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 Penelitian ini dilatar belakangi adanya produk Arrum Haji, menggadaikan 

emas untuk pergi ke tanah suci. PT. Pegadaian Syariah  Cabang Kebun Bunga 

Banjarmasin. Lokasi penelitian jalan Jl. Jendral Ahmad Yani, km. 4,5 Kebun 

Bunga Banjarmasin.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui syarat, prosedur dan akad yang 

digunakan pada Aplikasi Pembiayaan produk Arrum Haji Pada PT. Pegadaian 

Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin tersebut. 

Jenis penelitian ini merupaka lapangan (field research) yaitu suatu 

penelitian yang dilakukan peneliti langsung pergi kelapangan untuk mencari 

dan memperoleh data yang berkenaan dengan masalah yang peneliti tulis. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan analisis 

deskriptif kualitatif. 

Subjek penelitian adalah pimpinan pengelola gallery pegadaian syariah 

dan nasabah. Objek penelitian ini, yaitu mengenai Arrum Haji dengan 

menggadaikan emas nasabah yang sudah ditentukan nilainya oleh pihak 

pegadain syariah untuk bisa memiliki nomor porsi haji dan bagaimana aplikasi 

syarat dan prosedur serta akad yang digunakan oleh pegadaian syariah. 

Data diperoleh dari sumber data: informan yang digunakan dalam 

penelitian ini berjumlah satu orang nasabah dan satu orang pengelola gallery 

pegadaian syariah. Teknik pengumpulan data melalui wawancara kemudian 

pengolahan data dengan tahap editing. 

Penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam aplikasi pembiayaan produk 

Arrum Haji dengan emas 15 gram nasabah bisa langsung mendapatkan uang 

sebesar Rp 25 juta untuk mendaftar haji dan mendapatkan nomor porsi haji, 

tetapi nasabah harus mengikuti beberapa syarat dan prosedur yang telah 

diberikan oleh pegadaian syariah dan akad yang digunakan dalam Arrum Haji 

menggunakan Akad Rahn (rahn tasjily dan hiyazi) dan kᾱfalah, selanjutnya 

pegadaian syariah memberikan pilihan untuk berapa lama pembiayaan yang 

ingin nasabah ambil. Faktor-faktor penyebab pegadaian syariah mengeluarkan 

Arrum Haji, untuk mempermudah masyarakat agar bisa memiliki nomor 

antrian keberangkatan haji. 

 


