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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari pembahasan dan data-data yang telah diuraikan pada bab-

bab sebelumnya yang berkaitan dengan rumusan masalah, dapat diperoleh 

kesimpulan antara lain sebagai berikut: 

1. Perlakuan atau penerapan akuntansi pembiayaan gadai syariah rahn pada BNI 

Syariah KC. Sudirman Pekanbaru sudah sesuai PSAK 107 (akad Ijarah) 

dengan uraian yang meliputi: 

a. Pengakuan dan pengukuran pembiayaan gadai syariah, Kejadian-kejadian 

yang penting (critical event) pada pembiayaan yaitu 

1) Pada saat terjadinya akad pembiayaan 

2) Pada saat penerimaan angsuran atau cicilan 

3) Pada saat pelunasan pembiayaa gadai emas 

b. Pengakuan pendapatan dan beban pembiayaan gadai syariah 

c. Penyajian dan pengungkapan pada Laporan Keuangan. 

2. Prosedur penerapan akuntansi pada pembiayaan gadai emas syariah sebelum 

diterapkan PSAK 107 di Bank BNI Syariah KC. Sudirman Pekanbaru dengan 

uraian yang meliputi: 

a. Melibatkan beberapa fungsi dalam prosedur penerapan akuntansi pada 

pembiayaan gadai emas syariah sebelum diterapkannya PSAK 107 : 

1) pawn appraiser (juru taksir) 

2) pawn supervisor 



 

 

118 

3) teller 

4) nasabah 

b. adapun dokumen – dokumen yang harus di persiapkan dalam prosedur 

penerapan akuntansi pada pembiayaan gadai emasa syariah sebelum 

diterapkannya PSAK 107 

1) Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) nasabah 

2) Formulir Permohonan Gadai (FPG) 

3) Surat Bukti Gadai (SBG) 

4) Surat Keputusan Pembiayaan Gadai (SKPG) 

5)  dan Slip Setoran (SS).  

3. Prosedur Pelaksanaan Produk Pembiayaan Gadai Emas di Bank BNI Syariah 

KC. Sudirman Pekanbaru, sebagai berikut :  

a. Persyaratan pembiayaan :  

1) Kartu identitas nasabah  

2) Jaminan berupa emas perhiasan atau batangan  

b. Syarat dan ketentuan pembiayaan :  

1) Pembiayaan mulai dari Rp 500 ribu sampai dengan Rp 250 juta.  

2) Jaminan berupa emas (perhiasan atau batangan) minimal 16 karat  

3) Harus emas kuning  

4) Jangka waktu 4 bulan dan dapat diperpanjang maksimal dua kali.  

5) Memiliki rekening di Bank BNI Syariah  

c. Prosedur pelaksanaan produk pembiayaan gadai emas di Bank BNI 

Syariah Kantor Cabang Sudirman Pekanbaru, sebagai berikut :  
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1) Calon nasabah datang langsung ke Bank BNI Syariah KC. Sudirman 

Pekanbaru dengan membawa emas yang berupa perhiasan ataupun 

batangan dengan menunjukkan persyaratan pembiayaan yang telah 

ditentukan. Jika persyaratan yang dibawa oleh calon nasabah sudah 

lengkap ,kemudian nasabah mengisi formulir permohonan gadai yang 

telah disediakan.  

2) Barang jaminan emas tersebut diteliti kualitasnya oleh petugas gadai 

untuk menetapkan nilai pembiayaan yang akan diberikan. Nilai 

pembiayaan yang diberikan jika perhiasan sebesar 85% dari nilai 

taksiran sedangkan jika batangan sebesar 90% dari nilai taksiran.  

3) Petugas gadai menaksir harga emas yang digadaikan. Setelah itu 

petugas Bank menguji keaslian barang jaminan emas dengan langkah-

langkah yang sudah ditentukan. 

4) Kemudian, petugas Bank melakukan komite ke kantor cabang untuk 

menentukan diterima atau ditolaknya pembiayaan tersebut. Setelah 

keputusan dari cabang diterima oleh petugas gadai, maka petugas 

gadai akan menginformasikan kepada calon nasabah.  

5) Jika diterima, maka petugas gadai akan menghitung pembiayaan yang 

akan diterima oleh calon nasabah sesuai ketentuan BI sekaligus 

menentukan biaya administrasi. 

6) Kemudian pencairan disertai dengan pembayaran biaya administrasi 

secara tunai sesuai dengan yang telah ditentukan.  
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6.2 Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan dan hasil evaluasi yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka penulis menyarankan bahwa pada pembiayaan gadai emas 

syariah yang merupakan produk andalan BNI Syariah saat ini harus lebih 

dikembangkan mengingat dari pencapaian baik yang diraihnya. Selain itu 

masyarakat juga sangat mendukung produk rahn ini yang juga dapat membantu 

kesulitan finansial mereka dengan mudah dan cepat, sehingga dapat meningkatkan 

perekonomian di sector rill. 

Akan tetapi dalam hal hokum Islam berdsarkan dari penjelasan 

sebelumnya, unsur utama transaksi gadai emas pada dasarnya adalah transaksi 

pinjaman uang (qardh) oleh nasabah kepada iB. kalau transaksinya Qardh maka 

tidak sepantasnya mengambil manfaat dari harta yang pinjamkan tersebut. Karena 

itu solusinya adalah dengan menggunakan mekanisme transaksi jual-beli 

(murobahah), kerja sama (syirkah) dengan menjalankan seluruh ketentuan syara 

yang berkaitan dengan itu. Wallahualam.Penulis sangat menyadari bahwa 

penelitian ini banyak memiliki kelemahan dan kekurangan karena minmnya data 

yang berhasil diproleh di lapangan. Minimnya data ini terjadi karena data 

kuantitatif yang berupa angka-angka atau nominal tidak bisa dipublikasikan yang 

sudah menjadi ketentuan pihak bank. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar 

penelitian kedepannya yang terkait dengan bank agar memberikan kemudahan 

untuk mengolah data-data yang diperlukan. 


