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BAB II 

TINJUAN PUSTAKA    

 

A. Landasan Penelitian Terdahulu 

No Nama (tahun)        Judul Hasil 

    

1. Afdhila (2014) Analisis Implementasi 

Pembiayaan Ar-Rahn 

(Gadai Syariah) Pada 

Pegadaian Syariah 

Cabang Landungsari 

Malang 

 

Disimpulkan bahwa ada 

beberapa aspek yang harus 

disesuaikan antara peraturan 

perusahaan dengan peraturan 

hukum yang berlaku. Aspek-

aspek tersebut adalah 

penentuan tarif ujroh, dimana 

penentuan tarif ujroh tersebut 

masih bergantung pada 

besarnya nilai pinjaman pada 

masing-masing transaksi dan 

juga penggabungan antara 

akad Rahn dan akad Ijarah. 

Selain itu, Pegadaian Syariah 

Landungsari Malang telah 
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No Nama (tahun)        Judul Hasil 

    

melaksanakan penjualan 

agunan berdasarkan Fatwa 

DSN MUI. 

2.  Putri (2015) Analisis Perlakuan 

Akuntansi Pembiayaan 

Gadai Syariah (Rahn) 

Pada PT. Bank Syariah 

Mandiri, Tbk. Cabang 

Pontianak 

Dalam penyajian laporan 

keuangan Bank Syariah 

Mandiri pengakuan, 

pengukuran, penilaian, dan 

penyajian sesuai dengan 

PSAK No.107 serta sesuai 

dengan Fatwa DSN MUI 

No.26/DSNMUI/III/2002. 

Dalam pelaporan tersebut, 

Bank Syariah Mandiri juga 

masih mengikuti ketentuan 

yang disyaratkan pada PSAK. 

No. 101 tentang Penyajian 

Laporan Keuangan. 

3. Agnia et al. 

(2015) 

Analisis PSAK 107 

Terhadap Pembiayaan 

Gadai Emas Di Bank 

Disimpulkan bahwa secara 

keseluruhan Bank Syariah 

Mandiri Cabang Mohammad 
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No Nama (tahun)        Judul Hasil 

    

Syariah Mandiri KCP 

Moh. Toha Bandung 

Toha Bandung sudah 

menerapkan dan 

memberlakukan PSAK 107 

pada produk pembiayaan 

gadai emas dan sesuai dengan 

Fatwa DSN MUI 

No.26/DSNMUI/III/2002. 

 

Berdasarkan hasil penelitian oleh Afdhila (2014) disimpulkan bahwa ada 

beberapa aspek yang harus disesuaikan antara peraturan perusahaan dengan 

peraturan hukum yang berlaku. Aspek-aspek tersebut adalah penentuan tarif 

ujroh, dimana penentuan tarif ujroh tersebut masih bergantung pada besarnya 

nilai pinjaman pada masing-masing transaksi dan juga penggabungan antara 

akad Rahn dan akad Ijarah. Selain itu, Pegadaian Syariah Landungsari Malang 

telah melaksanakan penjualan agunan berdasarkan Fatwa DSN MUI, yang 

dilakukan oleh Putri (2015) dalam penyajian laporan keuangan Bank Syariah 

Mandiri pengakuan, pengukuran, penilaian, dan penyajian sesuai dengan PSAK 

No.107 (akad pendamping rahn) serta sesuai dengan Fatwa DSN MUI 

No.26/DSNMUI/III/2002, sedangkan Agnia et al. (2015) secara keseluruhan 

Bank Syariah Mandiri Cabang Mohammad Toha Bandung sudah menerapkan 
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dan memberlakukan PSAK 107 pada produk pembiayaan gadai emas dan sesuai 

dengan Fatwa DSN MUI No.26/DSNMUI/III/2002. Namun ada hal-hal yang 

dianggap kurang sesuai dengan konsep syariah yaitu adanya penggabungan akad 

rahn dan akad ijarah, penentuan biaya ijarah dan administrasi yang didasarkan 

pada besarnya pinjaman, serta kurang diperhatikannya status kepemilikan emas. 

Pada peneliti sekarang meneliti tentang perlakuan akuntansi gadai syariah (rahn) 

dan penerapan pembiayaan gadai emas syariah (rahn) yang diterapkan oleh PT. 

BPRS Bhakti Sumekar serta adanya perbedaan objek penelitian dengan peneliti 

terdahulu. 

 

B. Landasan Teori 

1. Akuntansi Syariah 

a. Definisi Akuntansi Syariah 

Akuntansi adalah Proses identifikasi transaksi, pencatatan, 

penggolongan, pengikhtisaran, sehingga dihasilkan informasi keuangan 

dalam bentuk laporan keuangan yang dapat digunakan untuk 

pengambilan keputusan. Syariah adalah aturan yang telah ditetapkan 

Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala 

aktivitasnya di dunia. Jadi akuntansi syariah dapat diartikan sebagai 

proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan 

yang telah ditetapkan oleh Allah SWT (Wasilah, 2013). 
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Akuntansi syariah diperlukan untuk mendukung kegiatan yang 

harus dilakukan sesuai syariah, karena tidak mungkin dapat 

menerapkan akuntansi yang sesuai dengan syariah jika transaksi yang 

akan dicatat oleh proses akuntansi tersebut tidak sesuai dengan syariah. 

b. Ciri-ciri Akuntansi Syari’ah 

Akuntansi syari’ah bercirikan sebagai berikut (Wasilah, 2013): 

a) Dasar hukumnya adalah hukum etika yang bersumber Al-Qur’an. 

b) Menggunakan nilai-nilai etika sebagai dasar penggunaan akuntansi. 

c) Memberikan arah pada atau menstimulasi timbulnya perilaku etis. 

d) Bersikap adil terhadap semua orang. 

e) Menyeimbangkan sifat egoistik. 

f) Mempunyai kepedulian terhadap lingkungan. 

c. Prinsip-prinsip Akuntansi Syariah 

Prinsip akuntansi syariah menurut (Machmud, 2010): 

1. Pengungkapan Penuh 

Prinsip ini mengharuskan laporan keuangan akuntansi untuk 

mengungkapkan hal-hal yang penting agar laporan tersebut jelas dan 

tidak menyesatkan. Tidak ada manipulasi. Tidak ada yang ditutup-

tutupi. Landasannya adalah (QS. Al-Baqarah, 283). 

2. Prinsip Konsistensi 

Prosedur yang digunakan sebagaimana yang disepakati diawal harus 

dianut dan dilaksanakan secara konsisten dari waktu ke waktu. 

3. Prinsip Dasar Akrual 
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Kas diakui pada saat terjadinya. Sebagai gambaran adalah seorang 

ibu yang ingin membeli barang tertentu tetapi lupa membawa uang. 

Penjual mempersilahkan untuk membawa terlebih dahulu barang 

tersebut. Ibu mengatakan akan langsung kembali tetapi lupa sehingga 

baru mengembalikan keesokan harinya. Apabila seperti itu, uang ibu 

tetap masuk ke dalam hitungan kas pada hari dimana barang dibawa. 

4. Prinsip Nilai Tukar yang Sedang Berlaku 

Harta, hutang, modal, laba, dan elemen-elemen lain dari laporan 

keuangan menggunakan nilai tukar yang sedang berlaku. Sebagai 

gambaran sebuah laporan berisi sebuah transaksi beberapa bulan 

yang lalu. Katakanlah salah satu item yang dibeli adalah bensin yang 

pada waktu itu berharga 6500 perliternya. Ketika dimasukkan ke 

dalam laporan sekarang harga bensin sudah 8000 perliter. Maka yang 

dimasukkan ke dalam laporan tetap harga bensin ketika dibeli lima 

bulan lalu yaitu 6500 perliter. Tidak berubah. 

5. Prinsip Penandingan 

Beban harus diakui pada periode yang sama dengan pendapatan. 

 

2. Gadai Syariah Menurut Islam 

a. Definisi Gadai Syariah 

Gadai adalah harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan 

utang dan kepercayaan terhadap utang, yang dapat dijadikan (seluruh 
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atau sebagiannya) untuk pembayaran utang apabila orang yang 

berhutang tidak dapat membayar hutangnya Karim (2010). Selain itu, 

berdasarkan kajian hukum Islam, para ulama sepakat bahwa konsep 

Rahn adalah salah satu bentuk akad yang dibenarkan. Hal ini mengacu 

pada firman Allah SWT yang artinya “Jika kamu dalam perjalanan (dan 

bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh 

seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang.” 

QS. Al-Baqarah (283). Dari ayat diatas ulama sepakat bahwa gadai bisa 

dilakukan dalam kondisi bagaimanapun termasuk didalamnya ketika 

dalam keadaan berpergian asal barang jaminan tersebut bisa langsung 

dipegang. 

b. Jenis-jenis Gadai Syariah 

  Menurut Wasilah (2013) dalam prinsip syariah, gadai dikenal 

dengan istilah Rahn. Rahn yang diatur menurut Prinsip Syariah, 

dibedakan atas 2 macam, yaitu: 

1. Rahn Tajlisi 

Rahn tajlisi (Fidusia) didefenisikan sebagai pengalihan hak kepemilikan 

suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda 

yang hak kepemelikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan 

pemilik benda. Fidusia sendiri dapat diterapkan untuk barang bergerak 

dan barang tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, 

sehingga menjadi lebih luas cakupannya. 

2. Rahn Hiyazi 



13 

 

 
 

Bentuk Rahn Hiyazi ini yang sangat mirip dengan konsep gadai baik 

dalam hukum adat maupun dalam hukum positif. Jadi berbeda dengan 

rahn tajlisi yang hanya menyerahkan hak kepemilikan suatu benda, 

maka pada rahn hiyazi ini, barangnya pun dikuasai oleh kreditur. 

Sebagaimana halnya dengan gadai berdasarkan hukum positif, barang 

yang digadaikan bisa berbagai macam jenisnya, baik bergerak maupun 

tidak bergerak. Dalam hal yang digadaikan berupa benda yang dapat 

diambil manfaatnya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat 

tersebut dengan menanggung biaya perawatan dan pemeliharaannya. 

c. Fatwa DSN MUI tentang Gadai Syariah 

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) 

mendefiniskan rahn sebagai pinjaman dengan menggadaikan barang 

sebagai jaminan hutang. 

Pada dasarnya, rahn adalah salah satu jenis transaksi tabarru` yang 

bersifat sosial, karena apa yang diberikan rahin untuk murtahin bukan 

atas imbalan akan sesuatu. Rahn pada hakekatnya merupakan akad 

pemberian jaminan/agunan yang menyertai akad dalam transaksi yang 

dilakukan secara tidak tunai dalam pinjam meminjam dana (hutang 

piutang). 

Pegadaian berdasarkan prinsip syariah pada dasarnya produk-

produk yang diberikan berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, 

tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan 

uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, 
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dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan/ atau 

bagi hasil. Payung Hukum Gadai syariah dalam hal pemenuhan prinsip-

prinsip syariah berpegang pada Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-

MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang rahn yang menyatakan 

bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang 

dalam bentuk rahn diperbolehkan, dan Fatwa DSN MUI No.26/DSN-

MUI/III (2002) tentang gadai emas. 

Fatwa DSN-MUINo.25/DSN-MUI/III (2002) tentang gadai 

syariah (Ar-rhan) yang menyatakan bahwa pinjaman dengan 

menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk Rahn 

diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Ketentuan Umum: 

1. Murtahin (penerimaan barang) mempunyai hak untuk menahan 

Marhun (barang) sampai semua utang Rahin (yang menyerahkan 

barang) dilunasi. 

2. 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 

perawatannya. 

3. Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi 

kewajiban Rahin, namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin, 
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sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi 

kewajiban Rahin. 

4. Besarnya biaya administrasi dan penyimpanan Marhun tidak 

boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. 

5. Penjualan Marhun 

a) Apabila jatuh tempo, Murtahin Harus memperingatkan Rahin 

untuk segera melunasi utangnya. 

b) Apabila Rahin tetap tidak melunasi utangnya, maka Marhun 

dijual paksa/dieksekusi. 

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. 

b. Ketentuan Penutup 

1. Jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya atau 

jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka 

penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbriterase Syariah 

setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika 

di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan 

disempurnakan sebagai mana mestinya. 
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Sedangkan untuk gadai emas syariah, menurut Fatwa DSN-MUI 

No.26/DSNMUI/III/2002 harus memenuhi ketentuan umum sebagai 

berikut : 

a) Rahn emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn (lihat fatwa 

DSN MUI No.26/DSN MUI/III/2002 tentang Rahn). 

b) Ongkos dan biaya penyimpanan barang (Marhun) ditanggung 

oleh penggadai (Rahin). 

c) Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada 

pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.  

d) Biaya penyimpanan barang (Marhun) dilakukan berdasarkan 

akad ijarah. 

Menurut Tarmizi (2013) Fatwa DSN membolehkan menggabungkan 

akad qardh dan akad ijarah. Akad qardh terjadi saat bank syariah 

memberi pinjaman kepada nasabah dengan agunan emas. Sedangkan 

akad ijarah terjadi saat bank menyewakan tempat penyimpanan emas 

(marhun) dan mengutip uang sewa. Menggabungkan akad qardh dan 

ijarah bertentangan dengan hadis Nabi yang diriwayatkan dari Amru 

bin Syu’aib, bahwa: 

“Nabi melarang menggabungkan antara akad jual-beli dan akad qardh.” 

(HR. Ahmad; sanad hadis ini dinyatakan hasan oleh Tirmizi). 

Perlu diingat, akad ijarah termasuk akad jual-beli. Karena hakikat ijarah 

adalah jual-beli jasa. Maka menggabungkan akad ijarah dan akad qardh 

sama hukumnya dengan menggabung akad jual-beli dan akad qardh, 
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yang hukumnya terlarang. Berdasarkan hadis tersebut, AAOIFI 

(Accountingand Auditing Organization of Islamic Finance Institutions) 

Dalam panduan lembaga keuangan syariah melarang penggabungan 

akad qardh dan akad ijarah dalam dua pasal: 

1. Pasal (19) tentang Qardh, ayat (7): 

“Lembaga keuangan syariah tidak dibolehkan mensyaratkan akad 

ba’i (jual-beli), akad ijarah (sewa), atau akad mu’awadhah 

lainnya yang digabung dengan akad qardh. Karena dalam 

jual/sewa, biasanya, pihak debitur sering menerima harga di atas 

harga pasar dan ini merupakan sarana untuk terjadinya riba 

(pinjaman yang mendatangkan keuntungan bagi kreditur).” 

2. Pasal (25) tentang penggabungan beberapa akad dalam satu akad, 

ayat (4):  

“Persyaratan boleh menggabung beberapa akad, bila tidak 

terdapat larangan syariat. Maka tidak boleh menggabung antara 

akad qardh dengan akad ba’i karena penggabungan akad qardh 

dengan ba’i merupakan sarana terjadinya riba. Dan juga ijma’ 

para ulama bahwa seorang kreditur yang mensyaratkan kepada 

debitur bahwa debitur harus menyewakan rumahnya kepada 

kreditur maka akadnya dihukumi batal dan haram.” 

d. Landasan Gadai dalam Islam 

Adapun yang menjadi landasan dalam gadai syariah bersumber dari Al-

Quran dan Hadits Rasulullah SAW yakni : 
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a) QS. Al-Baqarah (283) 

Artinya: “Dan jika kamu berada dalam musafir (lalu kamu berhutang 

atau memberi hutang yang bertempoh), sedang kamu tidak mendapati 

jurutulis, maka hendaklah diadakan barang gadaian untuk dipegang 

(oleh orang yang memberi hutang). Kemudian kalau yang memberi 

hutang percaya kepada yang berhutang (dengan tidak payah bersurat, 

saksi dan barang gadaian), maka hendaklah orang (yang berhutang) 

yang dipercayai itu menyempurnakan bayaran hutang yang 

diamanahkan kepadanya, dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah 

Tuhannya. Dan janganlah kamu (wahai orang-orang yang menjadi 

saksi) menyembunyikan perkara yang dipersaksikanitu.dan sesiapa 

yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang 

berdosa hatinya. Dan (ingatlah), Allah sentiasa Mengetahui akan apa 

yang kamu kerjakan”. 

Ayat ini tidaklah menetapkan bahwa jaminan itu hanya boleh dilakukan 

dengan syarat dalam perjalanan, muamalah tidak dengan tunai dan tidak 

ada juru tulis, tetapi ayat ini hanya menyatakan bahwa dalam keadaan 

tersebut boleh dilakukan muamalah dengan memakai jaminan. 

b) Hadits 

Adapun hadits yang menjelaskan perihal dari gadai, antara lain : 

1. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisya r.a berkata: 

“Aisya RA berkata bahwa Rasulullah Saw membeli makan dari 

seorang Yahudi dan menjamin kepadanya baju besi”. 
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2. Hadits riwayat Bukhari dan Ibnu Majah berkata: 

“Rasulullah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di 

Madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau”. 

3. Hadits riwayat Bukhari dalam kitab ar-Rahn berkata: 

Abi hurairah r.a. berkata bahwa Rasulullah saw. Bersabda, 

“Apabila ada ternakan digadaikan, punggungnya boleh dinaiki 

(oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan 

biaya (menjaga)nya. Apabila ternak itu digadaikan, air susunya 

yang deras boleh diminum (oleh orang yang menerima gadai) 

karena ia telah mengeluarkan biaya (perawatan)nya”. 

4. Hadits Nabi riwayat al-Syafi’i, Nabi Muhammad Saw bersabda: 

“Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang 

menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung 

resikonya.” 

Anshori (2005) Transaksi gadai menurut syariah haruslah memenuhi 

rukun dan syarat gadai syariah, diantaranya : 

1. Rukun Gadai : 

a) Pelaku, terdiri atas ar-rahin (yang menggadaikan) dan al-

murtahin (yang menerima gadai). 

b) Al-Marhun yaitu barang yang digunakan untuk Rahin untuk 

dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang. 

c) Al-Marhun bih (utang), syarat utang adalah wajib dikembalikan 

oleh debitur kepada kreditur, utang tersebut dapat dilunasi 
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dengan agunan tersebut, dan utang itu harus jelas (harus 

spesifik). 

d) Sighat, Ijab dan Qabul 

Apabila semua ketentuan yang telah disebutkan terpenuhi, sesuai 

ketentuan syariah, dan dilakukanlah oleh orang yang layak melakukan 

tasharruf, maka akad ar-rahn tersebut sudah sah. 

2. Syarat Gadai : 

a) Sighat, dengan syarat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu 

dan waktu yang akan datang. 

b) Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum, yang ditandai 

dengan aqil baligh, berakal sehat dan mampu melakukan akad. 

c) Utang (Marhun Bih) mempunyai pengertian bahwa utang adalah 

kewajiban bagi pihak yang berutang untuk membayar kepada 

pihak yang memberi piutang, barang yang dimanfaatkan, jika 

tidak bermanfaat maka tidak sah, dan barang tersebut dapat 

dimanfaatkan. 

d) Marhun adalah harta yang dipegang oleh Murtahin (penerima 

gadai) atau wakilnya sebagai jaminan utang. 

Ahmad Sarwat (2009) terdapat pula unsur-unsur dalam praktik rahn, 

yaitu: 

a) Ar-Rahin 

Yaitu orang yang menggadaikan barang atau meminjam uang 

dengan jaminan barang/nasabah. 
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b) Al-Murtahin 

Yaitu orang yang menerima barang yang digadaikan atau yang 

meminjamkan uangnya/bank. 

c) Marhun / Ar-Rahn 

Yaitu barang yang digadaikan atau dipinjamkan. 

d) Marhun bihi 

Yaitu uang dipinjamkan lantaran ada barang yang digadaikan. 

e) Al-'Aqdu  

Yaitu akad atau kesepaktan untuk melakukan transaksi rahn. 

 

3. Mekanisme dan Penggunaan Akad Gadai Emas Syariah 

a. Mekanisme gadai emas syariah 

 Dalam hal ini, pegadaian atau perbankan syariah memiliki 

mekanisme operasional melalui akad Rahn nasabah menyerahkan 

barang bergerak dan kemudian timbul akad Qardh dimana qardh 

digunakan sebagai kesepakatan antara bank dan nasabah, nasabah wajib 

mengembalikan dana yang diberikan oleh bank sesuai dengan waktu 

yang telah disepakati. Akibat yang timbul dari proses penyimpan adalah 

timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi atas tempat 

penyimpanan. Untuk barang gadai berupa emas tentu tidak ada biaya 

pemeliharaan, yang ada adalah biaya penyimpanan. Penentuan besarnya 

biaya penyimpanan dilakukan dengan akad Ijarah  
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 Dalam gadai emas syariah, barang gadaian tidak otomatis menjadi 

milik pihak yang menerima gadai (pihak yang memberi pinjaman) 

sebagai pengganti piutangnya. Dengan kata lain fungsi rahn di tangan 

murtahin (pemberi piutang) hanya berfungsi sebagai jaminan utang dari 

rahin (orang yang berutang). Namun, barang gadaian tetap milik orang 

yang berutang (Wasilah, 2013). 

 Jasa gadai emas syariah yang dilayani perbankan syariah 

menggabungkan dua transaksi: qardh (utang-piutang) dan ijarah (sewa). 

Padahal Nabi melarang menggabungkan akad ba’i (jual beli) dan qardh 

sementara ijarah termasuk jual-beli. Jasa tersebut murni riba (Tarmizi, 

2013). 

 Piryanti (2013) Perbankan syariah sebagai organisasi keuangan 

yang mempunyai misi ganda, yaitu misi sosial dan misi komersil, 

sehingga harus menerapkan prinsip operasional yang serba modern. 

Oleh karena itu, dalam operasionalisasi pegadaian syariah 

mengandalkan dan menjalankan 4 prinsip kerja sebagai berikut: 

a) Proses cepat, nasabah dapat memperoleh pinjaman yang hanya 

membutuhkan waktu singkat.  Proses administrasi dan penaksiran 

dilaksanakan dalam waktu 15 menit. Selanjutnya nasabah (rahin) 

dapat memperoleh dana cair (marhun bih) tidak lebih dari 1 jam. 

b) Mudah caranya, untuk mendapatkan pinjaman (marhun bih), 

nasabah cukup membawa barang yang digadaikan (marhun) dengan 

melampirkan bukti kepemilikan bila diperlukan serta melampirkan 
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bukti identitas ke kantor pegadaian syariah. Hal dimaksud, 

pembukaan rekening atau cara lain yang merepotkan seperti 

meminjam uang ke bank tidak lagi diperlukan. 

c) Jaminan keamanan atas barang, pegadaian syariah juga memberikan 

jaminan keamanan atas barang yang diserahkan dengan standar 

keamanan yang telah teruji dan diasuransikan. 

d) Pinjaman yang optimum, mengusahakan pemberian pinjaman 

hingga 90% dari nilai harga taksiran barang sehingga nasabah 

(rahin) tidak dirugikan oleh rasio antara taksiran barang gadai 

(marhun) dengan besar uang pinjaman (marhun bih). Hal dimaksud, 

setiap barang memiliki nilai ekonomis yang wajar. 

b. Akad Gadai Emas Syariah 

Menurut Yogierespati (2015) secara umum transaksi yang digunakan 

dalam gadai syariah, misalnya di pegadaian syariah adalah transaksi 

yang menggunakan dua akad yaitu akad rahn dan akad ijarah, tetapi di 

perbankan syariah ada yang mengenakan akad tambahan yaitu akad 

qardh. Meskipun secara konsep ketiga akad mempunyai maksud yang 

sama, tetapi sesungguhnya mempunyai perbedaan. Namun, dalam 

teknis pelaksanaannya maka nasabah (rahin) tidak perlu mengadakan 

akad tiga kali. 

a)  Akad Rahn. Rahn yang dimaksud adalah menahan harta milik si 

peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak 

yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali 



24 

 

 
 

seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini, lembaga 

keuangan syariah menahan barang bergerak sebagai jaminan atas 

uang nasabah. 

b) Akad Qardh. Qardh adalah suatu akad penyaluran dana oleh bank 

syariah kepada nasabah sebagai utang piutang dengan ketentuan 

bahwa nasabah wajib mengembalikan dana tersebut kepada bank 

syariah pada waktu yang telah disepakati. Akad qardh digunakan 

sebagai kesepakatan antara bank dan nasabah, dimana nasabah 

wajib mengembalikan dana yang diberikan oleh bank sesuai dengan 

waktu yang telah disepakati. Dengan akad qardh ini nasabah hanya 

membayar pinjaman pokok, tanpa tambahan margin. 

c) Akad Ijarah. Ijarah adalah suatu akad untuk pengikatan 

pemanfaatan jasa sewa. Dalam gadai syariah dengan akad ijarah, 

penerima gadai dapat menyewakan tempat penyimpanan barang 

kepada nasabahnya. Dari akad ijarah ini bank syariah akan 

memperoleh upah (ujroh) sebagai pembayaran manfaat tempat 

sewa. Nasabah pun akan dikenai biaya penitipan emas ini sesuai 

dengan ketentuan yang telah ditetapkan bank. Biasanya ketentuan 

penetapan upah fleksibel yang diwujudkan berdasar ukuran waktu, 

tempat, dan jarak. Untuk biaya pemeliharaan emas disesuaikan 

dengan berat emas dan masa sewa tempat. Dengan demikian dalam 

angsuran pembiayaan, nasabah akan membayar pinjaman pokok dan 

biaya sewa pemeliharaan emas. 
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4. Perlakuan Akuntansi Gadai Emas Syariah 

Menurut Yogierespati (2015) secara umum transaksi yang digunakan 

dalam gadai syariah, misalnya di pegadaian syariah adalah transaksi yang 

menggunakan dua akad yaitu akad rahn dan akad ijarah, tetapi di 

perbankan syariah ada yang mengenakan akad tambahan yaitu akad qardh. 

a. Akad Rahn 

PSAK Nomor 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah dan PSAK 

Syariah belum mengatur tentang transaksi gadai emas syariah sehingga 

pengakuan dan pengukurannya untuk sementara masih menggunakan 

asumsi sederhana untuk menjelaskan jurnal (Ridawanti, 2015). 

b. Akad Qardh  

Dasar pengaturan pinjaman qardh diatur dalam PSAK 59 (2002), 

paragraf 142. Pinjaman qardh diakui sebesar jumlah dana yang 

dipinjamkan pada saat terjadinya. Kelebihan penerimaan daripeminjam 

atas qardh yang dilunasi diakui sebagai pendapatan padasaat terjadinya. 

Perlakuan Akuntansi mengenai akad qardh juga terdapat pada (PAPSI, 

2003), sebagai berikut: 

Pengakuan dan pengukuran 

a) Pinjaman qardh diakui sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat 

terjadinya. 

b) Pengenaan biaya administrasi diakui sebagai pendapatan operasi 

lainnya. 
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c) Penerimaan imbalan diakui sebagai pendapatan operasi lainnya 

sebesar jumlah yang diterima. 

Pengungkapan 

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain: 

a) Rincian jumlah pinjaman qardh berdasarkan sumber dana, jenis 

penggunaan dan sektor ekonomi. 

b) Jumlah pinjaman qardh yang diberikan kepada pihak yang 

mempunyai hubungan istimewa. 

c) Kebijakan manajemen dalam pelaksanaan pengendalian resiko 

pinjaman qardh. 

d) Ikhtisar pinjaman qardh yang dihapus buku yang menunjukkan 

saldo awal, penghapusan selama tahun berjalan, penerimaan atas 

pinjaman qardh yang telah dihapusbukukan dan pinjaman qardh 

yang telah dihapustagih dan saldo akhir pinjaman qardh yang 

dihapus buku. 

c. Akad Ijarah 

Dalam Rahn emas penentuan biaya dan pendapatan sewa (ijarah) atau 

penyimpanan dilakukan berdasarkan akad pendamping dari gadai 

syariah yaitu akad ijarah (PSAK 107) yang terkait dimana pengakuan 

dan pengukurannya serta pengungkapan dan penyajiannya adalah: 

Pengakuan dan Pengukuran 

Terdapat beberapa ketentuan untuk pengakuan dan pengukuran yang 

dijelaskan dalam PSAK 107, yakni: 
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1. Pinjaman/ kas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat 

terjadinya. 

2. Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas 

asset (sewa tempat) telah diserahkan kepada penyewa (rahin). 

3. Pengakuan biaya penyimpanan diakui pada saat terjadinya. 

Penyajian dan Pengungkapan 

Berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam PSAK 107, penyajian dan 

pengungkapan meliputi: 

1. Penyajian, pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi 

beban-beban yang terkait. Misalnya baban pemeliharaan dan 

perbaikan, dan sebagainya. 

2. Pengungkapan, murtahin mengungkapkan pada laporan terkait 

transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bit tamlik. 

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

tidak terbatas pada: 

a. Keberadaan wa’ad pengalihan kepemilikan dan mekanisme 

yang digunakan (jika ada wa’ad pengalihan kepemilikan). 

b. Pembatasan-pembatasan. 

c. Agunan yang digunakan. 

(b) Keberadaan transaksi jual-dan-ijarah (jika ada). 

 


