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BAB IV 

PENUTUP 

 

3.2 Kesimpulan 

a. Rahn merupakan suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang 

yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara’ sebagai jaminan, 

hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang. Rahn itu 

hukumnya jaiz (boleh) berdasarkan Al-Quran surat Al Baqarah ayat 283, 

As Sunnah Rasululloh saw, Ijma’ para ulama dan Fatwa Dewan Syariah 

Nasional-Majelis Ulama Indonesia. Aspek hukum keperdataan Islam (fiqih 

muamalah) selalu mempersyaratkan rukun dan syarat sah dalam setiap 

transaksi, salah satunya dalam transaksi gadai syariah serta hak dan 

kewajibannya. 

 Rahn memilki rukun, yakni :  

Rahin (pemilik harta atau barang), Murtahin (penerima jaminan harta 

rahin), Marhun (harta atau barang yang dijaminkan) dan Shigat (ijab 

qabul).  

Rahn memiliki unsur, yakni : 

Barang itu sah milik rahin dan berkuasa atas barang tersebut, marhun 

tersebut harus jelas ukuran, sifat, jumlah, dan nilainya. Nilai marhun 

ditentukan berdasarkan nilai riil pasar (fair value), marhun bisa dipegang 

atau dikuasai langsung secara hukum positif, pemilik boleh menggunakan 

atau memanfaatkan marhun namun penggunaannya tidak mengurangi nilai 
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atau harta, dan apabila marhun mengalami kerusakan atau cacat ketika 

digunakan, maka rahin wajib memperbaikinya atau menggantinya. 

b. Di Pegadaian Syariah rahn diaplikasikan berdampingan dengan akad 

ijarah. Sedangkan rahn layak untuk dijadikan akad jaminan bagi akad 

pembiayaan di bank syariah. Rahn dapat diterapkan sebagai salah satu 

lembaga jaminan  dengan berpegangan pada prinsip syariah.  

 

3.3 Saran 

a. Selama ini pegadaian syariah dalam menerima barang gadai masih terbatas 

pada barang yang bergerak saja. Padahal menurut pandangan syara’, 

kategori barang jaminan yang dapat di gadaikan adalah barang bergerak 

dan barang yang tidak bergerak. Mengingat perkembangan kebutuhan 

yang ada pada masyarakat, menurut penulis sudah waktunya bagi 

pegadaian syariah dalam hal menerima barang yang dijadikan jaminan 

tidak hanya terbatas pada barang bergerak saja tetapi juga barang yang 

tidak bergerak.  

b. Bank syariah mempunyai lembaga jaminan perorangan (borgtocht) 

maupun kebendaan dikarenakan bank syariah merupakan bagian dari 

sistem perbankan nasional. Agar di bank syariah lebih menunjukkan 

sistem syariahnya, maka  gadai syariah ( rahn ) seharusnya diterapkan di 

semua bank syariah, mengingat lembaga gadai syariah ( rahn ) merupakan 

lembaga jaminan asli berdasarkan syariah . 
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