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ABSTRAK 

 

Rina Febrianti : Analisis Perlakuan Akuntansi atas Pembiayaan Rahn (Gadai 

Emas) Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 107 (Ijarah)  

Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Padasuka Bandung  

Pegadaian memiliki peran penting dalam pergerakan perekonomian pada 

suatu negara. Konsep yang jauh dari riba dan sesuai syariat Islam, membuat 

pegadaian syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang diminati oleh 

sebagian masyarakat, khususnya masyarakat menengah kebawah karena 

mudahnya persyaratan yang harus dipenuhi, mudah diakses dan dapat dilakukan 

dengan waktu yang relatif singkat. Salah satu produk pegadaian syariah cabang 

padasuka Bandung yang memberi pembiayaan pinjaman kepada nasabah adalah 

gadai emas (rahn emas). Masalah yang  penulis temukan yaitu PT. pegadaian 

syariah cabang padasuka Bandung memiliki laporan keuangan tetapi tidak 

membuatnya, karena pengelolaan keuangan dilakukan secara online dan 

tersentralisasi oleh kantor pusat, tetapi tidak tersedia pengungkapkannya kepada 

masyarakat terkait transaksinya. 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis                   

1) mekanisme  pembiayaan rahn (gadai emas) pada PT. pegadaian syariah cabang 

padasuka Bandung, 2) mengetahui dan menganalisis perlakuan akuntansi atas 

pembiayaan rahn (gadai emas) pada PT. pegadaian syariah cabang padasuka 

Bandung, 3) mengetahui dan menganalisis perlakuan akuntansi atas pembiayaan 

rahn (gadai emas) berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan 107 

(ijarah) pada PT. pegadaian syariah cabang padasuka Bandung. 

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan 

menggunakan pendekatan analisis deskriptif  kualitatif. Sumber data penelitian ini 

terdiri dari data primer yang berupa hasil wawancara di PT. pegadaian syariah 

cabang padasuka Bandung, dan data sekunder yang berupa brosur, dokumen – 

dokumen laporan keuangan dari PT. pegadaian syariah cabang padasuka Bandung 

dan kantor wilayah X pegadaian Bandung.  Jenis penelitian yang digunakan 

adalah jenis kualitatif,  yang dilakukan dengan menggunakan teknik  wawancara, 

observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan. Teknik analisis data digunakan 

dengan cara reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, keabsahan data. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) mekanisme pembiayan rahn 

(gadai emas) pada PT. pegadaian syariah cabang padasuka Bandung telah sesuai 

dengan rukun dan syarat gadai syariah 2) perlakuan akuntansi atas pembiayan 

rahn (gadai emas) pada PT. pegadaian syariah cabang padasuka Bandung telah 

sesuai dengan prinsip pengungkapan penuh (full disclouser principle), 3) 

perlakuan akuntansi atas pembiayan rahn (gadai emas) berdasarkan pernyataan 

standar akuntansi keuangan 107 (ijarah) pada PT. pegadaian syariah cabang 

padasuka Bandung belum sepenuhnya  sesuai dengan pernyataan standar 

akuntansi keuangan 107 (ijarah, karena dalam hal pengakuan biaya perbaikan 

objek ijarah, PT. pegadaiann syariah cabang padasuka Bandung tidak melakukan 

perbaikan objek ijarah melainkan hanya menyimpan marhun saja. 

Kata Kunci : Gadai Syariah (Rahn), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

107(Ijarah).


