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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terkait 

dengan analisis perlakuan akuntansi ijarah dalam pembiayaan gadai emas yang 

dilakukan di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Ahmad Yani Kota Pekanbaru 

maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Dalam perlakuan akuntansi ijarah, Pegadaian Syariah KC Ahmad Yani 

telah melakukan pengakuan dan pengukuran yang sesuai dengan PSAK 

No. 107 tentang Ijarah, hanya saja pada penyajian dan pengungkapan 

sedikit terjadi perbedaan. Hal tersebut dikarenakan, Pegadaian Syariah KC 

Ahmad Yani hanya melakukan operasional by sistem dan membuat 

laporan harian yang langsung terhubung ke kanwil, sementara untuk 

pembuatan laporan keuangan sudah menjadi tugas dan kewajiban oleh 

Kanwil (Kantor Wilayah) Kota Pekanbaru. Ini tidak hanya diberlakukan 

kepada Pegadaian Syariah KC Ahmad Yani saja, namun diterapkan juga 

kepada Kantor Cabang Pegadaian Syariah dan Unit Pegadaian Syariah 

yang tersebar diwilayah Pekanbaru. 

2. Dalam penerapan akuntansi mengenai penentuan tarif ijarah dalam 

pembiayaan gadai emas, Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang 

rahn menyebutkan bahwa biaya penitipan atau penyimpanan barang tidak 

boleh berdasarkan nilai pinjaman. Sementara, pada hakikatnya Pegadaian 
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Syariah KC Ahmad Yani masih berpatokan kepada nilai pinjaman 

(marhun bih), hal ini disadari karena tarif ijarah (ujroh) yang dibebankan 

kepada rahin (penyewa) berdasarkan kepada nilai pinjaman (marhun bih) 

dan pada pemberian tarif diskon kepada nasabah yang tidak 

memaksimalkan pinjamannya juga berpatokan kepada marhun bih 

(pinjaman) yang dilakukan oleh nasabah. 

3. Penggabungan akad rahn dan akad ijarah pada hakikatnya tidak bisa 

dipisahkan, karena saat melakukan gadai emas (pembiayaan) maka sudah 

ketentuannya rahin (penyewa) menyerahkan marhun (barang jaminan) 

untuk memperoleh pembiayaan dan sudah sepatutnya pihak Pegadaian 

Syariah memperoleh biaya penitipan atau penyimpanan dari marhun 

tersebut. Oleh karena itu, guna tidak menjadi penggabungan dua akad 

seperti yang dilarang dalam hadist, maka hendaknya pihak pegadaian 

memisahkan akad rahn dan akad ijarah pada SBR (surat bukti rahn) yang 

berbeda sehingga tidak ada kesalahpahaman antara penggabungan dua 

akad tersebut. 

 

6.2 Saran 

 Penulis memberikan saran kepada pihak Pegadaian Syariah, hendaknya 

untuk membuat laporan keuangan tersendiri agar sesuai dengan PSAK No. 107 

tentang aspek pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian. Sebab dari 

segi pengakuan dan pengukuran telah sesuai, hanya saja pengungkapan dan 

penyajian Pegadaian Syariah KC Ahmad Yani tidak membuat laporan keuangan 
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tersendiri melainkan langsung terhubung dan menjadi tanggung jawab Kantor 

Wilayah (Kanwil) Kota Pekanbaru. Hal ini disarankan kepada pihak Pegadaian 

Syariah Ahmad Yani Kota Pekanbaru karena selain sebagai salah satu kantor 

cabang yang berada di kota Pekanbaru, Pegadaian Syariah ini merupakan kantor 

cabang yang menaungi enam (6) unit pegadaian syariah (UPS) yang tersebar 

dibeberapa lokasi pada kota Pekanbaru. 

 Tapi secara umum, PT. Pegadaian (Persero) telah menyajikan dan 

melaporkan keuangan, ini bukan hanya didapat dari wawancara yang 

mengatakan bahwa Laporan Keuangan dibuat oleh Kanwil (Kantor Wilayah) 

Kota Pekanbaru yang berada di jalan Arifin Achmad, namun pada website 

Pegadaian yakni www.pegadaian.co.id sudah dibuat Laporan Keuangan secara 

umum di annual report tahunan PT. Pegadaian (Persero). 

 Dan untuk penentuan tarif ijarah dan pemberian diskon hendaknya tidak 

lagi diberlakukan berdasarkan nilai pinjaman karena pada hakikatnya Fatwa 

Dewan Syariah Nasional (DSN) mengatakan hal yang melarang biaya penitipan 

atau penyimpanan berdasarkan besarnya nilai pinjaman. 

 

6.3 Keterbatasan Penelitian 

 Peneliti menyadari akan adanya kekurangan dalam menyajikan skripsi ini 

karena minimnya data yang diperoleh oleh penulis, hal ini dikarenakan 

keterbatasan penulis untuk memperoleh informasi yang lebih rinci. Untuk 

peneliti selanjutnya, penulis menyarankan agar meneliti akad serta produk 

pembiayaan lainnya yang diterapkan oleh Pegadaian Syariah KC Ahmad Yani. 

http://www.pegadaian.co.id/

