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Dalam kehidupan bermasyarakat kegiatan ekonomi sangat berpengaruh 

dalam memenuhi kehidupan manusia. Jual beli merupakan salah satu kegiatan 

yang sering bahkan pasti dilakukan oleh manusia. Jual beli dapat dilakukan secara 

langsung maupun dengan menggunakan sistem lelang. Jual beli dalam sistem 

lelang dalam fiqh biasa disebut dengan Ba’i Muzayadah yaitu sebagai bentuk 

penjualan barang di depan umum kepada penawar tertinggi. Lelang adalah bentuk 

jual beli maka ada peranan harga di dalamnya. Harga dalam Islam menganut pada 

konsep harga yang adil yaitu harga yang dikembalikan kepada pasar (yang 

dipengaruhi oleh suply dan demand). Namun, dalam praktik lelang sering terjadi 

ketidak stabilan harga (adanya trik-trik kotor dalam penawaran lelang oleh 

klomplotan penawar), keadaan tersebut dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu 

yang hanya menguntungkan salah satu pihak. Berangkat dari fenomena tersebut 

maka penulis tertarik untuk mencoba mengkaji lebih dalam mengenai 

bagaimanakah praktek pelelangan barang jaminan dan tinjauan yuridis terhadap 

lelang barang jaminan. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis  empiris atau penelitian 

lapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis kualitatif. Sedangkan dalam 

pengumpulan data, peneliti menggunakan data primer dan skunder.  

Untuk lelang barang jaminan di pegadaian ini, untuk maslah harga pasar 

yakni harga pasar setempat dan harga pasar pusat. Dalam pelelangan di pegadaian 

ini sudah sesuai dengan hukum Islam 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek lelang di perum 

pegadaian syariah cabang Tlogomas Malang dalam pelaksanaannya seperti cara 

memperlihatkan barang, cara menyarahkan barang, cara menaksir barang, cara 

mempengaruhi calon pembeli, cara menjual hasil barang lelang, cara tawar 

menawar barang, semua praktek pelelangan tersebut menurut Fatwa DSN No.25 

Tahun 2002 telah sesuai.  

 


