
1 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Gadai syariah merupakan penahanan harta atau barang salah satu milik 

peminjam sebagai jaminan atas pinjaman atau utang yang diterimanya. Gadai 

syariah juga diartikan sebagai sebuah perjanjian pinjaman dengan jaminan atau 

dengan melakukan penahanan harta milik peminjam sebagai jaminan atas 

pinjaman yang diterimanya Wasilah (2013). Barang yang ditahan tersebut 

memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh 

jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. 

Gadai syariah membutuhkan perlakuan akuntansi yang baik, yang dapat 

menghasilkan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan 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, sehingga 

sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Penggunaan akad dalam 

gadai emas syariah adalah akad rahn, ijarah dan qardh (Wasilah, 2013). 

Pada praktiknya gadai syariah (rahn) sudah banyak dijalankan oleh 

perusahaan-perusahaan pegadaian dan perbankan syariah yang menjalankan 

produk gadai syariah (rahn), akan tetapi pada perlakuan akuntansinya masih 
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belum diatur dalam standar akuntansi yang berlaku umum tentang gadai emas 

syariah (rahn) yang dikeluarkan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia). 

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 emas syariah akan 

memberikan konstribusi terhadap pencapaian target pertumbuhan perbankan 

syariah karena peraturan tersebut dapat menambah kepercayaan masyarakat dalam 

memanfaatkan produk pembiayaan gadai syariah. 

Akan tetapi pada praktiknya banyak perbankan yang masih belum sesuai 

dengan aturan yang ada terbukti dari hasil penelitian Afdhila (2014) hasilnya 

perusahaan tersebut tidak sepenuhnya berseberangan dengan konsep dasar 

pembiayaan rahn yang ditetapkan oleh DSN MUI, yaitu pada biaya penyimpanan 

barang yang dilakukan berdasarkan akad ijarah. Dalam transaksinya terdapat 

beberapa aspek yang telah memenuhi fatwa DSN-MUI. Agnia et al. (2015) secara 

keseluruhan Bank Syariah Mandiri Cabang Mohammad Toha Bandung sudah 

menerapkan dan memberlakukan PSAK 107 pada produk pembiayaan gadai emas 

dan sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.26/DSNMUI/III/2002. 

PT. Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Cabang 

Pamekasan, menawarkan berbagai jenis produk diantaranya menyediakan 

beberapa jenis pembiayaan yaitu musyarakah, mudharabah, murabahah, salam, 

istishna’, ijarah, rahn, dan qardh. Diantara jenis tersebut yang paling banyak 

diminati oleh masyarakat Pamekasan adalah jenis pembiayaan rahn, karena emas 
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menjadi pilihan investasi yang lebih likuid dibandingkan dengan investasi lainnya, 

sehingga 40% dari pendapatan PT. BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan 

diperoleh dari pembiayaan jenis rahn (gadai emas syariah). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penerapan pembiayaan 

gadai syariah dan perlakuan akuntansi pembiayaan gadai syariah (rahn) yang 

meliputi identifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pada 

PT. BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan, karena pada perusahaan tersebut 

masih belum menerapkan proses penerapan pembiayaan gadai syariah dan 

perlakuan akuntansi yang baik. 

Pemilihan objek didasarkan pertimbangan bahwa produk rahn gadai emas 

masih baru dan paling banyak diminati oleh masyarakat Pamekasan khususnya 

yang berprofesi sebagai petani karena emas menjadi pilihan investasi yang paling 

likuid dibandingkan investasi lainnya, sehingga peneliti tertarik untuk memilih 

BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan sebagai objek penelitian. Sektor 

perbankan syariah sebagai objek mengacu pada penelitian Afdhila (2014), Agnia 

et al. (2015), dan Putri (2015), berdasarkan hasil ketiga penilti tersebut 

menunjukkan hasil yang bermasalah, yaitu pada penerapan perlakuan akuntansi 

gadai syariah (rahn) dan melakukan penggabungan akad yang masih belum sesuai 

dengan syariah sehingga perlu dilakukan penelitian. 

Atas dasar inilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 

perlakuan akuntansi pembiayaan gadai syraiah produk rahn gadai emas syariah di 

PT. BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan yang memakai akad Al-Qardh, 

Ar-Rahn dan Ijarah, dengan judul penelitian: “Analisis Perlakuan Akuntansi 
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Produk Gadai Emas Syariah (Rahn) Pada PT. BPRS Bhakti Sumekar 

Cabang Pamekasan”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas yang 

menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana kebijakan penerapan pembiayaan gadai emas syariah pada PT. 

BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan? 

2. Bagaimana perlakuan akuntansi atas pembiayaan gadai emas syariah yang 

diterapkan oleh PT. BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan? 

 

C. Tujuan Penelitian  

1. Menggambarkan penerapan kebijakan pembiayaan gadai emas syariah 

(rahn) pada PT. BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan. 

2. Mengetahui perlakuan akuntansi atas pembiayaan gadai emas syariah 

(rahn) yang diterapkan oleh PT. BPRS Bhakti Sumekar Cabang 

Pamekasan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Bank 

Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan 

kebijakan perlakuan akuntansi dan kebijakan mengenai kepatuhan 
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terhadap aturan yang berlaku pada PT. BPRS Bhakti Sumekar Cabang 

Pamekasan. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi, bahan 

pertimbangan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian yang 

sejenis dengan objek, variable, ataupun periode yang berbeda. 


