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A. Pengertian Rahn 

1. Bahasa 

Secara bahasa, rahn atau gadai berasal dari kata 
ats-tsubut (الثبوت) yang berarti tetap dan ad-dawam 
 yang berarti terus menerus. Sehingga air yang (الدوام)
diam tidak mengalir dikatakan sebagai maun rahin 

  .(ماء راهن)

Secara bahasa, rahn juga bermakna al-habs ( الحبس) 
yang bermakna memenjara atau menahan sesuatu.  

Pengertian secara bahasa tentang rahn ini juga 
terdapat dalam firman Allah SWT : 

ُكُ ِبُ ُُسُ فُ ن ُ ُُلُ كُ  ُُةنُ ي ُ هُِر ُُُتُ بُ سُ ا
Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang 
telah diperbuatnya.(QS. Al-Muddatstsr : 38) 

2. Istilah Fiqih  

Adapun pengertian gadai atau ar-rahn dalam ilmu 
fiqih adalah : 

ُ ُُج ع ل ي نُ ُُو ثِيق ةُ ُُم الِيَّةُ ُُع ي  ت  و فُ ُُِبد  رُ ُُِإذ اَُُث  ِنه اُُِمنُ ُُأ وُ ُُِمن  ه ُاُُي س  ُُت  ع ذَّ

ُال و ف اءُ 
Menjadikan ain suatu harta sebagai jaminan atas 
hutang, yang bisa dilunasi dengan harta itu atau 
dengan harganya apabila hutang itu tidak bisa 

dibayar 
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Dengan kata lain, rahn adalah menyimpan 
sementara harta milik si peminjam sebagai jaminan 
atas pinjaman yang diberikan oleh berpiutang (yang 
meminjamkan).  

Berarti, barang yang dititipkan pada si piutang 
dapat diambil kembali dalam jangka waktu tertentu. 

B. Dasar Masyru'iyah 

Dalam Al-Quran Al-Kariem disebutkan: 

ةُُ ِْه اُنُمَّق ب و          ُك اتِب اُف  د وا   ِْ ْ ُو د ُ  ف  ُك نت م ُع ل ىُس         ُُُُو ِإن ف ِإن 
ر بَّقُ  و ل ي  تَِّهُاْ ُ  ن ُأ م ان  ت قُ  اُف  ل ي    ؤُِْالَِّذَُاا  ِ  َ مُب  ع ض        أ ِمن ُب  ع ض       
ب  ِ اُُ و اْ ُ  ِبِمُُ   ل ب   قُ  اُف   ِإن  َّقُ  ه    ت م   َ ْ ُو م نُي  اؤ  ه    الش              َّ ت م واُ   َ ت  و الُ 

ُت  ع م ل ون ُع لِيمُُ
Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah 
tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh 
seorang penulis, hendaklah ada barang 
tanggungan yang dipegang (oleh yang 
berpiutang)..”.(QS Al-Baqarah ayat 283) 

Ayat ini secara eksplisit menyebutkan barang 
tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. 
Dalam dunia finansial, barang tanggungan biasa 
dikenal sebagai objek gadai atau jaminan (kolateral) 
dalam dunia perbankan. 

Selain itu, ar-rahnu juga disebut dalam hadis 
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nabawi. 

َت  ىُُُُالنَِّبَُُُّأ نَُّ َُْ ُُِمنُ ُُط ع ام اُُاش  ن قُ ُُأ ج لُ ُُِإل ُُُي  ه وِؤ ُُو ر ه 
 ح ِديدُ ُُِمنُ ُُِؤر ع ا

Dari Aisyah ra berkata bahwa Rasulullah SAW 
membeli makanan dari seorang yahudi dengan 
pembayaran ditangguhkan dengan menggadaikan 
baju besinya.(HR. Bukhari dan Muslim) 

ُ   النَِّبَُُُّأ نَُّ ْ ه ون ةُُُُو ِؤر ع قُ ُُت  و ْفِ َُْ ُُدُ ِعنُ ُُم  ُُبِث ال ِثيُ ُُي  ه وِؤ
 ش ِعيُ ُُِمنُ ُُص اع ا

Rasulullah SAW wafat dan baju besinya masih 
menjadi barang gadai pada seorang yahudi 
dengan 30 sha’ gandum. (HR. Bukhari) 

Apabila ada ternak digadaikan, punggungnya 
boleh dinaiki (oleh orang yang menerima gadai) 
karena ia telah mengeluarkan biaya 
(menjaga)nya… Kepada orang yang naik ia harus 
mengeluarkan biaya perawatannya”, (HR Jamaah 
kecuali Muslim dan Nasa’i, Bukhari no. 2329, kitab 
ar-Rahn). 

C. Hukum Gadai 

Para fuqaha sepakat membolehkan praktek gadai 
ini, asalkan tidak terdapat praktek yang dilarang, 
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seperti riba atau penipuan. 

Di masa Rasulullah praktek gadai pernah 
dilakukan. Dahulu ada orang menggadaikan 
kambingnya. Rasul ditanya bolehkah kambingnya 
diperah. Nabi mengizinkan, sekadar untuk menutup 
biaya pemeliharaan. Artinya, Rasullulah mengizinkan 
kita boleh mengambil keuntungan dari barang yang 
digadaikan untuk menutup biaya pemeliharaan.  

Nah, biaya pemeliharaan inilah yang kemudian 
dijadikan ladang ijtihad para pengkaji keuangan 
syariah, sehingga gadai atau rahn ini menjadi produk 

keuangan syariah yang cukup menjanjikan. 

Secara teknis gadai syariah dapat dilakukan oleh 
suatu lembaga tersendiri seperi Perum Pegadaian, 
perusahaan swasta maupun pemerintah, atau 
merupakan bagian dari produk-produk finansial yang 

ditawarkan bank. 

Praktik gadai syariah ini sangat strategis 
mengingat citra pegadaian memang telah berubah 
sejak enam-tujuh tahun terakhir ini. Pegadaian, kini 
bukan lagi dipandang tempatnya masyarakat 
kalangan bawah mencari dana di kala anaknya sakit 
atau butuh biaya sekolah. Pegadaian kini juga tempat 
para pengusaha mencari dana segar untuk 
kelancaran bisnisnya. 

Misalnya seorang produse film butuh biaya untuk 
memproduksi filmnya, maka bisa saja ia 
menggadaikan mobil untuk memperoleh dana segar 



Halaman 9 dari 15 

muka  | daftar isi 

 

beberapa puluh juta rupiah. Setelah hasil panenenya 
terjual dan bayaran telah ditangan, selekas itu pula ia 
menebus mobil yang digadaikannya. Bisnis tetap 
jalan, likuiditas lancar, dan yang penting produksi 
bisa tetap berjalan. 

D. Unsur Gadai 

Dalam praktek gadai, ada terdapat beberapa 
unsur yaitu  ar-rahin, al-murtahin, al-marhun, al-
marhun bihi dan al-aqd. 

1. Ar-Rahin 

Orang atau pihak yang menggadaikan barang, 
yang berarti juga dia adalah orang yang meminjam 
uang dengan jaminan barang tersebut. Dia disebut 
ar-rahin ( اِهن  .(الرَّ

2. Al-Murtahin 

Sedangkan orang atau pihak yang menerima 
barang yang digadaikan, yang dalam hal ini juga 
berarti dia adalah orang yang meminjamkan uangnya 
kepada ar-rahin, disebut sebagai al-murtahin (الُمْرتَِهن). 

3. Al-Marhun atau Ar-Rahn 

Sedangkan benda atau barang yang digadaikan 
atau dijadikan sebagai jaminan disebut dengan al-
marhun atau ar-rahn ( ْهن -الَمْرهُون  الرَّ ). 

4. Al-Marhun bihi 
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Al-marhun bihi (المرهون به) adalah uang dipinjamkan 

lantaran ada barang yang digadaikan. 

5. Al-'Aqd 

Al-Aqdu (العقد) adalah yaitu akad atau kesepakatan 
untuk melakukan transaksi rahn 

E. Rukun Gadai 

Sedangkan yang termasuk rukun rahn adalah hal-
hal berikut : 

1. Adanya Lafaz 

Lafadz adalah pernyataan adanya perjanjian gadai. 
Lafaz dapat saja dilakukan secara tertulis maupun 
lisan, yang penting di dalamnya terkandung maksud 
adanya perjanjian gadai diantara para pihak. 

2. Adanya pemberi dan penerima gadai. 

Pemberi dan penerima gadai haruslah orang yang 
berakal dan balig sehingga dapat dianggap cakap 
untuk melakukan suatu perbuatan hukum sesuai 
dengan ketentuan syari’at Islam. 

3. Adanya barang yang digadaikan. 

Barang yang digadaikan harus ada pada saat 
dilakukan perjanjian gadai dan barang itu adalah 
milik si pemberi gadai, barang gadaian itu kemudian 
berada dibawah pengasaan penerima gadai. 

4. Adanya Hutang 
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Hutang yang terjadi haruslah bersifat tetap, tidak 
berubah dengan tambahan bunga atau mengandung 
unsur riba. 

Mengenai barang (marhum) apa saja yang boleh 
digadaikan, dijelaskan dalam Kifayatul Akhyar 5 
bahwa semua barang yang boleh dijual – belikan 
menurut syariah, boleh digadaikan sebagai 
tanggungan hutang. 

Dalam keadaan normal hak dari rahin setelah 
melaksanakan kewajibannya adalah menerima uang 
pinjaman dalam jumlah yang sesuai dengan yang 
disepakati dalam batas nilai jaminannya, sedang 
kewajiban rahin adalah menyerahkan barang 
jaminan yang nilainya cukup untuk jumlah hutang 
yang dikehendaki. Sebaliknya hak dari murtahin 
adalah menerima barang jaminan dengan nilai yang 
aman untuk uang yang akan dipinjamkannya., sedang 
kewajibannya adalah menyerahkan uang pinjaman 
sesuai dengan yang disepakati bersama. 

Setelah jatuh tempo, rahin berhak menerima 
barang yang menjadi tanggungan hutangnya dan 
berkewajiban membayar kembali hutangnya dengan 
sejumlah uang yang diterima pada awal perjanjian 
hutang. Sebaliknya murtahin berhak menerima 
pembayaran hutang sejumlah uang yang diberikan 
pada awal perjanjian hutang, sedang kewajibannya 
adalah menyerahkan barang yang menjadi 
tanggungan hutang rahin secara utuh tanpa cacat. 
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Diatas hak dan kewajiban tersebut diatas, 
kewajiban murtahin adalah memelihara barang 
jaminan yang dipercayakan kepadanya sebagai 
barang amanah, sedang haknya dalah menerima 
biaya pemeliharaan dari rahin. Sebaliknya rahin 
berkewajiban membayar biaya pemeliharaan yang 
dikeluarkan murtahin, sedang haknya adalah 
menerima barang yang menjadi tanggungan hutang 
dalam keadaan utuh. Dasar hukum siapa yang 
menanggung biaya pemeliharaan dapat dirujuk dari 
pendapat yang didasarkan kepada Hadist Nabi 
riwayat Al – Syafi’I, Al – Ataram, dan Al – Darulquthni 
dari Muswiyah bin Abdullah Bin Ja’far : 

Ia (pemilik barang gadai) berhak menikmati 
hasilnya dan wajib memikul bebannya (beban 
pemeliharaannya). 

Ditempat lain terdapat penjelasan bahwa apabila 
barang jaminan itu diizinkan untuk diambil 
manfaatnya selama digadaikan, maka pihak yang 
memanfaatkan itu berkewajiban membiayainya. Hal 

ini sesuai dengan Hadits Rasullullah SAW.  

Dari Abu Hurairah bahwa Rasullulah SAW 
bersabda,”Punggung (binatang) apabila 
digadaikan, boleh dinaiki asal dibiayai. Dan susu 
yang deras apabila digadaikan, boleh juga 
diminum asal dibiayai. Dan orang yang menaiki 
dan meminum itulah yang wajib membiayai. (HR. 
Al-Bukhari). 
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Dalam keadaan tidak normal dimana barang yang 
dijadikan jaminan hilang, rusak, sakit atau mati yang 
berada diluar kekuasaan murtahin tidak 
menghapuskan kewajiban rahin melunasi hutangnya. 

Namun dalam praktek pihak murtahim telah 
mengambil langkah – langkah pencegahan dengan 
menutup asuransi kerugian sehingga dapat dilakukan 
penyelesaian yang adil. 

Mengenai pemilikan barang gadaian, berdasarkan 
berita dari Abu Hurairah perjanjian gadai tidak 
merubah pemilikan walaupun orang yang berhutang 
dan menyerahkan barang jaminan itu tidak mampu 
melunasi hutangnya. Berita dari Abu Hurairah, sabda 
Rasullulah SAW., : 

Barang jaminan tidak bisa tertutup dari pemiliknya 
yang telah menggadaikannya. Dia tetap menjadi 

pemiliknya dan dia tetap berhutang. 

Pada waktu jatuh tempo apabila rahin tidak 
mampu membayar hutangnya dan tidak mengizinkan 
murtahin menjual barang gadaiannya, maka 
hakim/pengadilan dapat memaksa pemilik barang 
membayar hutang atau menjual barangnya. Hasil 
penjualan apabila cukup dapat dipakai untuk 
menutup hutangnya, apabila lebih dikembalikan 
kepada pemilik barang tetapi apabila kurang pemilik 

barang tetap harus menutup kekurangannya 

Dalam hal orang yang menggadaikan meninggal 
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dan masih menanggung hutang, maka penerima 
gadai boleh menjual barang gadai tersebut dengan 
harga umum. Hasil penjualan apabila cukup dapat 
dipakai untuk menutup hutangnya, apabila lebih 
dikembalikan kepada ahli waris tetapi apabila kurang 
ahli waris tetap harus menutup kekurangannya atau 
barang gadai dikembalikan kepada ahli waris setelah 
melunasi hutang almarhum pemilik barang 

Dari ketentuan-ketentuan yang tersedia dapat 
disimpulkan bahwa barang gadai sesuai syariah 
adalah merupakan pelengkap belaka dari konsep 
hutang piutang antara individu atau perorangan. 
Konsep hutang piutang sesuai dengan syariat 
menurut Muhammad Akram Khan adalah 
merupakan salah satu konsep ekonomi Islam dimana 
bentuknya yang lebih tepat adalah al-qardhul hassan. 
Hutang piutang dalam bentuk al- qardhul hassan 
dengan dukungan gadai (rahn), dapat dipergunakan 
untuk keperluan sosial maupun komersial. Peminjam 
mempunyai dua pilihan, yaitu : dapat memilih 
qardhul hassan atau menerima pemberi pinjaman 
atau penyandang dana (rabb al-mal) sebagai mitra 
usaha dalam perjanjian mudharabah 

Didalam bentuk al-qardhul hassan ini hutang yang 
terjadi wajib dilunasi pada waktu jatuh tempo tanpa 
ada tambahan apapun yang disyaratkan (kembali 
pokok). Peminjam menanggung biaya yang secara 
nyata terjadi seperti biata penyimpanan dll., dan 
dibayarkan dalam bentuk uang (bukan prosentase). 
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Peminjam pada waktu jatuh tempo tanpa ikatan 
syarat apapun boleh menambahkan secara sukarela 
pengembalian hutangnya. 

Apabila peminjam memilih qardhul hassan, rabb 
al-mal tentu saja akan mempertimbangkannya 
apabila peminjam adalah pengusaha pemula dan 
apabila peminjam memilih perjanjian mudharabah 
maka terlebih dahulu harus disepakati porsi bagihasil 
masing-masing pihak dimana posisi peminjam dana 
adalah sebagai mudharib. 
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