
I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan 

pembangunan, maka pemerintahan suatu negara dalam perekonomiannya pada 

hakekatnya mengemban tiga fungsi utama yaitu: 1) Fungsi alokasi adalah peran 

pemerintah untuk mengusahakan agar pengalokasian sumber-sumber daya 

ekonomi dapat dimanfaatkan secara optimal, 2) Fungsi distribusi adalah fungsi 

pemerintah untuk mengusahakan agar distribusi pendapatan khususnya ditangan 

masyarakat menjadi rata dan 3) Fungsi stabilisasi adalah fungsi pemerintah untuk 

menyelaraskan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ada (Mangkusubroto, 1997:2-

8).

Adanya pembangunan ekonomi yang berkesinambungan, kegiatan bisnis pun 

mengalami perkembangan yang cukup pesat yang terjadi hampir di semua bidang 

usaha. Hal ini menyebabkan tingkat persaiangan yang semakin ketat. Para pelaku 

ekonomi baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan 

hukum memerlukan dana yang besar. Seiring dengan kegiatan ekonomi tersebut, 

kebutuhaan akan pendanaan pun akan semakin meningkat. Kebutuhan pendanaan 

tersebut sebagian besar dapat dipenuhi melalui kegiatan pinjam meminjam. 



Kegiatan pinjam meminjam ini dilakukan oleh perseorangan atau badan hukum 

dengan suatu lembaga, baik lembaga informal maupun formal. 

Indonesia yang sebagian masyarakatnya masih berada di garis kemiskinan 

cenderung memilih melakukan kegiatan pinjam meminjam kepada lembaga 

informal seperti misalnya rentenir. Kecenderungan ini dilakukan karena 

mudahnya persyaratan yang harus dipenuhi, mudah diakses dan dapat dilakukan 

dengan waktu yang relatif singkat. Namun dibalik kemudahan tersebut, rentenir 

atau sejenisnya menekan masyarakat dengan tingginya bunga. Jika masyarakat 

mau melihat keadaan lembaga formal yang dapat dipergunakan untuk melakukan 

pinjam meminjam, mungkin masyarakat akan cenderung memilih lembaga formal 

tersebut untuk memenuhi kebutuhan dananya. Lembaga formal tersebut dibagi 

menjadi dua yaitu lembaga bank dan lembaga nonbank. Saat ini, masih terdapat 

kesan pada masyarakat bahwa meminjam ke bank adalah suatu hal yang lebih 

membanggakan dibandingkan dengan lembaga formal lain, padahal dalam 

prosesnya memerlukan waktu yang relatif lama dengan persyaratan yang cukup 

rumit.

Sebagai salah satu pelaku ekonomi di Indonesia, Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi di 

Indonesia. Ada tiga alasan penting yang melatarbelakanginya yaitu pertama 

kegiatan ekonomi nasional sebagian besar digerakkan oleh sektor pemerintah, 

dimana pelakunya adalah BUMN. Kedua BUMN menguasai hampir semua sektor 

ekonomi seperti pertambangan dan energi transportasi umum, perkebunan dan 

lain-lain. Ketiga, jika BUMN dikelola dengan baik merupakan sumber pendapatan 
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negara yang sangat berarti, mengingat total aset BUMN yang relatif besar, dengan 

lebih memberdayakan dan meningkatkan peran BUMN tersebut dapat 

memberikan kontribusi yang berarti terhadap anggaran pemerintah dan belanja 

negara (APBN), (Jurnal Ekuwasbang, No. I/1999).

Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, bentuk Badan 

Usaha Milik Negara dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Perusahaan Umum (Perum)

2. Perusahaan Perseroan (Persero)     

Fungsi BUMN ada dua yaitu fungsi ekonomis dan fungsi sosial, sebagai 

konsekuensi dari fungsi tersebut BUMN harus bisa memperoleh laba dalam 

menjalankan aktivitas usahanya, begitu juga harus tetap melaksanakan fungsi 

sosialnya sebagai agen pembangunan artinya bahwa perusahaan-perusahaan 

pemerintah dituntut dapat memainkan peran ganda yaitu sebagai institusi bisnis 

sekaligus juga sebagai agen pembangunan.     

Perusahaan Umum Pegadaian adalah satu-satunya Badan Usaha Milik Negara di 

Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan 

lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke 

masyarakat atas dasar hukum gadai. Tugas pokoknya adalah memberikan 

pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak 

dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan informal yang cenderung 

memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat.
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Gadai dalam fiqh disebut rahn, yang menurut bahasa adalah nama barang yang 

dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Sedangkan menurut syara` artinya 

menahan sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat 

diambil kembali sebagai tebusan. Dalam definisinya rahn/marhun adalah barang 

yang digadaikan, rahin adalah orang yang menggadaikan, sedangkan murtahin 

adalah orang yang memberikan pinjaman.

Gadai sebagai salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang, untuk suatu 

kepercayaan dari kreditur, maka debitur menggadaikan barangnya sebagai 

jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang 

menggadaikan, namun dikuasai oleh penerima gadai. 

Hadirnya Pegadaian Syariah sebagai sebuah lembaga keuangan formal yang 

berbentuk unit dari Perum Pegadaian di Indonesia, yang bertugas menyalurkan 

pembiayaan dalam bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang 

membutuhklan berdasarkan hukum gadai syariah merupakan suatu hal yang perlu 

mendapat sambutan positif. Dalam gadai syariah yang terpenting adalah dapat 

memberikan kemaslahatan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat dan 

menjauhkan diri dari praktik-praktik riba, spekulasi, maupun gharar 

(ketidaktransparanan) yang berakibat terjadinya ketidakadilan dan kedzaliman 

pada masyarakat dan nasabah.

Keberadaan pegadaian syariah pada awalnya didorong oleh perkembangan dan 

keberhasilan lembaga-lembaga keuangan syariah. Di samping itu, juga dilandasi 

oleh kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap hadirnya sebuah pegadaian yang 
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menerapkan prinsip-prinsip syariah. Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan 

merupakan salah satu pegadaian syariah yang beroperasi di Bandar Lampung.

Konsep operasi Pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern 

yaitu azas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai 

Islam. Fungsi operasi Pegadaian Syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor 

Cabang Pegadaian Syariah/ Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu 

unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain Perum Pegadaian. ULGS ini 

merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari 

usaha gadai konvensional.

Dalam perkembangan saat ini, bentuk perolehan pendapatan Pegadaian Syariah 

dapat berupa transaksi yang berasal dari biaya administrasi (qardhul hasal), jasa 

penyimpanan (ijarah), jasa taksiran, galeri dan bagi hasil.

Produk dan jasa yang dapat ditawarkan oleh gadai syariah kepada masyarakat, 

yaitu antara lain :

1) Pemberian pinjaman/pembiayaan atas dasar hukum gadai syariah berarti 

mensyaratkan pemberian pinjaman atas dasar penyerahan barang bergerak oleh 

rahin. Konsekuensinya bahwa jumlah pinjaman yang diberikan kepada masing 

peminjam sangat dipengaruhi oleh nilai barang bergerak dan tidak bergerak yang 

akan digadaikan.

2) Penaksir nilai barang
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Jasa ini dapat diberikan gadai syariah karena perusahaan ini mempunyai peralatan 

taksir, serta petugas yang berpengalaman dan terlatih dalam menaksir nilai suatu 

barang yang akan digadaikan. Pada dasarnya, barang yang akan ditaksir berupa 

barang bergerak dan tidak bergerak yang dapat digadaikan. Atas jasa penaksiran 

yang diberikan, gadai syariah memperoleh penerimaan dari pemilik barang berupa 

ongkos penaksiran.

3) Penitipan Barang (ijarah)

Perusahaan ini mempunyai penitipan barang bergerak, yang cukup memadai. 

Gudang dan tempat penyimpanan barang bergerak lain digunakan menyimpan 

barang yang digadaikan. Mengingat gudang dan tempat penyimpanan lain ini 

tidak selalu dimanfaatkan penuh, maka kapasitas menganggur tersebut dapat 

dimanfaatkan untuk memberikan jasa lain, berupa penitipan barang. Jasa 

titipan/penyimpanan, sebagai fasilitas pelayanan barang berharga dan lain-lain 

agar lebih aman seperti ; barang/surat berharga (sertifikat motor, tanah, ijasah, dll) 

yang dititipkan di Pegadaian Syariah. Atas jasa penitipan yang diberikan, gadai 

syariah memperoleh penerimaan dari pemilik barang berupa ongkos penitipan.

4) Gold Counter

Jasa ini menyediakan fasilitas tempat penjualan emas eksekutif yang terjamin 

kualitas dan keasliannya. Setiap perhiasan masyarakat yang dibeli di toko 

perhiasan milik pegadaian akan dilampiri sertifikat jaminan, untuk image dengan 

mencoba menangkap pelanggan kelas menengah ke atas. Dengan sertifikat itulah 

masyarakat akan merasa yakin dan terjamin keaslian dan kualitasnya dan lain-lain.
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Pada hakekatnya produk dan jasa yang ditawarkan oleh Perum Pegadaian Syariah 

Cabang Raden Intan Bandar Lampung adalah sebagai berikut: 

1. AR RAHN  (Gadai Syariah)

Rahn adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah 

dengan mengacu pada system administrasi modern.

Besar kredit yang diberikan sama dengan Gadai Konvensional/ KCA, namun 

berbeda dalam proses penetapan sewa modal. Gadai syariah menerapkan biaya 

administrasi dibayar dimuka, yaitu saat akad baru/ akad perpanjangan 

serendah-rendahnya Rp 1.000 dan setinggi-tingginya Rp 60.000 untuk jumlah 

pinjaman maksimum Rp 200.000.000.

Tarif Ijaroh dekenakan sebesar Rp 15 – Rp 85 per sepuluh hari masa 

penyimpanan untuk setiap kelipatan Rp 10.000 dari taksiran barang jaminan 

yang dititipkan/ diagunkan.

2.  AR RUM (Kredit AR RAHN untuk Usaha Mikro)

AR RUM adalah skim pinjaman berprinsip syariah bagi para pengusaha Mikro 

dan Kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan system pengembalian 

secara angsuran dan menggunakan jaminan BPKB motor / mobil.

3. MULIA (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi)

Mulia memfasilitasi kepemilikan emas batangan melalui penjualan Logam 

Mulia oleh Pegadaian kepada masyarakat secara tunai dan/ atau dengan pola 

angsuran dengan proses cepat dalam jangka waktu tertentu dan fleksibel. 
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Mulia merupakan produk syariah yang dilincurkan pada tahun 2008 dan pada 

tahun pertama peluncurannya, produk ini cukup mendapatkan respon yang 

baik dari pelanggan. 

Untuk mengetahui perkembangan jumlah konsumen yang menggunakan jasa 

Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung dapat dilihat dari tabel 1 

berikut.

Tabel 1. Perkembangan jumlah konsumen yang menggunakan jasa Pegadaian
  Syariah Cabang Raden Intan Periode Januari 2009- Desember2009

Bulan/Tahun Produk Pegadaian Syariah TOTAL
AR 

RAHN
Perubaha

n
AR 

RAHN 
(%)

MULIA Perubaha
n

Mulia
(%)

AR 
RUM

Perubaha
n

AR RUM 
(%)

Januari’09 147 - 6 - - - 153
Februari’09 151 2,72 2 (66,67) - - 153
Maret’09 177 17,22 12 500 - - 189
April’09 154 (12,99) 19 58,33 - - 173
Mei’09 168 9,09 8 (57,89) - - 176
Juni’09 188 11,90 5 (37,5) - - 193
Juli’09 156 (17,02) 11 120 8 - 175
Agustus’09 181 16,03 7 (36,36) 11 37,5 199
September’09 209 15,47 4 (42,86) 7 (36,36) 220
Oktober’09 179 (14,35) 8 100 5 (28,57) 192
November’09 181 1,16 6 (25) 13 160 200
Desember’09 190 5,56 3 (100) 17 30,77 210
Sumber: Perum Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung
Ket: Untuk produk Ar rum baru mulai berjalan pada bulan Juli 2009.

Berdasarkan tabel di atas, terlihat perkembangan konsumen yang menggunakan 

jasa pegadaian syariah untuk produk gadai AR RAHN, MULIA, dan AR RUM 

periode bulan Januari 2009 hingga Desember 2009 mengalami fluktuasi. 

Perubahan tertinggi untuk AR RAHN terjadi pada bulan Maret 2009 sebesar 

17,22% dan mengalami penurunan yang cukup signifikan pada bulan Juli 2009 

yaitu sebesar -17,02%. Sedangkan untuk produk Mulia mengalami penurunan 
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sebesar -100% pada bulan Desember 2009 yang merupakan penurunan yang 

tertinggi. Dan mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada bulan Maret 2009, 

yaitu sebesar 500%. Untuk produk Ar RUM sendiri baru mulai berjalan sejak 

bulan Juli 2009. Produk Ar RUM mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu 

pada bulan November 2009 yaitu sebesar 160%. Dan mengalami penurunan yang 

cukup banyak pada bulan September 2009 sebesar – 36,36%.

Kantor Perum Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung, saat ini 

membawahi 9 Unit Pelayanan Cabang Syariah (UPCS). Berikut merupakan 

gambaran Pelayanan Perum Pegadaian Syariah di Lampung.  

Tabel 2. Peta Pelayanan Perum Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan di Kota
  Bandar Lampung

No Lokasi Pelayanan Nama Kantor
1 JL. H. Cokroaminoto 80 B. Lampung UPCS Enggal
2 JL. Diponogoro no.1 B. Lampung UPCS Lungsir
3 JL. H. Wuruk no.1 B, Lampung UPCS Candra Mall
4 JL. Gn Rajabasa Raya T 15 UPCS Way Halim
5 JL. A. Yani no. 95 Metro UPCS Metro Iring Mulyo
6 JL. A. Tirtayasa 207 B. L ampung UPCS Tirtayasa
7 JL. A. H. Nasution UPCS Metro 21
8 JL. Urip Sumoharjo no.154 UPCS Urip Sumoharjo
9 JL. Arif Rahman Hakim UPCS Arif Rahman Hakim

Sumber: Perum Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung

Tabel 3. Perkembangan jumlah pegawai Perum Pegadaian Syariah Cabang Raden
  Intan di Kota Bandar Lampung Tahun 2008-2009
Tahun Jumlah Pegawai (Orang)
2008 6
2009 14

Sumber: Perum Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2008 jumlah pegawai di Kantor 

Perum Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung yaitu sebanyak 6 

orang pegawai dan mengalami penambahan jumlah pegawai pada tahun 2009 
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sebanyak 8 orang pegawai yang melayani kebutuhan masyarakat akan jasa 

Pegadaian.

Semakin meningkatnya penduduk di Kota Bandar Lampung setiap tahunnya, 

membuat peranan layanan Perum Pegadaian Syariah menjadi sangat dibutuhkan 

oleh masyarakat. Berikut merupakan tabel perkembangan banyaknya produk-

produk Pegadaian Syariah yang di gunakan oleh konsumen. 

Tabel 4. Perkembangan banyaknya produk-produk Pegadaian Syariah yang
  digunakan oleh konsumen/ nasabah

Tahun AR 
RAHN

MULIA AR 
RUM

Persentase
Ar rahn 

(%)

Persentase
Mulia (%)

Persentase 
Ar rum 

(%)
2008 831 - - - - -
2009 2.066 91 61 59,77 - -

Sumber: Perum Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung
Ket: Untuk produk Mulia baru mulai berjalan pada bulan Januari 2009, sedangkan 
produk Ar rum baru mulai berjalan pada bulan Juli 2009.

Tabel 4 memperlihatkan bahwa pada tahun 2008 yang menggunakan produk Ar 

rahn sebanyak 831 orang. Sedangkan pada tahun 2009 terjadi peningkatan yang 

cukup pesat, pengguna produk Ar rahn hingga mencapai 2.066 orang. Untuk 

pengguna produk Mulia dan Ar rum masing-masing pada tahun 2009 sebanyak 91 

dan 61 orang. Banyaknya produk tentunya akan mempengaruhi pendapatan pada 

Perum Pegadaian Syariah. Untuk dapat mengetahui target dan realisasi 

pendapatan Perum Pegadaian Syariah, dapat dilihat pada tabel 5. 

Tabel 5. Target dan Realisasi Perum Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan
  Tahun 2008-2009

Tahun Target (Rp) Realisasi 
Pendapatan (Rp)

Perubahan 
(%)

2008 - 3.543.448.000 -
2009 - 9.927.590.000 64,31

Sumber: Perum Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung
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Tabel 5 memperlihatkan realisasi pendapatan pada Perum Pegadaian Syariah 

untuk tahun 2008 adalah sebesar Rp 3.543.448.000 dan mengalami peningkatan di 

tahun 2009 hingga mencapai Rp 9.927.590.000. 

I.2 Permasalahan

Permasalahan yang diambil oleh penulis berdasarkan uraian diatas adalah 

“Apakah kinerja Perum Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung 

telah baik dari segi pelaksanaan pelayanan prima dan sudah sesuai dengan 

kebutuhan para pengguna jasa?”

I.3 Tujuan

Adapun tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan 

pelayanan prima pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar 

Lampung.

I.4 Kerangka Pemikiran

Keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang 

dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian 

kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat 

lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah;

b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan 

Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum 

dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang 

menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.
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Kekayaan negara yang dipisahkan dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

secara fisik adalah berbentuk saham yang dipegang oleh negara, bukan merupakan 

harta kekayaan Badan Hukum Milik Negara (BUMN) itu.

Dalam sistem perekonomian nasional, BUMN ikut berperan menghasilkan barang 

dan jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya 

kemakmuran masyarakat. Peran BUMN dirasakan semakin penting sebagai 

pelopor dan atau perintis dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati oleh 

usaha swasta. Disamping itu, BUMN juga mempunyai peran strategis sebagai 

pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar, dan 

turut membantu mengembangkan usaha kecil/ koperasi. BUMN juga merupakan 

salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis 

pajak, deviden, dan hasil privatisasi.

Pemerintah Indonesia mendirikan BUMN dengan dua tujuan utama yaitu tujuan 

yang bersifat ekonomi dan tujuan yang bersifat sosial. Dalam tujuan yang bersifat 

ekonomi BUMN dimaksudkan untuk mengelola sektor-sektor bisnis strategis agar 

tidak dikuasai oleh pihak tertentu. 

Pemerintah memberikan kesempatan kepada pihak swasta dalam kepemilikan 

BUMN, sehingga BUMN dapat beroperasi secara efektif dan efisien. Karena 

efektifitas dan efisiensi merupakan ciri teori barang swasta. (Mangkusubroto, 

1991:89)

Pegadaian Syariah yang merupakan salah satu BUMN sebagai sebuah lembaga 

keuangan formal yang berbentuk unit dari Perum Pegadaian di Indonesia, yang 
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bertugas menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pemberian uang pinjaman 

kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai syariah 

merupakan suatu hal yang perlu mendapat sambutan positif. Dalam gadai syariah 

yang terpenting adalah dapat memberikan kemaslahatan sesuai dengan yang 

diharapkan masyarakat dan menjauhkan diri dari praktik-praktik riba, spekulasi, 

maupun gharar (ketidaktransparanan) yang berakibat terjadinya ketidakadilan dan 

kedzaliman pada masyarakat dan nasabah. 

Namun, pegadaian kurang popular. Image yang selama ini muncul adalah bahwa 

orang yang berhubungan dengan pegadaian adalah mereka yang meminjam dana 

jaminan suatu barang, sehingga terkesan miskin atau tidak mampu secara 

ekonomi.

Selain itu, pegadaian syariah relatif baru sebagai suatu sistem keuangan. Belum 

banyak masyarakat yang mengetahui keberadaan pegadaian syariah. Sulitnya 

memberikan pemahaman kepada masyarkat mengenai bahaya bunga yang sudah 

mengakar dan hanya menguntungakan bagi sebagian pihak. Kurangnya 

seperangkat aturan yang mengatur pelaksanaan dan pembinaan pegadaian syariah. 

Sebagian masyarakat juga masih manganggap bahwa keberadaan pegadaian 

syariah hanya diperuntukan bagi umat islam. Oleh karenanya, menjadi tantangan 

tersediri bagi pegadaian syariah untuk mensosialisasikan syariahnya.

Menyadari fungsinya yang demikian besar dalam memberikan pelayanan jasa 

serta sumbangannya yang cukup besar dalam pembangunan nasional, tentunya 

tingkat efisiensi dan efektifitas penyelenggara pelayanan tidak bisa dilupakan. 

Tantangan saat ini yang cukup mendesak adalah meningkatkan kualitas pelayanan 
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yaitu dengan cara memberikan pelayanan prima kepada nasabah. Peningkatan 

pelayanan yang baik tentunya akan berpengaruh pada keberhasilan Perum 

Pegadaian Syariah yang pada akhirnya dapat memberikan kepercayaan yang besar 

kepada masyarakat untuk dapat menggunakan produk-produk yang disediakan 

oleh Perum Pegadaian Syariah. 
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