

Syariah akan memesan atau membeli emas di PT. Antam Logam Mulia namun 

sebelum itu, Pengelola Unit Pegadaian Syariah harus melakukan prosedur 

pemesanan emas logam mulia yang sudah ditetapkan oleh pihak Pegadaian 

Syariah untuk menghindari sesuatu yang tidak di inginkan. 

Wawancara yang dilakukan peneliti bersama bapak idwan selaku karyawan 

di Pegadaian Syariah Kota Palopo.  

 "istilah Jual Beli Emas  merupakan istilah untuk produk saja tapi memfasilitasi 

untuk jual beli dan titip emas, yang tujuannya untuk mempermudah dan 

menarik minat dari masyarakat (nasabah) untuk mendapatkan emas mulai dari 

harga terkecil. Pembelian dengan sedikit demi sedikit yang di kenal dengan 

istilah gradual buy (pembelian bertahap). Model Jual Beli emas ini adalah jual 

beli, titip, jadi kita jual emas dan nasabah membeli kemudian langsung 

dititipkan di Pegadaian Syariah. Kemudian pegadaian mengkonversikan 

kedalam bentuk gram emas, sehingga saldo tabungannya tidak dalam bentuk 

rupiah melainkan gram emas”. 

 
Akad Murabahah juga terjadi pada saat transaksi buyback artinya nasabah 

menjual kembali saldo emas milik nasabah kepada pihak pegadaian. Transaksi 
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buyback harus memenuhi ketentuan yaitu minimal saldo emas sebesar 1 gram dan 

harus menyisakan saldo pada tabungan sebesar 0,01 gram. Misalnya pada saat 

tertentu nasabah membeli saldo emas seharga Rp. 500.000/gram dan saat nasabah 

menjual kembali saldo emas miliknya harga emas telah mengalami kenaikan 

menjadi Rp. 600.000/gram artinya nasabah mendapatkan keuntungan sebesar 

Rp.100.000, hal ini terjadi karena saldo tabungan emas bukan berbentuk uang 

melainkan berbentuk saldo emas karena berbentuk saldo emas apabila nasabah 

melakukan buyback seharga emas hari itu juga.  

Selanjutnya  Pak Idwan menambahkan bahwa: 

“Pegadaian syariah cicil emas adalah layanan pembiayaan kepemilikan emas 

Batangan secara cicilan. Ada dua opsi tenor untuk mengkredit yaitu ada sistem 

per bulan dan sistem per 4 bulan, proses pembayaran sistem perbulan 

dilakukan setiap bulannya, pengambilan emas setelah pelunasan dilakukan, dan 

sistem per 4 bulan, pembayaran dilakukan setelah 4 bulan kedepan setelah akad 

perjanjian sudah ada, maka nasabah harus membayar biaya pokok dan biaya 

jasa/biaya sewa modal, dan juga nasabah dapat melakukan 

pelunasan/pembayaran sebelum jatuh tempo, semakin cepat melakukan 

pelunasan maka nasabah akan mendapatkan beberapa bonus.”
56

 

 

Hal ini di perkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu 

rahmawati selaku ahli fiqh dan mantan nasabah di pegadaian syariah Kota 

Palopo : 

"Akad murabahah yang ada di pegadaian syariah memang sudah diterapkan 

dengan baik, menurut fatwa dsn mui tentang murabahah, semisalkan kita ingin 

membeli emas, nah disini pihak pegadaian syariah yang membelikan kita emas 

sedangkan kita yang menyicil / menyetor uang ke pihak pegadaian syariah."
57

 

 

                                                           
56 Wawancara, Idwan, Pegawai Pegadaian Syariah Luwu Cabang Kota Palopo, 7 Februari 

2022. 

 57 Wawancara, ibu rahmawati, ahli fiqh, 13 Februari 2022. 



56 
 

 
 

Hal ini menunjukkan bahwa implementasi akad murabahah pada 

pegadaian syariah di sesuaikan atas fatwa DSN MUI mengenai akad 

murabahah itu sendiri. 

b. Implementasi akad murabahah pada praktik beli emas menurut Fatwa 

Dewan Syariah Nasional MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual 

beli di Pegadaian Syariah Luwu 

Dalam pembelian emas di Pegadaian Syariah melalui akad murabahah 

adalah dengan masyarakat menyerahkan barang bergerak dan kemudian 

pegadaian menyimpan dan merawat barang tersebut di tempat yang  telah 

disediakan  oleh  pegadaian.  Akibat dari proses penyimpanan  adalah 

timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai dari tempat penyimpanan, biaya 

perawatan dan keseluruhan proses kegiatan. Atas dasar ini dibenarkan bagi 

pegadaian  mengenakan  biaya  sewa  bagi  nasabah  sesuai  jumlah   yang 

disepakati   oleh kedua belah pihak.  

Jual beli emas tidak tunai atau kredit adalah cara menjual atau membeli 

barang dengan pembayaran tidak secara tunai (pembayaran ditangguhkan atau 

diangsur). Emas, yang sering dilirik oleh sebagian orang sebagai salah satu 

media investasipun tak luput dari pengaruh sistem jual beli angsuran. Terhadap 

fenomena yang sering terjadi di masyarakat mengenai jual beli emas secara 

tidak tunai tersebut tentunya menimbulkan kebingungan di masyarakat 

mengenai bagaimana status hukumnya dalam tinjauan hukum Islam apakah 

jual beli emas secara tidak tunai tersebut diperbolehkan atau tidak. Menyikapi 

hal tersebut Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang memiliki otoritas 
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dalam mengeluarkan fatwa akhirnya mengeluarkan fatwa DSN-MUI Nomor 

77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.
58

.  

Mekanisme dan proses pembiayaan beli emas dengan akad murabah di 

Pegadaian Syariah Luwu Cabang Kota Palopo telah sesuai dengan Fatwa MUI 

No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas yang berkaitan dengan para 

pihak, objek perjanjian, maupun sighat (ijab dan qabul). Adapun pesyaratan 

dan ketentuan yang di keluarkan oleh pegadaian syariah sudah sesuai dengan 

hukum islam seperti prosedurnya mudah, akad secara tertulis, pembiayaan atau 

hutang dan jaminan barang yang sudah dibeli, tidak dipungut bunga, 

keuntungan margin dan isi perjanjian di sepakati oleh kedua belah pihak 

sehingga tidak mengandung riba dan gharar. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rahmawati selaku ahli fiqh 

yang pernah bertransaksi di pegadaian syariah menyatakan bahwa 

"Maisyir, gharar dan riba sudah terbebas dari pegadaian syariah krena saya 

salah satu nasabahnya, ketika ingin menggunakan akad murabahah pada 

pembiayaan emas logam pihak pegadaian syariah memperlihatkan emas yg 

ingin di cicil bersamaan dengan persetujuan pihak nasabah, ketika pihak 

pegadaian syariah tidak memperlihatkan emas dan langsung mengarahkan 

nasabah untuk menyicil barang tersebut walaupun sudah ada akad (persetujuan 

dari kedua bela pihak di awal) maka bisa menimbulkan kecurigaan atau unsur 

penipuan."
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Selanjutnya beliau menuturkan bahwa 

"Menurut fatwa dsn mui tentang jual beli emas, jika kita melakukan transaksi 

pembelian emas, disini pihak pegadaian syariah memberikan penjelasan 

mengenai mengenai harga jual beli emas yang dilakukan secara kredit harga awal 

ditentukan oleh pihak pegadaian syariah beserta dengan besarnya angsuran yang 

harus dibayarkan oleh nasabah setiap bulannnya. Pegadaian syariah yang 

                                                           
58 Ghaneiy Septian Ardhanningsih “Shariah Compaliance Akad Murabahah pada Pegadaian 

Syariah” (Skripsi Universitas Airlangga, Surabaya, 2017) 

 59 Wawancara, ibu rahmawati, ahli fiqh, 13 Februari 2022. 



58 
 

 
 

membelikan kita emas sedangkan kita yang menyicil / menyetor uang ke pihak 

pegadaian syariah. Dimana pada saat saya bertransaksi di pegadaian syariah 

jumlah angusan yang saya bayarkan tidak pernah berubah"
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Hal ini di perkuat dengan argumen pak Saikun selaku nasabah yaitu  

"Pihak pegadaian dalam menjelaskan produk jual beli emas sangat baik, 

sehingga saya paham dan semua prosedurnya sangat jelas.selain itu selama 

proses mencicil harga emasnya tidak mengalami kenaikan "
61

 

 

 Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa praktik jual beli emas 

terbebas dari ketidakjelasan (Gharar), hal ini sesuai dengan persyaratan jual 

beli emas sesuai hukum islam. Sedangkan  

B. Pembahasan 

 Berdasarkan hasil analisis di atas dapat diketahui bahwa Implementasi jual 

beli emas dengan akad murabahah telah sesuai dengan fatwa DSN mengenai akad 

murabahah dan proses jual beli emas menggunakan akad murabahah, berdasarkan 

hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah Luwu 

telah menjalankan transaksi sesuai dengan aturan DSN MUI, dimana 

implementasi dari akad murabahah dapat di lihat dari proses transaksi antar pihak 

pegadaian dengan pihak nasabah. Dimana pihak pegadaian menjelaskan 

penggunaan akad murabahah dalam produk jual beli emas secara baik dan jelas 

kepada nasabah.  

Berdasarkan pernyataan nasabah sekaligus ahli fiqh bahwa praktik jual beli 

ini telah terhindar dari riba dan ketidakjelasan (gharar), hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Rosyani Trimalawati (2019) pelaksanaan Sistem 

Murabahah emas menggunakan akad Murabahah yaitu kesepakatan kedua belah 
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pihak kemudian untuk penerapan perawatan dan pemeliharaan barang jaminan 

menggunakan akad rahn selama masa pelunasan belum selesai dan denda apabila 

mengalami keterlambatan pembayaran sebesar 4% per 30 hari dimana denda 

tersebut dapat memberatkan nasabah. Berdasarkan analisis merupakan bentuk 

kehati-hatian pihak pegadaian syariah terhadap nasabah agar tidak melakukan 

wanprestasi dikemudian hari, pada praktiknya menurut hukum islam akad 

murabahah bukanlah akad yang dilarang menurut agama yang menimbulkan 

ketidakjelasan dan kepraktikan riba. 

Sedangkan implementasi akad murabahah telah sesuai dengan Fatwa MUI 

No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas. Dimana Ketentuan yang 

terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSNMUI/ V/2010 menurut penulis 

apabila dilihat dari segi nasabah maka praktek yang dilakukan pada Pegadaian 

Syariah. Misalnya hal-hal mengenai pelaksanaan akad jual beli emas secara tidak 

tunai, penjelasan yang di berikan oleh pegadaian mengenai harga jual beli emas 

yang dilakukan secara kredit, harga awal ditentukan oleh pihak pegadaian syariah 

beserta dengan besarnya angsuran yang harus dibayarkan oleh nasabah setiap 

bulannnya dan cicilan atau angsuran yang dibayarkan setiap bulannya tidak 

berubah. Hal tersebut menurut penulis keseluruhannya sudah sesuai dengan Fatwa 

DSN-MUI Nomor 77/DSNMUI/ V/2010.  

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syelfi Bahtiana 

Putri (2019) Yaitu mengenai ketentuan dari harga emas yang tidak boleh 

bertambah selama masa pembiayaan. Dan dalam prakteknya tidak menaikkan 

harga sedikitpun saat nasabah mengangsur pembiayaan sampai dengan 
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pembiayaan selesai sesuai dengan waktu yang di tentukan di awal akad. Dengan 

demikian secara tidak langsung telah terjadi pembatasan dan ketentuan yang ada 

dalam fatwa tersebut, sehingga di katakan akad dan prosedur telah sesuai. Namun 

penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurul 

Lailaturrokhmah (2020) dimana menyatakan bahwa, penerapan akad murabahah 

pada produk tabungan emas di PT. Pegadaian (Persero) CPS Daan Mogot belum 

sepenuhnya sesuai fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang 

Murabahah dan fatwa DSN-MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual 

Beli Murabahah  karena penerapannya hanaya diterapkan pada menabung emas 

dan transaksi buyback.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa  

implementasi akad Murabahah yang diterapkan pada produk Tabungan Emas di 

Pegadaian Syariah Luwu adalah pada saat nasabah melakukan transaksi 

menabung emas antar pihak nasabah dan pegadaian syariah Luwu. Jual beli emas 

secara tidak tunai menggunakan akad murabahah pada Pegadaian Syariah Luwu 

Cabang Kota Palopo dikatakan sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 

77/DSN-MUI/V/2010 dapat dilihat dari harga emas selama dalam masa angsuran 

tidak mengalami kenaikan, terhindarnya transaksi dari praktik riba dan 

ketidakjelasan atau gharar.  

B. Saran 

1. Untuk Pegadain Syariah 

Pegadaian syariah Luwu Cabang Kota Palopo diharapkan dapat 

memberikan pelayanan dan keterangan sesuai dengan Standar Operasional 

Perusahaan (SOP) agar akad tersebut tidak cacat menurut hukum dan sesuai 

ketentuan syariat islam untuk menghindari gharar dan riba. 

2. Untuk Peneliti Selanjutnya 

Kepada peneliti berikutnya agar menambah variabel baru serta 

melakukan pengembangan.
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