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BAB 1 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha milik 

perorangan dan atau badan usaha di semua sektor ekonomi (Tambunan, 2002:11). 

UMKM  memiliki peran penting dalam perkembangan dan pertumbuhan ekonomi 

suatu negara. Kontribusi UMKM dalam mengembangkan dan menumbuhkan 

ekonomi negara terlihat dari penyerapan tenaga kerja, peningkatan ekspor non 

migas, menciptakan dan menumbuhkan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) dan 

menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat miskin.  

Indonesia sebagai negara berkembang pada tahun 2011 tercatat pada 

Badan Pusat Statistika memiliki 55.206.44 UMKM dan bertambah sebanyak 

2,41% pada tahun 2012 menjadi 56.534.592 UMKM. Kontribusi yang diberikan 

UMKM pada PDB Indonesia pun meningkat dari setiap tahunnya. Menurut 

departemen Koperasi dan UMKM pada tahun 2011, UMKM menciptakan PDB 

nasional menurut harga berlaku tercatat Rp. 4.321.830 Milyar atau sebesar 

58,05% dari nilai PDB yang ada dan kontribusi UMKM pada PDB nasional 

meningkat pada tahun 2012 menjadi 59,68%. Dengan kata lain berkembangnya 

UMKM dapat menumbuhkan dan mengembangkan perekonomian suatu negara. 

UMKM yang bersifat informal dalam masalah tenaga kerja lebih mudah 

untuk dimasuki oleh pelaku pelaku usaha. Masyarakat yang memiliki kemauan 

dan kemampuan produktif menjadi bagian dari UMKM dalam mengembangkan 
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kualitas UMKM. Terserapnya tenaga kerja, dengan adanya UMKM dapat 

menggurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat di 

daerah tersebut. Berkembangnya UMKM di pedesaan dapat mengurangi tingkat 

Urbanisasi masyarakat desa untuk datang ke kota. Produk yang di hasilkan 

UMKM  tersebut dapat bersaing dengan produk impor ataupun dapat menjadi 

barang subtitusi produk produk lainnya.  

Undang Undang nomor 20 tahun 2008 pasal 22 dan 23 tentang UMKM, 

Pemerintah dituntut untuk melakukan peningkatan sumber pembiayaan 

pemberdayaan UMKM di Indonesia. Pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh 

pemerintah dengan cara mengembangkan, menumbuhkan dan  memperluas 

lembaga keuangan bank ataupun non-bank untuk memberikan pinjaman untuk 

perkembangan UMKM. Dengan demkian lembaga keuangan bank atau non bank 

menyalurkan dana nya untuk UMKM, sehingga UMKM tidak hanya 

menggunakan modal sendiri dalam mengembangkan usahanya. 

Nilai PDB Nasional yang meningkat dari tahun ke tahun di tidak diikuti 

dengan bertambahnya UMKM yang berbadan hukum. Dari 56,5 Juta UMKM 

hanya 17% di antaranya yang berbadan hukum. Pengusaha UMKM yang tidak 

berbadan hukum berusaha menghindari pajak yang mereka nilai kurang sesuai 

dengan kondisi UMKM. Dengan UMKM berbadan hukum, lembaga keuangan 

bank ataupun non-bank dapat mudah memberikan bantuan Modal. Keterbatasan 

Modal usaha UMKM merupakan kendala terbesar dalam perkembangan UMKM. 

Tabel 1.1 dibawah ini menjelaskan komposisi UMKM yang berbadan hukum dan 

tidak berbadan hukum menurut sub-Kelompok usaha. 
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Tabel 1.1 
Jumlah UMKM Menurut Sub-Kelompok Usaha dan Status 

Badan Hukum, 2000 
Status badan 

hukum 
Usaha 
Mikro 

Usaha 
Kecil 

Usaha 
Menengah 

UMKM 

Berbadan Hukum 4,37 5,33 14,83 4,90 
Tidak Berbadan 

Hukum 
95,63 94,67 85,17 95,10 

Sumber : Tambunan, Tulus. 2012. Usaha Mikro Kecil dan Menengah di 
Indonesia. Jakarta: LP3ES 

 
UMKM yang tidak berbadan hukum membuat pengusaha UMKM tersebut 

menggunakan dana pribadi untuk mengembangakn usahanya. Skim kredit yang 

sudah diberikan oleh Lembaga Keuangan untuk UMKM tidak dapat sepenuhnya 

dimanfaatkan UMKM. Selain dengan UMKM yang tidak berbadan hukum, 

prosedur penyaluran dana dari lembaga keuangan bank ataupun non-bank yang 

rumit dan membutuhkan waktu yang lama, seperti ditolak karena usahanya tidak 

layak untuk didanai atau tidak adanya jaminan kredit membuat pengusaha 

UMKM untuk mencari alternatif modal untuk mengembangkan usahanya.  

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan 

pembiayaan dan jasa jasa lainnya dalam prinsip syariah Islam (Muhammad:2002). 

Bank syariah sebagai salah satu lembaga intermediasi yang menghimpun dana dan 

menyalurkan dana dari masyarakat untuk masyarakat sesuai prinsip syariah. Dana 

yang dihimpun dari masyarakat tersebut digunakan bank syariah untuk 

mendapatkan profit dengan memberikan pembiayaan kepada masyarakat.  

Penghimpunan dana dari masyarakat, Bank syariah menggunakan akad 

wadiah dan mudharabah. Akad wadiah atau titipan berbentuk giro wadiah dan 

tabungan wadiah. Dalam akad wadiah tersebut bank Syariah dapat memberikan 
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bonus kepada shohibul maal tanpa ada perjanjian diawal, sehingga shohibul maal 

tidak terlalu mengharapakan adanya pemberian bonus pada rekeniningnya. Untuk 

akad mudharabah bank syariah sebagai mudharib menyediakan jasa berupa 

rekening investasi umum, rekening investasi khusus dan rekening tabungan 

Mudharabah. Bank Syariah tidak menjamin keuntungan atas investasi 

mudharabah yang bertolak belakang dengan bank konvensional yang menjamin 

keuntungan berdasarkan tingkat bunga tertentu. Dalam akad mudharabah tersebut 

Bank Syariah bertujuan adanya kerjasama antara pemilik dana dan Bank Syariah.  

Penyaluran dana dari Bank Syariah dengan pembiayaan dengan prinsip jual 

beli, sewa dan bagi hasil dapat dimanfaatkan untuk pemberian modal untuk 

perkembangan UMKM. Produk dengan akad mudharabah dan musyarakah 

dimana adanya kerjasama dan bagi hasil antara Bank Syariah sebagai shahibul 

maal dan mudharaib. Masyarakat pun dapat melakukan jual beli dengan Bank 

Syariah menggunakan akad murabahah, salam dan Istishna. Bank Syariah 

menawarkan produk qardh dimana Bank memberi pinjaman tanpa adanya 

imbalan dengan kewajiban pihak meminjam mengembalikan pokok pinjaman 

sekaligus ataupun dicicil dalam jangka waktu tertentu. 

Tabel 1.2 
Komposisi Pembiayaan yang Diberikan Bank Umum Syariah dan 

Unit Usaha Syariah, 2014  
Akad Pembiayaan Maret 2014 April 2014 
Mudharabah 13.498 13.802 
Musyarakah 40.583 42.830 
Murabahah 111.727 112.288 
Istishna 586 588 
Ijarah 10.199 10.819 
Qardh 8.371 8.057 

Sumber : Statistika Perbankan Syariah OJK (http://www.ojk.go.id/statistik-
perbankan-syariah-agustus-2014) 
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Tabel 1.2 menjelaskan komposisi pembiayaan yang diberikan oleh bank 

umum syariah dan unit usaha syariah sesuai akad yang diberikan. Pada Maret 

2014 pembiayaan yang paling sering dilakukan Bank Syariah ialah murabahah 

dan meningkat pada April 2014.  Sedangkan untuk qardh pembiayaan nya 

menurun pada April 2014. Bank Syariah pada bulan April 2014 menyalurkan dana 

untuk UMKM sebanyak Rp.109.506 Milyar yang Rp.75.765 Milyar di antaranya 

untuk modal kerja. 

Baitul maal wat tamwil yang merupakan salah satu lembaga keuangan 

syariah mikro yang bertujuan untuk menciptakan sumber pembiayaan dan 

penyedia modal bagi anggota dengan prinsip syariah dapat menjadi rujukan 

UMKM untuk mendapatkan modal. Menurut Ridwan (2013:37) BMT memiliki 

kedudukan dan fungsi untuk terlibat langsung dalam upaya pengembangan usaha 

kecil dan menengah. BMT didirikan dari, oleh dan untuk masyarakat. Sehingga 

adanya BMT dapat mengembangkan pengusaha UMKM terutama pengusaha 

yang lemah. 

Pembiayaan yang diberikan BMT umumnya lebih fleksibel dan tidak 

membebani anggotanya. Sudarsono (2008:110) menjelaskan klasifikasi 

pembiayaan BMT untuk perdagangan, industri tumah tangga, pertanian, 

perternakan, perikanan, konveksi, kontruksi, percetakan dan lainnya. Untuk 

angsurannya dapat dilakukan harian, mingguan, bulanan atau pada saat jatuh 

tempo. Kemudahan tersebut dapat memudahkan UMKM untuk mendapatkan 

modal. 
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Gadai emas Lembaga Keuangan Syariah dapat menjadi salah satu 

alternatif yang diberikan lembaga keuangan bank untuk menyalurkan dana untuk 

permodalan UMKM. Produk gadai emas yang di tawarkan bank syariah dan BMT 

ini merupakan salah satu pembiayaan dengan akad pelengkap yang ditujukan 

untuk memperlancar pembiayaan dengan menggunakan gabungan dari prinsip jual 

beli, sewa dan bagi hasil. Gadai Emas tersebut menggunakan akad rahn. Rahn  

menurut isitilah syara‟ ialah menjadikan suatu benda bernilai sebagai tanggungan 

utang dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian 

utang dapat diterima (Suhendi, 2011:106)  

Harga emas tahan terhadap oleh inflasi dan hanya terpengaruh oleh 

jumlahnya permintaan menjadikan emas sebagai alat investasi pengusaha. Nilai 

emas yang dapat bertahan pada saat inflasi tumbuh memberikan nilai tambah 

untuk berinvestasi emas. Penggunaan emas dalam bidang moneter dan keuangan 

berdasarkan nilai moneter absolut dari emas itu sendiri terhadap berbagai mata 

uang di seluruh dunia, meskipun secara resmi di bursa komoditas dunia, harga 

emas di cantumkan dalam mata uang dolar Amerika. 

Emas merupakan aset yang likuid sehingga pada saat harga emas murah 

pengusaha UMKM dapat membeli emas tersebut dan ketika harga emas tinggi 

dapat menjual emas tersebut untuk tambahan modal usaha mereka. Harga emas 

yang berlawanan dengan harga dolar dapat menjadikan emas sebagai alternatif 

untuk berinvestasi. Gambar 1.1 dan 1.2 berikut menjelaskan pergerakan harga 

emas dan pergerakan kurs Dollar USD yang berlawanan. 
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Sumber : http://harga-emas.org/ 

Gambar 1.1  
Pergerakan Harga Emas di Indonesia Agustus – November 2014 

 

 
Sumber : http://harga-emas.org/ 

Gambar 1.2  
Pergerakan Kurs Dollar USD Agustus – November 2014 

 
Gadai emas bank syariah dan BMT yang ditawarkan ini menekan 

terjadinya wanprestasi oleh nasabah dan terjadinya krisis moneter. Pembiayaan 

dengan gadai emas yang dikeluarkan oleh bank syariah bertujuan untuk 

mempertahakan nilai emas yang relatif lebih stabil. Saat harga emas naik, minat 

masyarakat untuk menggunakan produk gadai emas bank syariah ini pun 

meningkat. Pimpinan cabang Bank Syariah Mandiri Solo mengatakan bahwa saat 

harga emas naikpada Juli-Agustus 2011 jumlah nasabah gadai emas nya naik 

250%. Saat Harga emas naik, Peminat gadai emas banyak dikarenakan gadai emas 
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menjadi salah satu pilihan investasi. (www.tempo.co) . Gadai emas BRI Syariah 

per Agustus 2011 sudah mencapai 1,6 Triliyun Tumbuh 147,6% dari akhir 

Desember 2010. Komposisi gadai emas mencakup 20% dari pembiayaan BRI 

Syariah (www.kontan.co.id). Data yang didapat melalui artikel kontan, diketahui 

pada Januari 2014 sampai Juni 2014, Bank Syariah Mandiri mendapatkan omzet 

sebanyak Rp 2,05 Triliyun dari Gadai Emas. Omzet tersebut tumbuh 80% atau 

sebesar Rp 1,7 Triliyun. Pertumbuhan tersebut diikuti dengan bertambhanya 

jumlah nasabah Gadai Emas sebanyak 11%. 

Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) 

No.26/DSN-MUI/III/2002, Praktek gadai emas di bank syariah diperbolehkan 

dengan menggunakan akad rahn. Gadai emas tersebut ditawarkan dengan 

pemberian hutang dengan akad gadai dengan jaminan emas yang pada 

trnasaksinya dikenakan biaya pemeliharaan. Akad rahn berlaku pada saat emas 

yang diberikan rahin kepada Bank Syariah sebagai murtahin, Hutang atau 

pinjaman dana yang diberikan kepada rahin menggunakan akad qardh dalam 

rangka rahn, sedangkan emas menjadi jaminan atas pemberian hutang 

menggunakan akad ijarah. 

Penyediaan dana yang relatif cepat dengan syarat yang mudah pada 

produk gadai emas Bank Syariah dapat menjadi alternative pemberiaan modal 

pada UMKM yang tidak berbadan hukum ataupun berbadan hukum. Emas yang di 

gadaikan oleh rahin dijamin aman dan di asuransikan oleh Bank syariah. Layanan 

yang diberikan bank syariah memudahakan rahin untuk mengukur keuangan 

secara teratur karena fleksibelitas dalam pelunasan sesuai kemampuan dan biaya 
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adminstrasi yang ringan. Bank syariah memberikan sertifikat gadai sebagai bukti 

transaksi, apabila rahin ingin menembus emas nya tidak dikenai denda oleh bank 

syariah. Pembiayaan yang diberikan bank syariah melalui gadai emas ini memiliki 

profitabilitas yang tinggi karena pembiayaan yang cepat. 

BMT sudah menawarkan produk gadai emas ini. Dengan persyaratan dan 

karakteristik yang tidak jauh berbeda dengan gadai emas di Bank Syariah, 

permintaan gadai emas di BMT cukup banyak. Pembiayaan dari gadai emas yang 

dilakukan BMT untuk anggota nya cenderung mengikuti kebutuhan nasabahnya. 

Tidak terikat oleh aturan aturan eksternal seperti Bank Indonesia karena BMT 

dibawah kementerian koperasi. 

Keterbatasan modal yang dihadapi UMKM menjadi kendala dalam 

perkembangan UMKM. Pemberian modal oleh lembaga keuangan yang menuntut 

persyaratan yang rumit dan proses yang lama, sehingga UMKM tidak mudah 

mendapatkan modal dari lembaga keuangan. Kepemilkan jaminan oleh pengusaha 

UMKM menjadi asalan sulitnya mendapatkan modal. Jaminan berupa surat surat 

berharga terkadang tidak dimiliki oleh pengusaha UMKM. Emas yang umumnya 

dimiliki sebagian masyarakat dapat dijadikan jaminan dengan melaukan gadai 

emas di lembaga keuangan syariah. Gadai emas dapat menjad alternatif 

pemenuhan modal UMKM. 

Gadai emas Bank Syariah dan BMT sebagai produk penyaluran dana yang 

ditawarkan dapat menjadi alternatif pemberian modal pada UMKM. Keterbatasan 

modal yang dihadapi oleh UMKM dapat teratasi dengan dengan adanya gadai 

emas. Sifat dari produk gadai emas bank syariah yang mudah dan cepat 
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mendapatkan dana dengan jangka waktu yang pendek memberikan peluang untuk 

dikembangkan pada perbankan syariah. Hal inilah yang berusaha di kaji oleh 

penulis yang dilihat dari pemenuhan modal UMKM dengan menggunakan gadai 

emas bank syariah yang terlihat dari keberlangsungan UMKM dalam kegiatan 

operasionalnya.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukaan diatas, maka yang menjadi  

rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana Gadai Emas Bank Syariah 

dan Baitul maal wat tamwil sebagai solusi permasalahan modal Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adanya penelitain ini untuk mengetahui penggunaaan gadai emas untuk 

pemenuhan permodalan UMKM, sehingga adanya solusi untuk permasalahan 

modal pada UMKM. Berkembangnya gadai emas bank syariah dan BMT sebagai 

alternatif permodalan yang dapat bersaing dengan produk lainnya. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan 

memperdalam pengetahuan serta pemahaman penulis tentang gadai emas 

bank syariah dalam pemenuhan modal UMKM 

2. Bagi Bank Syariah dan BMT, penelitian ini diharapakan dapat membantu 

bank syariah dalam mengembangkan produk gadai emas atau produk 

penlayuran dana lainnya. 
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3. Bagi UMKM, penelitan ini diharapakan adanya kemudahan untuk 

mendapatkan pemenuhan modal untuk perkembangan usahanya 

4. Bagi masyarkat luas, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan 

dan refrensi. 

1.5 Sistematika Skripsi 

Pembahasan dalam skripsi ini akan dibagi dalam lima bab yang terdiri dari 

beberapa sub-bab. Sistematika skripsi secara garis besar disusun sebagai berikut : 

Bab 1 : Pendahuluan 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang merupakan 

dasar pemikiran mengenai produk Gadai Emas Lembaga Keungan 

Syariah yang dapat digunakan sebagai alternatif pemenuhan 

kebutuhan modal UMKM, rumusan masalah sebagai sesuatu yang 

diangkat peneliti, tujuan penelitian yang ingin dicapai dengan 

diadakannya penelitian ini dan sesuai latar belakang dan rumusan 

masalah yang dibuat, manfaat penelitian yang diharapakan akan 

didapat dari penelitian ini dan sistematika penulisan skripsi 

Bab 2 : Tinjauan Pustaka 

Pada bab ini diuraikan mengenai teori dan konsep yang melandasi 

topik permasalahan peulisan skripsi ini. Selain itu bab ini juga 

mengemukakkan peelitian yang dikembangkan sebelumnya. Pada 

akhir bab akan diberikan kerangka berfikir peneliti tentang 

penelitian ini. 
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Bab 3 : Metode Penelitian 

Bab ini menjelaskan mengenai pendekatan penelitian yang 

digunakan, ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber data, unit 

analisis, proses pengumpulan data, pemeriksaan keabsahan data 

dan teknik analisis yang digunakan. 

Bab 4 : Hasil dan Pembahasan 

Pada bab 2 diberukan gambaran umum tentang subyek dan obyek 

penelitian dan anaisis hasil penelitian berdasarkan rumusan 

masalah, dan yang diperoleh dan teori yang telah dikemukakan. 

Bab 5 : Simpulan dan Saran 

Bab ini mengemukakan simpulan dan hasul pembahasan penlitian 

serta saran saran yang dapat dijadikan masukan bagi pihak pihak 

yangberkempentingan.
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