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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Semakin berkembangnya zaman saat ini maka semakin banyak pula 

pilihan masyarakat dalam memenuhi aktivitas kebutuhan hidupnya dalam 

berbagai hal. Untuk memenuhi beraneka ragam kebutuhan manusia maka tidak 

terlepas dari alat untuk memenuhinya yaitu uang. Uang di perlukan untuk tiap 

manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak terbatas. Namun telah 

kita ketahui bahwa kebutuhan manusia akan uang terkadang ada yang bersifat 

mendesak dan tidak, seperti modal usaha. Untuk mengatasi hal tersebut, maka 

masyarakat dapat memilih lembaga keuangan seperti lembaga perbankan, 

pegadaian, koperasi yang lainnya sesuai dengan kebutuhan. ( Priliana:2015) 

Pertumbuhan lembaga perbankan syariah di Indonesia belakangan ini 

sangat pesat. Perkembangan ini didukung pula oleh masyarakat Indonesia yang 

mayoritas beragama Islam. Apabila dibandingkan dengan pendapatan atau aset 

yang dimiliki lembaga perbankan konvensional, memang lembaga perbankan 

syariah masih jauh tertinggal dengan bank konvensional. Namun belakangan ini 

persaingan antara lembaga perbankan syariah dan lembaga perbankan 

konvensional semakin ketat (Agnia et al.2015). 

Pembiayaan adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh bank syariah. 

Pembiayaan Gadai Emas syariah adalah penggadaian atau penyerahan hak 

penguasa secara fisik atas harta/barang berharga (berupa emas) dari nasabah 

(rahin) kepada bank (Murtahin) untuk dikelola dengan prinsip ar-Rahnu yaitu 
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sebagai jaminan(Marhun) atas pinjaman/utang (Marhun bih) yang diberikan 

kepada nasabah/peminjaman tersebut. (Kholifah et al. 2013). 

Dalam hidup ini, terkadang orang memiliki kesulitan pada suatu ketika. 

Kesulitan yang dihadapi itu bermacam – macam, sehingga orang sangat 

membutuhkan bantuan satu sama lain. Diantara berbagai macam kesulitan itu 

masalah yang dihadapi seseorang itu adalah ketika ia tidak memiliki uang. Uang 

adalah hal yang diperlukan manusia karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-

hari, apalagi sekarang kebutuhan hidup serba mahal. 

Secara global pada tahun 2016, harga emas mulai berkilau.Sayangnya 

kenaikan harga emas belum menular terhadap bisnis gadai emas perbankan 

syariah. Aturan loan to value (LTV) masih memberatkan rapor kinerja bisnis 

gadai emas bank syariah. Direktur utama BNI Syariah Imam Saptono 

menyatakan, setidaknya ada dua aturan main yang masih menghambat 

pertumbuhan bisnis gadai emas. Pertama, aturan LTV “kalau gadai emas, LTV 

untuk bank syariah sebesar 80%, sedangkan kalau di pegadaian tidak dibatasi. 

“Sehingga umumnya nasabah pindah ke pegadaian”. (Imam Saptono,2016) 

Kedua, batas maksimum pembiayaan gadai emas dipatok maksimal Rp 250 

juta, ketentuan ini memaksa BNI Syariah tidak terlalu fokus menggarap bisnis 

gadai emas. Menurut Imam, sejak tahun lalu bisnis gadai emas sudah memasuki 

era perlambatan alias sunset (Tribunnews.com, Jakarta, 2016). 

Untuk mengatasi kesulitan tersebut dimana kebutuhan dana dapat dipenuhi 

tanpa kehilangan barang-barang, maka masyarakat dapat menjaminkan barang-

barangnya kelembaga tertentu. Barang yang dijaminkan tersebut pada waktu 

tertentu dapat ditebus kembali setelah masyarakat melunasi pinjamannya. 



 

 

 
 

3 

Kegiatan menjaminkan barang-barang berharga untuk memperoleh sejumlah uang 

dan dapat ditebus kembali setelah jangka waktu tertentu tersebut kita sebut 

dengan nama usaha gadai ( Kasmir : 2007). 

Untuk memenuhi atau mengatasi masalah itu, orang terpaksa meminjam 

uang kepada pihak lain atau kepada bank atau kepada perorangan. Ketika 

seseorang itu meminjam kepada bank, maka pinjaman itu harus disertai jaminan. 

Sampai saat ini masih ada kesan di masyarakat, kalau seseorang pergi ke bank 

untuk meminjam sejumlah uang dengan cara menggadaikan barang adalah aib dan 

seolah kehidupan orang tersebut sudah sangat menderita. Banyak diantara 

masyarakat yang malu menggunakan fasilitas perbankan karena menggunakan 

bunga yang sangat memberatkan masyarakat. 

Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan di bank 

syariah. Pembiayaan merupakan kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat. 

Terdapat beberapa akad yang digunakan dalam pembiayaan salah satunya adalah 

akad rahn atau gadai. Transaksi gadai diperbolehkan dilakukan di bank syariah 

dengan barang jaminan berupa emas. 

Menurut Ira Ikasari Putri (2013) Pembiayaan gadai syariah atau Rahn 

dalam pengoperasiannya menggunakan metode Fee Based Income (FBI), tetapi 

adapula yang menggunakan mudharabah (bagi hasil). Pembiayaan gadai syariah 

membutuhkan kerangka akuntansi yang menyeluruh yang dapat menghasilkan 

pengukuran akuntansi yang tepat dan sesuai sehingga dapat mengkomunikasikan 

informasi akuntansi secara tepat waktu dengan kualitas yang dapat diandalkan 

serta mengurangi adanya perbedaan perlakuan akuntansi antara bank syariah yang 

satu dengan yang lainnya. Pada penerapan sistem syariah, tentu memiliki sistem 
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perlakuan akuntansi yang berbeda dengan perlakuan akuntansi konvensional pada 

umumnya. Kebutuhan dalam menetapkan metode pengukuran akuntansi, terutama 

pembiayaan gadai syariah harus disesuaikan dengan peraturan perbankan dan 

ketentuan-ketentuan syariah yang telah diatur. 

Transaksi emas yang terjadi saat ini selain untuk kegiatan investasi juga di 

gunakan sebagai sarana pembiayaan atau pemberian pinjaman, sehingga 

seseorang dapat dengan mudah memperoleh uang tunai dengan mengagunkan 

barang berharganya termasuk emas sebagai jaminan melalui sistem gadai. 

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150, gadai adalah 

suatu hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang 

bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh 

seorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang 

mempunyai utang. Seorang yang berhutang tersebut memberikan kekuasaan 

kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah 

diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berhutang tidak dapat 

memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo (Sudarsono, 2003 : 141).  

Gadai dalam fiqh disebut rahn yang menurut bahasa adalah nama barang 

yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Barang yang digadaikan dapat 

berupa kendaraan, emas atau barang bergerak lainnya (Sudarsono, 2003: 141). 

Produk yang termasuk dalam pelayanan jasa ini menjadi salah satu produk 

yang banyak diminati masyarakat. Hal tersebut dikarenakan emas merupakan 

produk yang mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kenaikan harga emas bisa 

mencapai 160% setiap lima tahun atau 30% setiap tahunnya. Pelaksanaan rahn 

emas akhir-akhir ini telah menjadi sorotan pengawas perbankan sehingga Bank 
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Indonesia melakukan pembekuan sementara terhadap layanan gadai di beberapa 

bank syariah. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi praktek spekulasi dan 

menjaga tujuan gadai emas sebagai alternatif pembiayaan. 

Diberlakukannya Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DPbS tanggal 

29 Februari 2013 tentang qardh beragun emas ini membatasi besaran pemberian 

pembiayaan maksimal sebesarRp 250.000.000,00 dengan masa perpanjangan 

pembiayaan maksimal dua kali. Adanya batasan tersebut dan perpanjangan 

pembiayaan bertujuan untuk mengembalikan fungsi gadai emas yaitu sebagai 

allternatif pembiayaan berskala mikro. 

Dalam istilah bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan rahn dan dapat juga 

dinamai al-habsu (Pasaribu, 1996: 139). Secara etimologis, arti rahn adalah tetap 

dan lama, sedangkan al-habsu berarti penahanan terhadap suatu barang dengan 

hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut (Syafe’i, 

2000:159). Pengertian ini didasarkan pada praktek bahwa apabila seseorang ingin 

berhutang kepada orang lain, ia menjadikan barang miliknya baik berupa barang 

begerak ataupun barang tak bergerak berada dibawah penguasaan pemberi 

pinjaman sampai penerima pinjaman melunasi hutangnya. 

Secara umum pengertian usaha gadai adalah kegiatan meminjamkan 

barang barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang 

dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara 

nasabah dengan lembaga gadai (Kasmir, 2007:246). 

Dalam Islam gadai dikenal dengan istilah ar-rahn atau ar-rahnu. Istilah ini 

tercantum dalam Alqur’an surat Al-Baqarah: 
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َن َوإِْن ُكْنتُْم َعلَٰى َسفٍَر َولَْم تَِجُدوا َكاتِبًا فَِرهَاٌن َمْقبُىَضتٌ فَئِْن أَِمَن بَْعُضُكْم بَْعًضا فَْليَُؤدِّ ال   ِِ تُ ْْ ِِذ  ا

هَا  ِْ هَاَدةَ َوَمْن يَْكتُ ىا الش  ُِ َ َرب هُ َوََل تَْكتُ لُىَن أََمانَتَهُ َوْليَت ِق َّللا  َِ ا تَْع َِ ُ بِ فَئِن هُ آثٌِم قَْلبُهُ َوَّللا 

 ﴾٣٨٢﴿البقرة:  َعلِيمٌ 

Artinya :“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) 

sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada 

barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi 

jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah 

yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan 

hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu 

(para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang 

menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang 

berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu 

kerjakan”. (QS. al-Baqarah : 283). 

 

Ayat tersebut di atas bermakna bahwa Allah SWT memerintahkan orang 

yang melakukan suatu transaksi dengan orang lain, sedang bersamanya tidak ada 

juru tulis, maka hendaklah dia memberikan suatu barang sebagai jaminan (gadai) 

kepada orang yang memberikan hutang kepadanya upaya merasa tenang dalam 

melepaskan utangnya tersebut. Selanjutnya hendaklah peminjam menjaga uang 

atau barang-barang hutangan itu agar tidak hilang atau dihamburkan tanpa ada 

manfaat. 

Peluang bisnis syariah di rasa sangat menguntungkan mengingat mayoritas 

penduduk indonesia beragama islam. Sisitem syariah di harapkan mampu 

memberikan ketenangan bagi masyarakat dalam memperoleh pinjaman secara 

benar dan dan halal. Gadai syariah merupakan produk jasa gadai yang 

berlandaskan prinsip syariah di mana nasabah tidak di kenakan bunga atau 

pinjaman yang di peroleh. Dalam transaksi gadai syariah (rahn) uang atau dana 

yang di pinjamkan berbentuk pertolongan yang tidak mengharapkan tambahan 

atas hutang tersebut. Perbedaan mendasar antara gadai  konvensional dan gadai 
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syariah terletak pada implementasi bunga. Untuk menghindari adanya unsur riba 

pada gadai syariah dalam usahanya pembentukan laba, maka gadai syariah 

menggunakan mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti akad 

qardhul hasan, akan mudharabah, akad ijarah. Akad rahn, akad ba;i muqayyadah, 

dan akad musyarakah (Habiburrahman 2012:151) 

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-

MUI/III/2002 dengan akad ijarah (PSAK 107) merupakan panduan dalam 

pengakuan, pengukuran penyajian, dan pengungkapan yang berhubungan dengan 

pembiayaan gadai syariah. PSAK ini berlaku sejak 1 Januari 2008. Penerapan 

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-

MUI/III/2002 dengan akad pendamping dari gadai syariah yaitu akad ijarah 

(PSAK 107) untuk pembiayaan dengan gadai syariah akan memberikan 

konstribusi terhadap pencapaian target pertumbuhan perbankan syariah karena 

peraturan tersebut dapat menambah kepercayaan masyarakat dalam 

memanfaatkan produk pembiayaan gadai syariah.  

PSAK 107 merupakan panduan dalam pengakuan, pengukuran penyajian, 

dan pengungkapan yang berhubungan dengan pembiayaan gadai. PSAK adalah 

standar yang digunakan untukpelaporan keuangan di Indonesia. PSAK digunakan 

sebagai pedoman akuntan untuk membuat laporan keuangan. Perlakuan akuntansi 

untuk produk pembiayaan gadai emas adalah PSAK 107 (Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan 107) merupakan akuntansi untuk pengakuan, pengukuran, 

penyajian dan pengungkapan atas transaksi ijarah (IAI, 2009) 

Dalam penelitian Wartoyo, David Viansyah (2016), tentang perlakuan 

PSAK 107 terhadap produk gadai emas di bank jabar banten (BJB) Syariah, 
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menyatakan bahwa Perlakuan akuntansi gadai emas syariah khususnya pada akad 

ijarah di BJB Syariah KCP Jatibarang yang diatur pencatatan dalam SK : 

102/SK/DIR-BSS/2011 sudah memenuhi perlakuan akuntansi menurut PSAK 

107, baik dalam hal penyusutan, pendapatan sewa, beban, piutang, biaya 

perbaikan, penyajian dan pengungkapan. Sedangkan mengenai, biaya perolehan, 

jual-dan-ijarah, ijarah lanjut, dan perpindahan kepemilikan objek ijârah dalam 

ijârah muntahiya bi al-tamlîk tidak berlaku pada akad atau akuntansi ijarah yang 

berada pada transaksi gadai. Akad ijarah yang menjadi salah satu akad pada gadai 

emas syariah sebaiknya diubah dengan akad wadiah yad-amanah, karena objek 

ijarahatau barang yang disewakan untuk nasabah merupakan suatu aset inventaris 

tetap milik suatu perbankan yang berupa brankas penyimpanan untuk emas yang 

menjadi objek gadai. 

Dalam penelitian Nur Amelia Ramadhani, (2012) tentang analisis 

perlakuan akuntansi pembiayaan gadai syariah PT. Bank BNI Syariah, TBK. 

Cabang Makassar, menyatakan bahwa PT. Bank BNI Syariah telah menjalangkan 

pedoman akuntansi PSAK 107, dan telah sesuai dengan penerapan Fatwa Dewan 

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002. Serta 

Tingkat pengembalian keuntungan dari pendapatan pembiayaan gadai syariah 

(rahn) untuk tahun 2010 ke tahun 2011 mengalami peningkatan. 

Dalam penelitian Ira Ikasari Putri (2013), tentang analisis perlakuan 

akuntansi pembiayaan gadai syariah (Rahn) pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. 

Cabang Pontianak, menyatakan bahwa PT. Bank Syariah Mandiri telah 

menjalankan pedoman akuntansi PSAK 107, dan telah sesuai dengan penerapan 



 

 

 
 

9 

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-

MUI/III/2002. 

Dalam penelitian Akhir Saleh Pulungan (2017), tentang analisis perlakuan 

akuntansi pembiayaan ijarah dalam Rahn berdasarkan PSAK 107 (studi pada PT. 

Bank Syariah Mandiri Cabang Padang Sidempuan), menyatakan bahwa PT. Bank 

Mandiri Syariah Cabang Padang sidempuan tidak membuat ketetapan dalam 

perhitungan biaya sewa pemeliharaan (rate). Penyajian dan pengungkapan laporan 

keuangan pada unit pegadaian Bank Syariah Mandiri Cabang Padang Sidempuan 

masih belum sesuai dengan PSAK 107 dikarenakan pihak unit pegadaian tidak 

membuat laporan keuangan secara khusus seperti yang diatur dalam PSAK 107. 

Kemudian dalam penentuan tarif ijarah, pihak unit pegadaian menghitung sesuai 

dengan taksiran barang, jadi tidak ada pemberian diskon kepada nasabah, jika 

semakin besar pinjaman nasabah, maka akan semakin kecil precingnya. 

Pemberian precing yang rendah atau kecil kepada nasabah, diharapkan akan dapat 

meringankan ijarah pada nasabah. 

Unit pegadain tidak membuat pencatatan untuk menjamin suatu barang 

nasabah tidak hilang. Pembiayaan ijarah di unit pegadaian Bank Syariah Mandiri 

Cabang Padang Sidempuan terkain pengakuan, pengukuran, pinjaman serta biaya 

ijarah sudah sesuai dengan PSAK 107 yang menjelaskan tentang pembiayaan 

dinilai sebesar jumlah yang dipnjamkan pada saat transaksi terjadi. Jadi dari 

penelitian yang saya jelaskan di atas bahwa sudah banyak yang menerapkan atau 

menjalankan pedoman akuntansi PSAK 107 dan sesuai dengan Fatwa Dewan 

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002, hanya ada 

satu ang saa ketahuai yang belum menerapkan atau menjalankan pedoman 
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akuntansi PSAK 107 dan belum sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional 

Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002. 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk 

mengetahui lebih lanjut bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan gadai 

syariah, sehingga menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian yang 

mengangkat judul ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PSAK 107 

TERHADAP PROSEDUR PEMBIAYAAN GADAI EMAS DI BANK BNI 

SYARIAH KC. SUDIRMAN PEKANBARU. 

 

1.2  Rumusan Masalah Penelitian 

1. Bagaimana Penerapan Akuntansi pada Pembiayaan Gadai Emas dengan 

PSAK 107 di Bank BNI Syariah KC. Sudirman Pekanbaru ? 

2. Bagaimana Prosedur Penerapan Akuntansi pada Pembiayaan Gadai Emas 

Sebelum di Terapkan PSAK 107 di Bank BNI Syariah KC. Sudirman  

Pekanbaru ?  

3. Bagaimana Prosedur Pembiayaan Gadai Emas di Bank BNI Syariah KC. 

Sudirman Pekanbaru ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Penerapan Akuntansi pada Pembiayaan 

Gadai Emas dengan PSAK 107 di Bank BNI Syariah KC. Sudirman 

Pekanbaru 

2. Untuk Mengetahui Bagaimana Prosedur Penerapan Akuntansi pada 

Pembiayaan Gadai Emas Sebelum di Terapkan PSAK 107 di Bank BNI 

Syariah KC. Sudirman Pekanbaru 



 

 

 
 

11 

3. Untuk Mengetahui Prosedur Pembiayaan Gadai Emas di Bank BNI 

Syariah KC. Sudirman Pekanbaru 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Kegunaan penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Perusahaan 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi kepada 

perusahaan dan karyawannya agar senantiasa melakukan pekerjaan 

sesuai dengan syariat islam. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi kepada 

perusahaan dan karyawannya agar senantiasa melakukan pekerjaan 

secara konsisten agar sesuai dengan PSAK no. 107 dan Fatwa 

DSN-MUI. 

2. Bagi Penulis 

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis yang telah 

didapat diwaktu perkuliahan dan sebagai syarat kelulusan kuliah yaitu 

Skripsi Penelitian. 

3. Bagi Pihak Lain 

Bagi masyarakat khususnya lingkungan perguruan tinggi 

dengan maksud sebagai bahan pertimbangan atau referensi dalam 

mempelajari, membahas dan memahami mengenai Prosedur 

pembiayaan Gadai Syariah Berdasarkan PSAK  no. 107, dan Surah Al-

Baqarah 283 menurut ketentuan yang sudah ada. 
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1.5 Sistematika Penelitian 

Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah dengan menguraikan secara 

garis besar dari tiap-tiap bab, serta memberikan gambaran dan uraian secara 

singkat mengenai hal-hal yang akan dibahas. Adapun uraian dan susunan 

sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

 Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang pemikiran yang 

mendasari penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORITIS 

 Pada bab ini mengemukakan tentang teori-teori yang mendukung 

penelitian ini, yang digunakan untuk menganalisis masalah. Teori-

teori yang digunakan berasal dari literatur-literatur yang ada baik dari 

perkuliahan maupun sumber yang lain. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

 Pada bab ini dijelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan, 

tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode dan 

teknik pengumpulan data. 

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 Pada bab ini berisikan Gambaran Umum Perusahaan yang 

berisitentang sejarah singkat perusahaan, visi dan misi perusahaan, 

struktur organisasi dan job description masing-masing divisi yang 

terdapat pada perusahaan. 
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BAB V  HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini menjelasakan tentang deskripsi dari observasi objek 

penelitian, hasil pengolahan data, dan analisis atas hasil pengolahan 

tersebut. Hasil observasi pada objek yang dipilh sebagai tempat 

mendapatkan informasi serta data yang dibutuhkan. Disini juga akan 

dibahas mengenai mekanisme gadai emas syariah serta analisis 

perlakuan akuntansi gadai syariah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah 

Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002 dan 

akad pendamping dari gadai syariah yaitu akad ijarah (PSAK 107). 

Hasil analisis ini disajikan dalam bentuk deskriptif atas semua data 

yang diperoleh dari hasil observasi dengan berpedoman pada landasan 

teori. 

BAB VI PENUTUP 

 Bab ini berisikan kesimpulan dan saran saran yang berkaitan dengan 

pembahasan dan studi dan kebijaksanaan selanjutnya. 

 

 


