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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Definisi Ijarah 

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset atau 

jasa sementara hak kepemilikan aset tetap pada pemberi sewa. Sebaliknya 

penyewa atau pengguna jasa memiliki kewajiban membayar sewa atau upah 

(Nurhayati dan Wasilah, 2013:232). 

Budisantoso dan Nuritomo (2015:214) menjelaskan bahwa ijarah adalah 

akad sewa-menyewa barang antara bank (muaajir) dengan penyewa (mustajir). 

Setelah masa sewa menyewa barang berakhir maka barang sewaan dikembalikan 

kepada muaajir. 

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunnah, al Ijarah berasal 

dari kata al ajru yang berarti al iwadh (ganti/kompensasi). Ijarah dapat 

didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau 

jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (ujrah), tanpa diikuti 

dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Jadi ijarah dimaksudkan 

untuk mengambil manfaat atas suatu barang atau jasa (mempekerjakan seseorang) 

dengan jalan penggantian (membayar sewa atau upah) sejumlah tertentu. 

Sejalan dengan itu, Fatwa Dewan Syariah Nasional menjelaskan bahwa 

ijarah yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu 

tertentu dengan membayar sewa (ujroh), tanpa diikuti dengan pemindahan 

kepemilikan barang itu sendiri. 
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2.2 Rukun, Syarat dan Berakhirnya Akad Ijarah  

Menurut Ascarya (2008:101) rukun ijarah yang harus dipenuhi ada 

beberapa hal, yaitu: 

1. Pelaku akad, yaitu musta’jir (penyewa) adalah pihak yang menyewa aset, 

kemudian mu’jir atau muajir (pemilik) adalah pihak pemilik yang 

menyewakan aset. 

2. Objek akad, yaitu ma’jur (aset yang disewakan) dan ujroh (harga sewa) dan, 

3. Shighah, yaitu ijab kabul antara musta’jir (penyewa) dengan mu’jir atau 

muajir (pemilik). 

Sedangkan syarat ijarah menurut Ascarya (2008:101) adalah sebagai 

berikut: 

1. Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan tersebut 

harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak. 

2. Kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang bertanggung jawab atas 

pemeliharaannya sehingga aset tersebut terus dapat memberi manfaat kepada 

penyewa. 

3. Akad ijarah dihentikan pada saat aset yang bersangkutan berhenti 

memberikan manfaat kepada penyewa. Jika aset tersebut rusak dalam periode 

akad ijarah masih tetap berlaku, dan 

4. Aset tidak boleh dijual kepada penyewa dengan harga yang ditetapkan 

sebelumnya pada saat kontrak berakhir. Apabila aset akan dijual, harganya 

akan ditentukan pada saat suatu kontrak berakhir. 



13 
 

Nurhayati dan Wasilah (2013:238) menyebutkan berakhirnya akad ijarah, 

yaitu: 

1. Periode akad sudah selesai perjanjian, namun kontrak masih dapat berlaku 

walaupun dalam perjanjian sudah selesai dengan beberapa alasan. 

2. Periode akad belum selesai tetapi pemberi sewa dan penyewa sepakat 

menghentikan akad ijarah. 

3. Terjadi kerusakan aset. 

4. Penyewa tidak dapat membayar sewa. 

5. Salah satu pihak meninggal dan ahli waris tidak berkeinginan untuk 

meneruskan akad karena memberatkannya. Kalau ahli waris merasa tidak 

masalah maka akad tetap berlangsung.  

 

2.3 Sumber Hukum Ijarah 

1. Al Qur’an 

Q.S Az Zukhruf, 43: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhan-

mu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam 

kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian 

yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan yang 

lain. Dan rahmat Tuhan-mu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”  

Kemudian dalam Q.S Al Baqarah, 233: “Dan jika kamu ingin anakmu 

disusukan oleh orang lain, maka tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan 

pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahui 

bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” 
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2. As Sunah 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW bersabda:  

“Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam 

itu.” (HR. Bukhari dan Muslim). 

Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah bersabda: “Berikanlah upah pekerja 

sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah). 

 

2.4 Perbedaan  Ijarah dan Leasing 

Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa ijarah sama dengan 

leasing, itu dikarenakan karena kedua istilah tersebut sama-sama mengacu pada 

hal sewa-menyewa. Namun pada hakikatnya terdapat beberapa perbedaan 

diantaranya. Pada tabel dibawah ini akan dibandingkan perbedaan diantara ijarah 

dan leasing. 

Tabel 2.1 

Perbedaan Antara Ijarah Dan Leasing 

No Keterangan Ijarah Leasing 

1. Objek Manfaat barang dan 

jasa. 

Manfaat barang saja. 

2. Metode 

Pembayaran 

Tergantung atau tidak 

tergantung pada kondisi 

barang/jasa yang 

disewa. 

Tidak tergantung pada 

kondisi barang yang disewa. 

3. Pemindahan 

Kepemilikan 

a. Ijarah 

Tidak ada 

perpindahan 

kepemilikan. 

b. IMBT 

Janji untuk 

a. Sewa guna operasi: 

Tidak ada transfer 

kepemilikan. 

b. Sewa guna dengan 

opsi: memiliki opsi 

membeli atau tidak 
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menjual/menghi

bahkan di awal 

akad. 

 

membeli di akhir 

masa sewa. 

4. Jenis Leasing 

Lainnya 

a. Lease purchase 

Tidak 

dibolehkan 

karena akadnya 

gharar, yakni 

antara sewa dan 

beli. 

b. Sale dan lease 

back 

Dibolehkan. 

a. Lease purchase 

Dibolehkan. 

b. Sale dan lease back 

Dibolehkan. 

Sumber: Karim (2010) 

 

2.5 Standar Akuntansi Keuangan Ijarah 

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) telah mengeluarkan aturan yang 

berkaitan dengan perlakuan akuntansi ijarah. Aturan itu tertuang dalam 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 107. PSAK ini memuat 

tentang Pengakuan, Pengukuran, Pengungkapan dan Penyajian laporan melalui 

transaksi ijarah. Berikut rangkuman isi dari PSAK 107: 

a. Pengakuan dan Pengukuran 

1. Akuntansi Pemilik (Mu’jir) 

1) Biaya perolehan, objek ijarah diakui pada saat objek ijarah diperoleh sebesar 

biaya perolehan. 

2) Penyusutan dan amortisasi, objek ijarah disusutkan atau diamortisasi, jika 

berupa aset yang dapat diamortisasi atau disusutkan, sesuai dengan kebijakan 
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penyusutan atau amortisasi aset sejenis selama umur manfaatnya (umur 

ekonomis). 

3) Pendapatan dan Beban 

(a) Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah 

diserahkan kepada penyewa. 

(b) Piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada 

akhir periode pelaporan. 

4) Pengakuan biaya perbaikan ojek ijarah 

(a) Biaya perbaikan tidak rutin, objek ijarah diakui saat terjadinya dan jika 

penyewa melakukan perbaikan rutin objek ijarah dengan persetujuan 

pemilik, maka biaya tersebut dibebankan kepada pemilik dan diakui sebagai 

beban pada saat terjadinya. 

5) Perpindahan kepemilikan antara pemilik dengan penyewa (ijarah muntahiyah 

bittamlik), 

(a) Hibah, maka jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai beban. 

(b) Penjualan sebelum berakhirnya masa akad, maka selisih antara harga jual dan 

jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian. 

(c) Penjualan setelah masa akad, maka selisih antara harga jual dan jumlah 

tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian. 

6) Apabila dilakukan penjualan secara bertahap, 

(a) Selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah yang telah dijual 

diakui sebagai keuntungan atau kerugian dan 
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(b) Bagian objek ijarah yang tidak dibeli penyewa diakui sebagai aset tidak 

lancar sesuai dengan tujuan penggunaan aset tersebut. 

2. Akuntansi penyewa (musta’jir) 

1) Beban  

(a) Beban sewa diakui selama masa akad pada saat manfaat aset telah diterima. 

(b) Utang sewa diukur sebagai jumlah yang harus dibayar atas manfaat yang 

telah diterima. 

(c) Biaya pemeliharaan objek ijarah yang disepakati dalam akad menjadi 

tanggungan penyewa diakui sebagai beban pada saat terjadinya. 

2) Perpindahan kepemilikan antara pemilik dan penyewa (ijarah muntahiyah 

bittamlik), 

(a) Hibah, maka penyewa mengakui aset dan keuntungan sebesar nilai wajar 

objek ijarah yang diterima. 

(b) Pembelian sebelum masa akad berakhir, maka penyewa mengakui aset 

sebesar nilai wajar atau pembayaran tunai yang disepakati. 

(c) Pembelian setelah masa akad berakhir, maka penyewa mengakui aset sebesar 

nilai wajar atau pembayaran tunai yang disepakati. 

(d) Pembelian secara bertahap, maka penyewa mengakui aset sebesar nilai wajar. 

(e) Jika suatu entitas menjual objek ijarah kepada lain dan kemudian 

menyewanya kembali, maka entitas dapat mengakui keuntungan atau 

kerugian pada periode terjadinya penjualan dalam laporan laba rugi dan 

menerapkan perlakuan akuntansi penyewa. 
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(f) Kerugian dan keuntungan terhadap transaksi jual dan ijarah tidak dapat 

diakui sebagai penambah dan pengurang beban ijarah. 

(g) Jika suatu entitas menyewakan lebih lanjut kepada atas aset yang sebelumnya 

disewa dari pemilik, maka entitas tersebut menerapkan perlakuan akuntansi 

pemilik dan penyewa dalam pernyataan ini.  

(h) Jika suatu entitas menyewa objek ijarah untuk disewa-lanjutkan, maka 

entitas mengakui sebagai beban ijarah (sewa) tangguhan untuk pembayaran 

ijarah jangka panjang dan sebagai beban ijarah (sewa) jangka pendek. 

(i) Perlakuan akuntansi penyewa diterapkan untuk transaksi antara entitas 

(sebagai penyewa) dengan pemilik dan perlakuan akuntansi pemilik 

diterapkan untuk transaksi antara entitas (sebagai pemilik) dengan pihak 

penyewa-lanjut. 

b. Penyajian 

1. Pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang 

terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharan, perbaikan dan 

sebagainya. 

c. Pengungkapan  

1. Pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan 

transaksi ijarah muntahiyah bittamlik. 

2. Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas 

pada, keberadaan wa’ad pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang 

digunakan, pembatasan-pembatasan misalnya ijarah lanjut, agunan yang 

digunakan (jika ada). 
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3. Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atau amortisasi untuk setiap 

kelompok aset ijarah. 

4. Keberadaan transaksi jual dan beli ijarah (jika ada) penyewa mengungkapkan 

dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan transaksi ijarah 

muntahiyah bittamlik, tetapi tidak terbatas pada: 

(a) Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas 

pada, total pembayaran, keberadaan wa’ad pemilik untuk pengalihan 

kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada wa’ad pemilik untuk 

pengalihan kepemilikan), pembatasan-pembatasan misalnya ijarah lanjut, 

agunan yang digunakan (jika ada). 

(b) Keberadaan transaksi jual dan ijarah dan keuntungan dan kerugian yang 

diakui (jika ada transaksi jual dan ijarah) 

d. Tanggal Efektif 

1. Pernyataan berlaku untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan 

entitas yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010. Penerapan 

lebih dini dianjurkan, jika entitas menerapkan pernyataan ini untuk periode 

yang dimulai sebelum tanggal 1 Januari 2010, maka fakta tersebut harus 

diungkapkan. 

e. Penarikan  

1. Pernyataan ini menggantikan PSAK No. 59 Akuntansi Perbankan Syariah 

yang berhubungan dengan perlakuan akuntansi pengakuan, pengukuran, 

penyajian dan pengungkapan atas transaksi ijarah. 
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2.6 Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Tentang Ijarah  

Dalam produk pembiayaan pegadaian syariah, Dewan Syariah Nasional 

(DSN) juga telah mengeluarkan fatwa yakni Fatwa DSN Nomor: 09/DSN-

MUI/IV/2000 tentang ijarah. Adapun isi dari Fatwa Dewan Syariah Nasional 

yaitu: 

1. Rukun dan Syarat Ijarah 

a) Pernyataan ijab dan qabul. 

b) Pihak-pihak yang berakad (berkontrak), terdiri atas pemberi sewa (lessor, 

pemilik aset, LKS) dan penyewa (lesse, pihak yang mengambil manfaat dari 

penggunaan aset nasabah). 

c) Objek kontrak, pembayaran (sewa) dan manfaat dari penggunaan aset. 

d) Manfaat dari penggunaan aset dalam ijarah adalah objek kontrak yang harus 

dijamin, karena ia rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan 

bukan aset itu sendiri. 

e) Shighat ijarah adalah berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang 

berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain yang equivalent, 

dengan cara penawaran dari pemilik aset (LKS) dan penerima yang 

dinyatakan oleh penyewa (nasabah). 

2. Ketentuan Objek Ijarah 

a) Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang atau jasa. 

b) Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. 

c) Pemenuhan manfaat yang harus bersifat dibolehkan. 

d) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai syariah. 
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e) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan 

jahalah (ketidaktahuan) yang mengakibatkan sengketa. 

f) Spesifik manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. 

Bisa juga dikenali spesifikasi atau identifikasi fisik. 

g) Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS 

sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual 

beli dapat pula dijadikan sewa dalam ijarah. 

h) Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama 

dengan objek kontrak kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa dapat 

diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat, dan jarak. 

3. Kewajiban lembaga keuangan syariah (LKS) dan nasabah dalam pembiayaan 

ijarah 

a) Kewajiban LKS sebagai pemberi sewa, yaitu: 

i. Menyediakan aset yang disewakan 

ii. Menanggung biaya pemeliharaan aset. 

iii. Menjamin bila terdapat cacat pada aset yang disewakan. 

b) Kewajiban nasabah sebagai penyewa, yaitu: 

i. Membayar sewa dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan aset 

yang disewa serta menggunakannya sesuai kontrak. 

ii. Menanggung biaya pemeliharaan aset yang sifatnya ringan (tidak 

materiil). 

iii. Jika aset yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari 

penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak 
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penyewa dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas 

kerusakan tersebut. 

4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi 

perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui 

Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui 

musyawarah. 

 

2.7 Pembiayaan 

Pembiayaan menurut UU No. 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau 

tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 

yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka 

waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. 

Menurut Antonio (2016:160) pembiayaan adalah pemberian fasilitas 

penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit 

unit. Menurut sifat dan penggunaannya, Antonio (2016:160) mengatakan bahwa 

pembiayaan dapat dibagi dua, yaitu: 

1. Pembiayaan Produktif 

Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi 

kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik 

usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. 
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2. Pembiayaan Konsumtif 

Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan. 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah 

fasilitas penyediaan dana dari lembaga keuangan dengan pihak lain yang 

membutuhkan biaya dan harus mengembalikan uang atau tagihan sesuai dengan 

jangka waktu yang telah ditetapkan. 

 

2.8 Jenis-Jenis Pembiayaan 

Dalam menyalurkan dana kepada nasabah, secara garis besar pembiayaan 

syariah terbagi menjadi beberapa kategori. Menurut Karim (2010:97) 

pengelompokkan tersebut terbagi menjadi empat teori berdasarkan tujuan 

penggunaannya yaitu: 

1. Pembiayaan dengan prinsip jual beli 

2. Pembiayaan dengan prinsip sewa 

3. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil 

4. Pembiayaan dengan prinsip akad pelengkap 

Pembiayaan dengan menggunakan prinsip jual-beli berarti guna untuk 

memperoleh barang, pembiayaan dengan menggunakan prinsip sewa berarti guna 

memperoleh jasa. Sedangkan prinsip bagi hasil adalah usaha kerja sama guna 

mendapatkan barang dan jasa. 
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Karim (2010:101) mengungkapkan transaksi dengan prinsip sewa (ijarah) 

dilandasi dengan adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah 

sama saja dengan jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. 

Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada ijarah objek 

transaksinya adalah jasa. 

 

2.9 Asas Transaksi Syariah 

Seluruh aspek yang ada dalam kegiatan manusia, khususnya dalam 

kegiatan ekonomi harus sesuai dengan syariah yang telah ditetapkan. Kegiatan ini 

harus dimulai dari awal proses transaksi akan dilakukan hingga berakhirnya 

transaksi harus sesuai dengan syariah yang telah ditetapkan. Oleh karena itu 

Nurhayati dan Wasilah (2013:97) menjelaskan bahwa terdapat beberapa prinsip 

yang menjadi asas transaksi syariah. Berikut asas-asas transaksi syariah tersebut: 

1. Persaudaraan (Ukhuwah), yang berarti bahwa transaksi syariah 

menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat, 

sehingga seseorang tidak boleh mendapatkan keuntungan diatas kerugian 

orang lain. Prinsip ini didasari prinsip saling mengenal (ta’aruf), saling 

memahami (tafahum), saling menolong (ta’awun), saling menjamin 

(takaful), saling bersinergi dan saling beraliansi. 

2. Keadilan (‘adalah), yang berarti selalu menempatkan sesuatu hanya pada 

yang berhak dan sesuai dengan porsinya. Realisasi prinsip ini dalam 

bingkai aturan muamalah adalah melarang adanya unsur-unsur seperti, 
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riba, kezaliman, judi, atau bersikap spekulatif, unsur ketidakjelasan dan 

haram. 

3. Kemaslahatan (maslahah), yaitu segala bentuk kebaikan dan manfaat yang 

berdimensi duniawi dan ukhrowi, material dan spiritual, serta individual 

dan kolektif. 

4. Keseimbangan (tawazun), yaitu keseimbangan antara aspek material dan 

spiritual, antara privat dan publik, antara sektor keuangan dan sektor riil, 

antara bisnis dan sosial serta antara aspek pemanfaatan dan pelestarian. 

5. Universalisme (syumuliyah), dimana esensinya dapat dilakukan oleh, 

dengan dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan 

suku, agama, ras dan golongan sesuai dengan semangat kerahmatan 

semesta (rahmatan lil alamin). 

 

2.10 Gadai Syariah (Rahn) 

Nurhayati dan Wasilah (2013:271) mengungkapkan rahn secara harfiah 

adalah tetap, kekal dan jaminan. Akad rahn dalam istilah hukum positif disebut 

dengan barang jaminan, agunan, dan rungguhan. Selanjutnya Nurhayati dan 

Wasilah (2013:272) menjelaskan rahn juga diartikan sebagai sebuah perjanjian 

pinjaman dengan jaminan atau dengan melakukan penahanan harta milik si 

peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang gadai baru 

dapat diserahkan kembali ada pihak yang berhutang apabila utangnya sudah 

lunas.  
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Antonio (2016:128) mengatakan ar-rahn (gadai syariah) adalah menahan 

salah satu harta si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. 

Barang yang ditahan tersebut yang memiliki nilai ekonomis. 

Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 25 DSN-

MUI/III/2002 rahn didefinisikan menahan barang sebagai jaminan atas utang. 

Maka dapat disimpulkan bahwa rahn adalah salah satu peminjaman yang 

diberikan salah satu pihak ke pihak namun harus ada jaminannya. 

 

2.11 Persamaan Dan Perbedaan Gadai Syariah (Rahn) Dan Gadai 

Konvensional 

 Gadai syariah (rahn) merupakan produk berbasis syariah yang bagus 

diterapkan ditengah masyarakat. Karena pada prinsipnya, rahn dalam hukum 

Islam dilakukan secara suka rela dan tolong menolong.  

 Pada dasarnya rahn dan gadai memiliki beberapa persamaan dan 

perbedaan dalam praktiknya, hal ini yang membuat produk rahn sangat baik untuk 

diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat yang ingin menggadaikan barang 

berharga yang dimiliki.  

 Anshori (2011:125) menyebutkan lima (5) persamaan antara gadai syariah 

dan konvensional, yaitu: 

1. Hak gadai berlaku atas pinjaman uang. 

2. Adanya agunan sebagai jaminan utang. 

3. Tidak boleh mengambil manfaat dari barang yang digadaikan. 

4. Biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh pemberi gadai. 
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5. Apabila batas waktu pinjaman uang telah habis, barang yang digadaikan 

boleh dijual atau dilelang. 

Disamping itu, Sudarsono (2005:167) mengatakan gadai syariah dan gadai 

konvensional juga memiliki beberapa perbedaan yang akan penulis rangkum pada 

tabel berikut: 

Tabel 2.2  

Perbedaan Antara Gadai Syariah dan Gadai Konvensional 

No. Gadai Syariah Gadai Konvensional 

1. Rahn dalam hukum Islam 

dilakukan secara suka rela dan 

atas dasar tolong menolong 

tanpa mencari keuntungan. 

Gadai menurut hukum perdata 

disamping berprinsip tolong 

menolong juga menarik keuntungan 

dengan cara menarik bunga atas sewa 

modal yang ditetapkan. 

2. Rahn berlaku pada seluruh harta, 

baik harta yang bergerak 

maupun yang tidak bergerak. 

Gadai hanya berlaku pada benda 

yang bergerak. 

3. Didalam rahn tidak ada istilah 

bunga. 

Didalam gadai konvensional ada 

istilah bunga. 

4. Rahn dalam hukum Islam bisa 

dilaksanakan tanpa suatu 

lembaga. 

Gadai menurut hukum perdata 

dilaksanakan menurut suatu lembaga 

yang di Indonesia disebut Perum 

Pegadaian. 

Sumber: Sudarsono, 2005 

 

2.12 Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Tentang Rahn  

Dewan syariah nasional (DSN) telah mengeluarkan fatwa atau pedoman 

dalam melakukan akad ar-rahn, baik yang dilakukan pegadaian syariah ataupun 

lembaga keuangan syariah lainnya. Pedoman itu tercantum pada Fatwa Dewan 

Syariah Nasional (DSN) No. 25 DSN-MUI/III/2002 tentang rahn. Berikut adalah 

isi dari Fatwa DSN tersebut: 
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1. Hukum 

a. Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan 

pinjaman hutang dalam bentuk rahn diperbolehkan dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

1) Ketentuan Umum 

a. Murtahin (penerima barang) berhak untuk menahan marhun 

(barang) sampai semua hutang rahin (yang menyerahkan barang) 

dilunasi. 

b. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin, pada 

prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin 

kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan 

pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan 

perawatannya. 

c. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi 

kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, 

sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi 

kewajiban rahin. 

d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh 

ditentukan berdasarkan nilai pinjaman. 

2) Penjualan Marhun 

a. Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk 

segera melunasi hutangnya. 
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b. Apabila rahin tidak dapat melunasi hutangnya, maka marhun 

dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. 

c. Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya 

pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya 

penjualan. 

d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya 

menjadi kewajiban rahin. 

3) Ketentuan Penutup 

a. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 

terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka 

penyelesaianya dilakukan oleh Badan Arbitrase Syariah setelah 

tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 

b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika 

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan 

disempurnakan sebagaimana mestinya. 

 

2.13 Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Tentang Gadai Emas 

 Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan fatwa yang terkait 

tentang gadai emas berbasis syariah tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah 

Nasional Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas. Berikut adalah isi 

dari Fatwa DSN tersebut: 

1. Pertama 



30 
 

1) Rahn emas diperbolehkan berdasarkan prinsip rahn (lihat Fatwa DSN 

nomor:25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn) 

2) Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh 

penggadai (rahin) 

3) Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada 

pengeluaran nyata-nyata diperlukan. 

4) Biaya penyimpanan (marhun) dilakukan berdasarkan akad ijarah. 

2. Kedua  

1) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika 

kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan 

disempurnakan sebagaimana mestinya. 

 

2.14  Tujuan dan Manfaat Pegadaian 

Pegadaian memiliki tujuan dan manfaatnya, oleh karena itu Soemitra 

(2010:394) menjelaskan beberapa tujuan dan manfaat dari pegadaian. Adapun 

tujuan dari pegadaian adalah: 

1. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program 

pemerintah dibidang ekonomi dan pengembangan nasional pada umumnya 

melalui penyaluran uang pembiayaan atau pinjaman atas dasar hukum gadai. 

2. Pencegahan praktek ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya. 

3. Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaring 

pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi 

terjerat pinjaman atau pembiayaan berbasis bunga. 
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4. Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah. 

Adapun manfaat pegadaian adalah sebagai berikut: 

1. Bagi nasabah, tersedianya dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana 

dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan dan 

kredit perbankan. Disamping itu, nasabah juga mendapat manfaat penaksiran 

nilai suatu barang bergerak secara profesional dan mendapatkan fasilitas 

penitipan barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya. 

2. Bagi perusahaan pegadaian, 

(1) Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh 

peminjam dana (pegadaian konvensional) 

(2) Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah 

memperoleh jasa tertentu. Bagi bank (lembaga keuangan syariah) yang 

mengeluarkan produk gadai syariah dapat mendapat keuntungan dari 

pembebanan biaya administrasi dan biaya sewa tempat penyimpanan 

dana. 

(3) Pelaksanaan misi perum pegadaian sebagai Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) yang bergerak dibidang pembiayaan berupa pemberian bantuan 

kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan proses yang relatif 

mudah. 

(4) Berdasarkan PP No. 10 Tahun 1990, laba yang diperoleh digunakan 

untuk: 

(a) Dana pembangunan semesta (55%) 

(b) Cadangan umum (20%) 
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(c) Cadangan tujuan (5%) 

(d) Dana sosial (20%) 

 

2.15   Pandangan Islam Tentang Emas 

Didalam Al Quran disebutkan ayat-ayat yang membahas tentang emas, 

sebagaimana firman Allah SWT: 

 

Artinya: “Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan 

mengerjakan amal sholeh ke dalam surga-surga yang dibawahnya mengalir 

sungai-sungai. Disurga itu mereka diberi perhiasan dan gelang-gelang dari emas 

dan mutiara, dan pakaian mereka adalah sutera.” (QS. Al Hajj:23) 

Emas juga disebutkan pada firman Allah SWT: 

 

Artinya: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa 

yang diingini, yaitu: (wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, 

perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang), itulah 
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kesenangan hidup didunia dan disisi Allah tempat kembali yang baik (surga).” 

(QS. Ali Imran:14)  

Dalam Al Qur’an banyak dibahas tentang emas, namun dari dua ayat yang 

dijelaskan diatas dapat diketahui bahwa emas adalah barang berharga dan begitu 

bernilai. Perhiasan berupa emas tidak hanya indah dipakai namun dapat dijadikan 

sebagai investasi oleh manusia, namun pada saat tertentu bisa dijual atau 

digadaikan apabila membutuhkan dana. Karena pada dasarnya emas merupakan 

barang yang berharga sehingga dapat dengan mudah mencairkan dana. 

 

2.16  Penelitian Terdahulu  

 Penelitian terdahulu dapat membantu penulis untuk menyelesaikan 

penelitian, berikut adalah beberapa penelitian yang hampir berkaitan dengan 

penelian ini. Fitria Sari Irawan (2012) dalam penelitiannya yang berjudul 

Analisis Penerapan Ijarah Muntahiyya Bittamlik (IMBT) berdasarkan Fatwa 

DSN MUI no. 27/DSN-MUI/III/2002 dan PSAK 107 serta peraturan 

BAPEPAM-LK NO. PER-04/BL/2007 menyebutkan bahwa sebagian besar 

IMBT telah sesuai dengan hal-hal yang diatur dalam ketentuan tersebut, 

walaupun ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan Fatwa dan PSAK. 

Ketidaksesuaiannya berada pada pengakuan beban pemeliharaan yang dilakukan 

oleh penyewa (musta’jir) sedangkan seharusnya beban tersebut merupakan 

tanggung jawab pemberi sewa (mujjir). 

 Selanjutnya, Kholifah, Topowijono dan Azizah (2013) dalam penelitian 

yang berjudul Analisis Sistem dan Prosedur Gadai Emas Syariah melakukan 
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penelitian pada lokasi Bank Mega Syariah dan Bank BNI Syariah Kantor Cabang 

Malang mengungkapkan bahwa pelaksanaan transaksi gadai emas mengacu 

kepada surat edaran Bank Indonesia No 14/7/Dbps Tanggal 29 Februari 2012 

perihal produk qardh beragunan emas. 

 Berkaitan dengan itu muncul penelitian Nur Kholis Kusuma Atmaja 

(2015) dengan judul Analisis Tarif Potongan Ijarah dan Perlakuan Akuntansi atas 

Pembiayaan Ijarah oleh Perum Pegadaian Cabang Malang yang mengatakan 

bahwa pada perum pegadaian cabang malang telah menerapkan tarif potongan 

ijarah yang sesuai dengan Fatwa DSN. Perlakuan akuntansi ijarah pada 

pegadaian syariah cabang landungsari tidak melakukan penyajian dan 

pengungkapan dalam laporan keuangan terkait dengan transaksi. Adapun 

pengakuan dan pengukuran dalam jurnal transaksi yang dilakukan oleh pegadaian 

syariah sesuai PSAK No. 107. 

 Senada dengan penelitian tersebut, Kartika Chandra Priliana dan Nur 

Hisamuddin (2016) dalam penelitiannya yang berjudul analisis penerapan 

akuntansi gadai syariah (rahn) pada pegadaian syariah cabang jember menyebut 

bahwa penerapan akuntansi rahn di pegadaian syariah cabang jember telah sesuai 

dengan PSAK 107 untuk produk gadai syariah. Hanya saja terdapat perbedaan 

dalam pengakuan atas transaksi gadai syariah (rahn) . Sedangkan untuk produk 

pembiayaan MULIA juga telah sesuai dengan PSAK 102, namun juga terdapat 

perbedaan pengakuan atas emas yang menjadi objek dari pembiayaan MULIA. 
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 Kemudian muncul lagi pernyataan dari Febrianur Ibnu Fitrah Sukono 

Putra, dkk (2016) mengatakan bahwa pegadaian syariah di Indonesia masih jauh 

dari kata syariah pada hakikatnya. 

 Berdasarkan beberapa penelitian yang berkaitan dengan itu, maka dari itu 

penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul analisis perlakuan akuntansi 

ijarah yang berfokus pada pembiayaan gadai emas karena merupakan salah satu 

produk yang paling sering dilakukannya sistem gadai pada salah satu pegadaian 

syariah yang terletak di kota Pekanbaru. 

 Berikut ini adalah hasil ringkasan dari beberapa penelitian terdahulu yang 

menjadi referensi dan acuan bagi penulis untuk menyelesaikan penelitian. 

 Tabel 2.3 

Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu 

No. Nama Peneliti 

(Tahun) 

Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1. Fitria Sari 

Irawan (2012) 

Analisis Penerapan 

Transaksi Ijarah 

Muntahiya Bittamlik 

(IMBT) Berdasarkan 

Fatwa DSN-MUI No. 

27/ DSN-

MUI/III/2002 Dan 

PSAK 107 Serta 

Peraturan 

BAPEPAM-LK No. 

PER-04/BL/2007 

Pada PT ALIF. 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan sebagian besar 

penerapannya telah sesuai 

dengan ketentuan-ketentuan 

tersebut, walaupun ada 

beberapa yang tidak sesuai 

dengan fatwa dan PSAK. 

Ketidaksesuaiannya terletak 

pada pengakuan beban 

pemeliharaan yang dilakukan 

oleh penyewa sedangkan 

seharusnya merupakan 

tanggung jawab pemberi 

sewa. 

2.  

 

Nadhifatul 

Kholifah, 

Topowijono, 

Devi Farah 

Azizah (2013) 

Analisis Sistem Dan 

Prosedur Gadai Emas 

Syariah (Studi Kasus 

Pada PT. Bank Mega 

Syariah Dan PT. 

Bank BNI Syariah 

Peneliti mengungkapkan 

bahwa pelaksanaan transaksi 

gadai emas syariah di PT. 

Bank Mega Syariah dan 

PT.Bank BNI Syariah Cabang 

Malang mengacu pada Surat 
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Cabang Malang. Edaran Bank Indonesia No. 

14/7/DPbs Tanggal 29 

Februari 2012 perihal produk 

qardh beragun emas. 

3. Nur Kholis 

Kusuma Atmaja 

(2015) 

Analisis Tarif 

Potongan Ijarah Dan 

Perlakuan Akuntansi 

Atas Pembiayaan 

Ijarah Oleh Perum 

Pegadaian Cabang 

Malang. 

Hasil penelitian menunjukkan 

tarif potongan ijarah yang 

diterapkan telah sesuai dengan 

Fatwa DSN. Perlakuan 

akuntansi ijarah pada 

pegadaian syariah cabang 

landungsari tidak melakukan 

penyajian dan pengungkapan 

dalam laporan keuangan 

terkait dengan transaksi. 

Adapun pengakuan dan 

pengukuran dalam jurnal 

transaksi yang dilakukan oleh 

pegadaian syariah sesuai 

PSAK No. 107. 

4. Kartika Chandra 

Priliana dan Nur 

Hisamuddin 

(2016) 

Analisis Penerapan 

Akuntansi Gadai 

Syariah (Rahn) Pada 

Pegadaian Syariah 

Cabang Jember. 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

penerapan akuntansi rahn di 

Pegadaian Syariah Cabang 

Jember telah sesuai dengan 

PSAK 107 untuk produk 

gadai syariah. Hanya saja 

terdapat perbedaan dalam 

pengakuan atas transaksi 

gadai syariah (rahn) . 

sedangkan untuk produk 

pembiayaan MULIA juga 

telah sesuai dengan PSAK 

102, namun juga terdapat 

perbedaan pengakuan atas 

emas yang menjadi objek dari 

pembiayaan MULIA. 

5. Febrianur Ibnu 

Fitroh Sukono 

Putra, Gemelli 

Milad 

Muhammady, 

Dinamika 

Perkembangan 

Pegadaian Syariah di 

Indonesia. 

Pegadaian Syariah yang ada 

di Indonesia masih jauh dari 

kata syariah sesuai dengan 

hakikatnya, diawali dari 

belum seluruhnya dari pelaku 
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Almira Nur 

Aulia, Saiful 

Hidayat, 

Muhammad 

Sholahuddin 

(2016) 

pegadaian syariah di 

Indonesia mengerti dan 

memahami konsep juga tata 

cara pengoperasian pegadaian 

syariah yang sesuai dengan 

ajaran islam. Masih sering 

sekali terjadi kesalahpahaman 

antara pihak pegadaian 

syariah dengan masyarakat 

mengenai prosedur 

peminjaman dana yang benar. 

 

 Sumber: Data diolah Penulis, 2016. 
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2.17  Kerangka Pemikiran  

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

Sumber: Gambar diolah penulis, 2016. 

Ijarah yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu 

barang dalam waktu tertentu dengan membayar sewa (ujroh), tanpa 

diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. 

 

1. Apakah perlakuan 

akuntansi ijarah sudah 

sesuai dengan PSAK 107. 

2. Apakah penerapan 

akuntansi ijarah sudah 

sesuai dengan Fatwa DSN  

Permasalahan: 

1. Perlakuan akuntansi 

ijarah. 

2. Penerapan akuntansi 

ijarah. 

 

Metodologi Penelitian bersifat 

kualitatif. 

Teknik Pengumpulan Data: 

Observasi, Wawancara, 

Dokumentasi, Studi Kepustakaan 

Teknik Analisis Data: Analisis 

Deskriptif 

 

Untuk mengetahui apakah perlakuan dan penerapan akuntansi ijarah dalam 

pembiayaan gadai emas pada Pegadaian Syariah Kantor Cabang Ahmad 

Yani Pekenbaru telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. 

 

 


