
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Gadai

1. Pengertian Gadai

Definisi gadai secara umum diatur dalam Pasal 1150 Kitab Undang-undang

Hukum Perdata (KUH Perdata), yaitu :

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu barang
bergerak yang bertumbuh maupun tidak bertumbuh yang diberikan kepadanya
oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang, dan yang
akan memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari
barang tersebut lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya terkecuali biaya-
biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk
memelihara benda itu, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.”

Dari definisi gadai tersebut terkandung adanya beberapa unsur pokok, yaitu :13

a. Gadai lahir karena perjanjian penyerahan kekuasaan atas barang gadai

kepada kreditur pemegang gadai;

b. Penyerahan itu dapat dilakukan oleh debitur atau orang lain atas nama

debitur;

c. Barang yang menjadi obyek gadai hanya benda bergerak, baik bertubuh

maupun tidak bertubuh;

13 Purwahid Patrik dan Kashadi, Hukum Jaminan, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 2003, hlm.
13
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d. Kreditur pemegang gadai berhak untuk mengambil pelunasan dari barang

gadai lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya.

KUH Perdata mengenal adanya hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan

dan hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan, hak kebendaan yang

bersifat memberikan jaminan senantiasa tertuju pada benda milik orang lain,

benda milik orang lain dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak

bergerak. Untuk benda jaminan milik orang lain yang berupa benda bergerak

maka hak kebendaan tersebut adalah hak gadai, sedangkan benda jaminan orang

lain yang berupa benda tidak bergerak maka hak kebendaan tersebut adalah hak

tanggungan.14

Gadai merupakan jaminan dengan menguasai bendanya sedangkan hak

tanggungan merupakan jaminan dengan tanpa menguasai bendanya, gadai di

Indonesia dalam praktek perbankan sedikit sekali dipergunakan, kadang-kadang

hanya sebagai jaminan tambahan dari jaminan pokok yang lain. Hal demikian

terjadi karena terbentur pada syarat inbezitstelling pada gadai, padahal si debitur

masih membutuhkan benda jaminan tersebut.15

Pegadaian sebagai Perusahaan Negara dalam bentuk lembaga keuangan bukan

bank yang menjalankan usaha dalam bidang pembiayaan berdasarkan suatu

perjanjian antara pihak-pihak dalam hal ini antara debitur (nasabah) dan kreditur

(Pegadaian) atas dasar hukum gadai. Pegadaian adalah Perusahaan Negara sebagai

Badan Usaha Milik Negara berbentuk Perum yang diperuntukkan bagi masyarakat

14 Ibid, hlm. 12
15 Ibid
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luas yang berpenghasilan rendah dan membutuhkan dana untuk membiayai

kebutuhan tertentu yang sangat mendesak.16

2. Sifat-Sifat Gadai

Secara garis besar sifat-sifat gadai adalah sebagai berikut :17

a. Gadai adalah hak kebendaan;

Hak kebendaan dari hak gadai bukanlah hak untuk menikmati suatu benda

seperti eigendom, hak bezit, hak pakai, dan sebagainya. Benda gadai

memang harus diserahkan kepada kreditur tetapi tidak untuk dinikmati,

melainkan untuk menjamin piutangnya dengan mengambil penggantian

dari benda tersebut guna membayar piutangnya.

b. Hak gadai bersifat accessoir

Hak gadai hanya merupakan tambahan saja dari perjanjian pokoknya, yang

berupa perjanjian pinjam uang, sehingga boleh dikatakan bahwa seseorang

akan mempunyai hak gadai apabila ia mempunyai piutang dan tidak

mungkin seseorang dapat mempunyai hak gadai tanpa mempunyai

piutang. Jadi hak gadai merupakan hak tambahan atau accessoir, yang ada

dan tidaknya bergantung dari ada dan tidaknya piutang yang merupakan

perjanjian pokoknya, dengan demikian hak gadai akan dihapus jika

perjanjian pokoknya hapus.

16 Aprilianti, Lembaga Pegadaian dalam Perspektif Hukum, Universitas Lampung, Bandar
Lampung, 2007, hlm. 6 - 7
17 Purwahid Patrik dan Kashadi, Op.Cit, hlm. 13
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c. Hak gadai tidak dapat dibagi-bagi

Karena hak gadai tidak dapat dibagi-bagi, maka dengan dibayarkannya

sebagian hutang tidak akan membebaskan sebagian dari benda gadai. Hak

gadai tetap membebani hak gadai secara keseluruhan.

d. Hak gadai adalah hak yang didahulukan

Hak gadai adalah hak yang didahulukan. Ini dapat diketahui dari ketentuan

Pasal 1133 dan Pasal 1150 KUH Perdata, karena piutang dengan hak gadai

mempunyai hak untuk didahulukan daripada piutang-piutang lainnya,

maka kreditur pemegang gadai mempunyai hak mendahulukan (droit de

preference).

e. Benda yang menjadi obyek hak gadai adalah benda bergerak, baik yang

bertubuh maupun yang tidak bertubuh.

f. Hak gadai adalah hak jaminan yang kuat dan mudah penyitaannya.

3. Subyek dan Obyek Gadai

Subyek gadai biasanya adalah pemberi gadai atau debitur itu sendiri, namum

dapat juga dilakukan oleh orang lain atas nama debitur, jadi disini ada seorang

yang menggadaikan barang miliknya untuk utang yang dibuat debitur, demikian

juga  pemegang gadai biasanya adalah kreditur sendiri yang dapat menuntut

barang gadai yang dijaminkan padanya.18

Obyek dari gadai adalah segala benda bergerak, baik yang bertubuh maupun tidak

bertubuh, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1150 jo. Pasal 1152 Ayat (1), 1152 bis,

18 Ibid, hlm. 16
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dan 1153 KUH Perdata, namun benda bergerak yang tidak dapat

dipindahtangankan tidak dapat digadaikan.19

B. Gadai Syariah

1. Pengertian Gadai Syariah (Ar-Rahn)

Secara etimologi dalam bahasa Arab, kata ar-rahn berarti “tetap” dan “lestari”.

Kata ar-rahn juga dinamai al-habsu artinya “penahanan”, seperti dikatakan

ni’matul rahinah, artinya “karunia yang tetap dan lestari”. Pengertian yang

terkadung dalam istilah tersebut “menjadikan barang yang mempunyai nilai harta

menurut pandangan syara’ sebagai jaminan utang, hingga orang yang

bersangkutan boleh mengambil utang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat)

barang itu.20

Ar-rahn adalah menahan salah satu harta si peminjam sebagai jaminan atas yang

diterimanya. Barang yang ditahan tahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan

demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil

kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan

bawah rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai.21

Gadai adalah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara’ sebagai

tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh

atau sebagian utang dapat diterima,22 sedang menururt Hasbi Ash Shiddieqy, rahn

19 Ibid, hlm. 17
20 H. Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, Sinar Grafika,
Medan, 2004, hlm. 139
21 Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, Pusaka Progressif, Surabaya, 2009, hlm. 542.
22 Ahmad Azhar Basyir, Riba, Utang-Piutang, dan Gadai, Al-Ma’arif, Bandung, 2005, hlm. 50
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adalah akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin

diperoleh bayaran sempurna darinya.23

Jadi, kesimpulannya bahwa rahn adalah menahan barang jaminan milik si

peminjam (rahin), baik yang bersifat materi atau manfaat tertentu, sebagai

jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang diterima tersebut memiliki

nilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (murtahin) memperoleh jaminan

untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian hutangnya dari barang gadai

tersebut apabila pihak yang menggadaikannya tidak dapat membayar tepat

waktunya.

2. Landasan Hukum Rahn

Dasar hukum yang menjadi landasan gadai syariah adalah Al-Qur’an, hadist Nabi

Muhammad SAW, Ijma, dan fatwa MUI. Hal dimaksud diungkapkan sebagai

berikut: 24

a. Al-Qur’an :

Surat Al- Baqarah ayat 283 digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep

gadai dan berbunyi sebagai berikut :

“Jika kamu dalam perjalanan (dan kamu melakukan muamalah tidak secara tunai)
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang
tanggungan yang dapat dijadikan sebagai pegangan (oleh yang mengutangkan),
tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah
yuang dipercaya itu menunaikan amanat (utangnya) dan hendaknya ia bertakwa
kepada Allah SWT, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyiak kesaksian,
karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor (berdosa), Allah
Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Ayat tersebut secara eksplisi menyebutkan “barang tanggungan yang dapat

dijadikan sebagai pegangan (oleh orang yang mengutangkan)”. Dalam dunia

23 Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah, Bulan Bintang, Jakarta, 2006, hlm. 86-87
24 H. Zainudin Ali, Op.Cit, Hlm. 5
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finansial, barang tanggungan bisa dikenal dengan jaminan (collateral) atau objek

pegadaian.

b. Hadist Nabi Muhammad SAW

Dasar hukum yang kedua untuk dijadikan rujukan dalam membuat rumusan gadai

syariah adalah hadis Nabi Muhammad SAW, yang antara lain diungkapkan

sebagai berikut :

1) Hadist Aisyah ra, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang berbunyi :

“Rasulullah Shalallahu alaihi wasalam pernah membeli makanan dari

orang Yahudi dengan tempo (kredit) dan beliau mengagunkan baju

besinya.” (HR Bukhari dan Muslim).

2) Hadist dari Anas bin Malik ra, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang

berbunyi :

“Sesungguhnya Nabi Shalallahu alaihi wasalam pernah mengagunkan baju

besinya di Madinah kepada orang Yahudi, sementara Beliau mengambil

gandum dari orang tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga Beliau.”

(HR al-Bukhari).

3) Hadist dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang

berbunyi :

“Nabi Muhammad SAW bersabda : kendaraan dapat digunakan dan hewan

ternak dapat pula diambil manfaatnya apabila digadaikan. Penggadai wajib

memberikan nafkah dan penerima gadai boleh mendapatkan manfaatnya.”

4) Hadist riwayat Abu Hurairah ra, yang berbunyi :

“Barang agunan tidak boleh disembunyikan dari pemilih yang

mengagunkan, baginya risiko dan hasilnya.
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c. Ijma

Ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal dimaksud berdasarkan

pada kisah Nabi Muhammad SAW, yang menggadaikan baju besinya untuk

mendapatkan makanan dari seorang yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi

dari contoh Nabi Muhammad SAW tersebut, ketika beliau beralih dari yang

biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang yahudi

bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad SAW yang tidak mau

memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga

yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka.25

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN-MUI)

Fatwa DSN-MUI menjadi salah satu rujukan yang berkenaan dengan gadai

syariah, diantaranya dikemukakan sebagai berikut :

1) Fatwa DSN-MUI No: 25/DSNMUI/III/2002 tentang Rahn;

2) Fatwa DSN-MUI No: 26/DSNMUI/III/2002 tentang Rahn Emas;

3) Fatwa DSN-MUI No: 09/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah;

4) Fatwa DSN-MUI No: 10/DSNMUI/IV/2000 tentang Wakalah; dan

5) Fatwa DSN-MUI No: 43/DSNMUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi.

3. Rukun Rahn

Dalam menjalankan pegadaian syariah, pegadaian harus memennuhi rukun gadai

syariah. Rukun rahn tersebut antara lain:26

a. Aqid, adalah piihak-pihak yang melakukan perjanjian (shigat). Aqid terdiri

dari dua pihak yaitu: pertama, rahin (yang menggadaikan) yaitu orang yang

25 Ibid, hlm. 8
26 Fathurrahman Djamil, Op.Cit, hlm. 234
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telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan

digadaikan. Kedua, murtahin (yang menerima gadai), yaitu orang, bank,

atau lembaga yang dipercaya oleh rahin untuk mendapatkan modal dengan

jaminan barang (gadai).

b. Marhun (barang yang digadaikan) yaitu barang yang digunakan rahin untuk

dijadikan jaminan dalam mendapatkan uang.

c. Marhun bih (utang) yaitu sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada

rahin atas dasar besarnya tafsiran marhun.

Sighat (ijab dan kabul) yaitu kesepakatan antara rahin dan murtahin dalam

melakukan transaksi gadai.

4.  Syarat Rahn

Dalam menjalankan transaksi rahn harus memenuhi syarat-syarat sebagai

berikut:27

a. Syarat aqid, baik rahin dan murtahin adalah harus ahli tabarru’ yaitu orang

yang berakal, tidak boleh anak kecil, gila, bodoh, dan orang yang terpaksa.

Serta tidak boleh seorang wali.

b. Marhun bih (utang) syaratnya adalah jumlah atas marhun bih tersebut harus

berdasarkan kesepakatan aqid.

c. Marhun (barang) syaratnya adalah harus mendatangkan manfaat bagi

murtahin dan bukan barang pinjaman.

Shigat (ijab dan kabul) syaratnya adalah shigat tidak boleh diselingi dengan

ucapan yang lain selain ijab dan kabul dan diam terlalu lama pada waktu

27 Ibid, hlm. 234-236
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transaksi. Serta tidak boleh terikat oleh waktu, pemeliharaan, penjagaan, dan

penaksiran. Singkatnya, biaya gadai syariah lebih kecil dan hanya sedikit

dikenakannya.

C. Riba Dalam Pandangan Islam

Prinsip umum hukum Islam yang berdasarkan pada sejumlah surah dalam Al-

Qur’an, menyatakan bahwa perbuatan memperkaya diri dengan cara yang tidak

benar, atau menerima keuntungan tanpa memberikan nilai imbangan, secara etika

dan mutlak dilarang oleh Al-Qur’an, demikian juga dalam beberapa hadits dan

ijtihad.

Menurut Ensiklopedia Islam Indonesia yang disusun oleh Tim Penulis UIN Syarif

Hidayatullah, ar-riba atau ar-rima makna asalnya ialah tambah, tumbuh, dan

subur. Adapun pengertian tambah dalam konteks riba ialah tambahan uang atas

modal yang diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan syara’, apakah

tambahan itu berjumlah sedikit maupun berjumlah banyak, seperti yang

diisyaratkan dalam Al-Qur’an.28

Secara umum menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam

transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan

dengan prinsip syariah dalam Islam.29

Macam-macam riba antara lain, Riba Qardh adalah suatu manfaat atau tingkat

kelebihan tertentu yang diisyaratkan terhadap yang berhutang. Riba Jahiliyyah

28 Ibid, hlm 21.
29 Zainuddin Ali, Op. Cit,  hlm 88.
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adalah utang yang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu

membayar utang pada waktu yang telah ditetapkan. Riba Fadhl adalah pertukaran

antar barang sejenis dengan kadar atau takaran berbeda, sedangkan barang yang

dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi. Riba Nasi’ah adalah

penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan

dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba Nasi’ah muncul karena adanya

perbedaan, perubahan, atau penambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang

diserahkan kemudian.30

Keuntungan atas berbagai macam pinjaman semua merupakan riba yang

diharamkan. Tak ada bedanya antara yang dinamakan pinjaman konsumsi maupun

pinjaman produksi, baik yang bunganya banyak maupun yang bunganya sedikit.

Semuanya sama saja haramnya. Pinjaman dengan riba itu hukumnya haram, tidak

dibenarkan, walaupun dengan alasan karena kebutuhan mendesak atau dalam

keadaan darurat. Perhitungan berjangka, meminta kredit dengan bunga, dan segala

macam kredit yang berbunga, semua termasuk praktik riba yang diharamkan

dalam kegiatan ekonomi syariah.

D. Akad

1. Pengertian Akad

Menurut Syamsul Anwar, bahwa istilah “perjanjian” disebut” akad” dalam hukum

Islam. Kata akad berasal dari kata al-‘aqd, yang berarti mengikat, menyambung

30 Ibid, hlm 92.
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atau menghubungkan (ar-rabt).31 Makna “ar-rabtu” secara luas dapat diartikan

sebagai ikatan antara beberapa pihak. Arti secara bahasa ini lebih dekat dengan

makna istilah fiqh yang bersifat umum, yakni keinginan seseorang untuk

melakukan sesuatu, baik keinginan bersifat peribadi maupun keinginan yang

terkait dengan pihak lain.32

Menurut Syamsul Anwar, akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai

pernyataan dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada

obyeknya. 33 Secara lebih jelas akad dapat diartikan sebagai pengaitan ucapan

salah seorang yang melakukan akad dengan yang lainnya secara syara’ pada segi

yang tampak dan berdampak pada obyeknya, sehingga akad merupakan salah satu

sebab peralihan harta yang ditetapkan syara’ yang karenanya timbul beberapa

hukum berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.34

Menurut Salim HS, pengertian perjanjian dapat dibedakan menurut teori lama dan

teori baru. Menurut teori lama, unsur-unsur perjanjian adalah :35

a) Adanya perbuatan hukum.

b) Persesuaian pernyataan.

c) Persesuaian kehendak ini harus dinyatakan.

d) Perbuatan hukum terjadi karena kerja sama antara dua orang atau lebih.

e) Pernyataan kehendak yang sesuai harus saling bergantungsatu sama lain.

31 Ahmad Ab al-Fath, Hukum Perjanjian syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat,
PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 68
32 Dimyaudin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2008, hlm. 47-
48
33 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat,
PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 68
34 Muhammad Hasbi, Pengantar Hukum Islam, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2001, hlm. 32
35 Salim HS, Pekembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia,Buku Kesatu, Sinar Grafika,
Jakarta, 2005, hlm. 15-17
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f) Kehendak ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum.

g) Aklibat hukum itu untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain atau

timbal balik.

h) Persesuaian kehendak harus dengan mengingat peraturan perundang-

undangan.

Menurut teori baru sebagaimana dikemukakan oleh Van Dunne, yang disebut

perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan

kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Teori baru ini tidak hanya melihat

perjanjian semata-mata, tetapi juga harus dilihat perbuatan yang mendahuluinya.

Menurut teori baru ini, ada tiga tahap dalam perbuatan perjanjian, yaitu: 1) tahap

pra contractual yaitu adanya penawaran dan penerimaan 2) tahap contractual

yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak dan 3) tahap post

contractual yaitu tahap pelaksanaan perjanjian.36

2. Rukun dan Syarat Akad

Agar suatu akad mempunyai kekuatan mengikat kapada para pihak dan sah

menurut syariah, maka harus terpenuhi syarat dan rukunnya sebagai berikut :

a. Akid (pihak yang bertransaksi)

Akid adalah pihak-pihak yang akan melakukan perjanjian, dalam hal jual beli

mereka adalah penjual dan pembeli. Akid ini disyaratkan harus memiliki sifat

ahliyah dan wilayah. 37 Sifat ahliyah maksudnya adalah para pihak yang akan

mengikat perjanjian harus memiliki memiliki kecakapan dan kepatutan untuk

mengikat perjanjian, untuk memiliki sifat ahliyah ini, seseorang disyaratkan telah

36 Ibid
37 Dimyauddin Djuwaini, Op.Cit, hlm. 56
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baligh dan berakal sehat, yang dimaksud dengan sifat wilayah adalah hak atau

kewenangan seseorang yang mendapat legalitas syar’i untuk mengikat suatu

perjanjian atas suatu obyek tertentu dengan syarat orang tersebut merupakan

pemilik asli, wali atau wakil atas suatu obyek tertentu tersebut.38 Para fuqoha’

telah memerinci kondisi-kondisi tertentu pada akid yang menyebabkan tidaknya

sahnya akad, yaitu:39

1) Gila, tidur, belum dewasa.

2) Tidak mengerti apa yang diucapkan.

3) Akad dalam rangka belajar atau bersandiwara.

4) Akad karena kesalahan.

5) Akad karena dipaksa.

b. Ma’qud alaih (obyek Perjanjian)

Ma’qud alaih (obyek perjanjian) adalah sesuatu di mana perjanjian dilakukan

diatasnya sehingga mempunyai akibat hukum tertentu, bisa berupa barang atau

manfaat tertentu. Syarat-syarat ma’qud alaih adalah :40

1) Harus sudah ada ketika akad dilakukan.Tidak boleh melakukan akad atas

obyek yang belum jelas dan tidak ada waktu akad.

2) Harus berupa mal mutaqawwim harta yang diperolehkan syara’ untuk

ditransaksikan) dan dimiliki penuh oleh pemiliknya. Tidak boleh

bertransaksi atas bangkai, darah, babi dan lain-lain. Begitu juga barang

yang belum berada dalam genggaman pemilik seperti ikan yang masih

berada di lautan.

38 Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islam Waadillatuhu, Juz IV, Daar al-fikr, Damaskus, 2005, hlm.
117
39 Rahmat Syafei, Op.Cit, hlm. 63
40 Wahbah az-Zuhaili, Op.Cit, hlm. 173
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3) Obyek transaksi harus bisa diserahterimakan pada saat terjadinya akad,

atau dimungkinkan dikemudian hari.

4) Adanya kejelasan tentang obyek transaksi, artinya barang tersebut

diketahui secara detail oleh kedua belah pihak sehingga tidak bersifat

majhul (tidak diketahui) dan mengandung unsur gharar.

5) Obyek transaksi harus barang suci bukan barang najis.

c. Sighat (ijab dan Kabul)

Sighat adalah ijab Kkabul. Ijab artinya ungkapan yang yang disampaikan oleh

pemilik barang (penjual) walaupun datangnya kemudian. Kabul adalah ungkapan

yang menunjukkan dari orang yang akan mengambil barang (pembeli) walaupun

datangnya di awal. Para ulama’ mazhab Hanafy mendefinisikan ijab sebagai

penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan kerelaan yang diucapkan oleh

orang pertama, baik yang menyerahkan maupun yang menerima, sedangkan kabul

adalah ucapan orang setelah orang yang mengucapkan ijab yang menunjukkan

kerelaan atas ucapan orang pertama. Pendapat ulama di luar mazhab Hanafy, ijab

adalah pernyataan yang keluar dari orang yang menyerahkan benda, baik

dikatakan oleh orang pertama maupun oleh orang kedua, sedangkan kabul

pernyataan dari orang yang menerima barang.

Ijab kabul harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :41

1) Adanya kesesuaian maksud dari kedua belah pihak.

2) Adanya kesesuaian antara ijab dan kabul dalam hal obyek transaksi atau

harganya.

41 Dimyauddin Djuwaini, Op.Cit hlm. 136.
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3) Adanya pertemuan antara ijab dan kabul artinya berurutan dan nyambung

serta dalam satu majelis. Satu Majelis artinya suatu kondisi yang

memungkinkan kedua pihak untuk membuat kesepakatan atau pertemuan

pembicaraan dalam satu obyek transaksi.

Di dalam Hukum Islam, akad dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu

dengan lafal, perbuatan, isyarat dan dengan tulisan.42

3. Berakhirnya Akad

Pada dasarnya, suatu akad berakhir bila telah tercapai tujuan dari akad tersebut.

namun, selain itu ada sebab lain yang dapat membuat suatu akad berakhir,

meskipun tujuannya belum tercapai. Para ulama fiqih menetapkan sebab-sebab itu

sebagai berikut :43

a. Berakhirnya masa berlaku akad, apabila akad tersebut memiliki tenggang

waktu

b. Dibatalkan oleh para pihak yang ber-akad, apabila akad itu sifatnya mengikat

dan dapat dibatalkan.

c. Akad yang telah sah dan mengikat, dianggap berakhir jika: akad itu

dinyatakan fasad, berlakunya syarat khiyar (dapat memilih meneruskan akad

atau tidak), atau akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak.

Salah satu pihak dalam akad meninggal dunia, dalam hal ini, menurut para ulama

fiqih tidak semua akad berakhir dengan adanya kematian salah satu pihak,

diantaranya adalah akad sewa menyewa, ar-rahn, al-kafalah, asy-syirkah, al-

wakalah, dan al-muzara’ah.

42 Rahmat Syafei, Op.Cit, hlm. 50
43 Ibid, hlm. 19
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E. Wanprestasi

Prestasi merupakan sesuatu yang wajib dan harus dipenuhi oleh para pihak dalam

suatu perjanjian. Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan

seperti yang telah disepakati dalam perjanjian.44

Menurut Abdulkadir Muhammad, tidak dipenuhinya kewajiban dalam perjanjian

disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu :45

1. Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban

maupun karena kelalaian;

2. Karena keadaan memaksa atau diluar kemampuan debitur (overmacht, force

majeure), jadi dalam hal ini debitur tidak bersalah.

Untuk menentukan apakah debitur melakukan wanprestasi, perlu ditentukan

dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi

prestasi. Ada tiga keadaan, yaitu debitur sama sekali tidak memenuhi prestasi,

debitur memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru dan debitur memenuhi

prestasi tetapi terlambat. Seorang debitur yang karena kelalaian atau kealpaannya

dalam suatu perjanjian dapat diancam hukuman atau akibat yang buruk bagi

debitur, yaitu membayar kerugian yang diderita kreditur, pembatalan perjanjian,

peralihan resiko, dan membayar biaya perkara jika sampai diperkarakan di depan

hakim, akan tetapi seorang debitur yang dituduh lalai dapat membela diri dengan

mengajukan beberapa alasan untuk membebaskan dirinya dari hukuman-hukuman

itu dengan jalan mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa, mengajukan

44 Aprilianti, Analisis Yuridis Mengenai Status dan Fungsi Perusahaan Umum Pegadaian,
Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2002, hlm. 71
45 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.
203
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bahwa kreditur sendiri juga telah lalai atau mengajukan bahwa kreditur telah

melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi. Keadaan memaksa (overmacht)

ialah suatu keadaan tidak dapat dipenuhi prestasi oleh debitur karena suatu

peristiwa yang tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi ketika

membuat perjanjian, dalam keadaan memaksa, debitur tidak dipersalahkan, karena

keadaan ini timbul diluar kemauan dan kemampuan debitur.46

G. Kerangka Pikir

Berdasarkan skema tersebut dapat dijelaskan bahwa:

Saat ini banyak masyarakat Indonesia yang membeli emas untuk kemudian

disimpan hingga harga jualnya mingkat. Pada saat membutuhkan uang dadakan

masyarakat terkadang menggadaikan emas yang dimilikinya tersebut kepada

lembaga  keuangan pegadaian. Pegadaian syariah merupakan suatu lembaga yang

memberikan fasilitas bagi masyarakat untuk dapat memperoleh pinjaman uang

46 Aprilianti, Op.Cit, hlm. 72

Pegadaian Syariah Gadai Emas Syariah

Pelaksanaan Akad

Penyelesaian Hukum
Sengketa Gadai Emas

Syariah

Akad Gadai Emas
Syariah

Jenis Akad

Rahin
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dengan cepat, praktis, dan menentramkan. Cepat karena hanya membutuhkan

waktu 15 menit untuk prosesnya, praktis karena persyaratannya mudah, jangka

waktu fleksibel dan terdapat kemudahan lain, serta menentramkan karena sumber

dana berasal dari sumber yang sesuai dengan syariat begitu pun dengan proses

gadai yang diberlakukan, oleh karena hal itulah penulis tertarik untuk membahas

mengenai gadai emas syariah dan dalam penelitian ini mengkhususkan

pembahasan mengenai jenis akad yang diterapkan serta melihat pelaksanaan dari

akad gadai emas syariah tersebut dan juga penyelesaian hukum terhadap sengketa

gadai emas syariah jika rahin melakukan wanprestasi.


