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1.1. Latar Belakang Pemilihan Judul

Semakin pesatnya pertumbuhan ekonomi yang berdampak kepada

banyaknya lembaga keuangan yang berdiri dengan segala pelayanan-

pelayanan yang mereka tawarkan kepada masyarakat agar tertarik untuk

melakukan transaksi dengan lembaga keuangan yang bersangkutan.Namun,

tidak semua masyarakat tertarik dengan penawaran-penawaran lembaga

keuangan yang berbasis kepada sistem bunga karena sebagian beranggapan

bahwa sistem bunga cukup merugikan.

Namun di Indonesia, kita patut bersyukur bahwa sejak

disempurnakannya Undang– Undang Nomor 7 Tahun 1992 menjadi Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Syariah merupakan

langkah maju dalam perkembangan perbankan. Dalam undang-undang ini

perbankan syariah diberikan perlakuan yang sama(equal treatment) dengan

perbankan konvensional.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 telah membuka

kesempatan lebih luas bagi lembaga keuangan syariah untuk berkembang.

Undang-undang ini bahkan tidak saja menyebut lembaga keuangan syariah

secara berdampingan dengan lembaga keuangan konvensional dalam pasal

demi pasal, tetapi juga menyatakan secara rinci prinsip produk perbankan

syariah padahal dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan,

nama syariah sama sekali tidak disebut.

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Prinsip Syariah

adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak

lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau

kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain



pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan

berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang

dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang

modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan

adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak

bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).

Menurut Kasmir (2005:9) Lembaga keuangan adalah untuk setiap

perusahaan yang berada dibidang keuangan dimana kegiatannya, apakah

hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana saja atau mungkin

kedua-duanya. Lembaga Keuangan terdiri dari dua jenis yaitu Lembaga

Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank.Lembaga keuangan non

bank berada dibawah pembinaan dan pengawasan dari Departemen Keuangan

dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.Lembaga keuangan non

bank ini sendiri terdiri dari lembaga keuangan konvensional maupun yang

berbasis Syariah Islam.

Kini cukup banyak lembaga keuangan syariah yang hadirdalam

mengatur keuangan masyarakat, yang salah satunya adalah Pegadaian Syariah

yang semata-mata juga turut serta dalam membantu kegiatan ekonomi

masyarakat. Pegadaian Syariah juga dapat membantu masalah ekonomi

dinegara Indonesia dengan perjanjian gadai atau dengan istilah Fikih Islam

disebut “rahn” secara cepat dan berjangka pendek dan Pegadaian Syariah

juga memberikan keamanan bagi semua nasabah dan pemegang deposito

bahwa dana atau barangnya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah

peminjam ingkar janji karena ada suatu aset atau barang yang menjadi

jaminan.

Terbitnya PP/10 tanggal 1April 1990 dapat dikatakan menjadi

tonggak awal kebangkitan Pegadaian.Satu hal yang perlu dicermati bahwa

PP10 menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah

praktik riba.Misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP103/2000 yang



dijadikan landasan kegiatan usaha PT Pegadaian (Persero) sampai

sekarang.Pada saat ini Pegadaian Syariah sudah berbentuk sebagai sebuah

lembaga.Ide pembentukan Pegadaian Syariah selain karena tuntutan

idealisme juga dikarenakan keberhasilan terlembaganya bank dan asuransi

syariah.Setelah terbentuknya bank, BMT, BPR, dan asuransi syariah, maka

Pegadaian syariah mendapat perhatian oleh beberapa praktisi dan akademisi

untuk dibentuk dibawah suatu lembaga sendiri.Keberadaan Pegadaian

Syariah atau Rahn lebih dikenal sebagai bagian produk yang ditawarkan oleh

bank syariah, dimana bank menawarkan kepada masyarakat bentuk

penjaminan barang guna mendapatkan pembiayaan.

Mengingat adanya peluang dalam mengimplementasikan Rahn/gadai

syariah, maka PT Pegadaian (Persero) bekerja sama dengan Lembaga

Keuangan Syariah melaksanakan Rahn yang bagi Pegadaian dapat dipandang

sebagai pengembangan produk, sedang bagi Lembaga Keuangan Syariah

dapat berfungsi sebagai kepanjangan tangan dalam pengelolaan produk Rahn.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dalam bentuk tugas akhir dengan judul “TINJAUAN ATAS

PENGAKUAN PENDAPATAN BARANG GADAI DENGAN

KETENTUAN SYARIAH ISLAM DI PEGADAIAN SYARIAH UNIT

MARGACINTA”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang pemilihan judul di atas, identifikasi

masalah yang akan dibahas oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Apa saja yang menjadi sumber pendapatan yang diterima PT Pegadaian

Syariah Unit Margacinta ?

2. Bagaimana perhitungan atas pendapatan barang gadai di PT Pegadaian

Syariah Unit Margacinta?



3. Apakah perhitungan pendapatan yang digunakan oleh PT Pegadaian

Syariah Unit Margacinta telah sesuai dengan ketentuan syariah Islam ?

1.3. Tujuan Kerja Praktik

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah di atas,

maka maksud dan tujuan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Untuk mengetahui sumber pendapatan yang diterima pada PT Pegadaian

Syariah Unit Margacinta.

2. Untuk mengetahui cara perhitungan pendapatan PT Pegadaian Syariah

Unit Margacinta.

3. Untuk mengetahui kesesuaian antara cara perhitungan pendapatan di

lapangan dengan cara perhitungan pendapatan dalam ketentuan Syariah

Islam.

1.4. Kegunaan Laporan Tugas Akhir

Penelitian yang dilakukan melalui tinjauan perusahaan ini diharapkan akan

memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian yang dilakukan ini dapat memperluas wawasan dan memahami

penerapan teori yang telah dipelajari dalam perkuliahan dengan penerapan

pada kondisi nyata perusahaan.

2. Bagi Pihak Perusahaan

Dapat menjadikan hasil penelitian sebagai bahan acuan dalam penerapan

standar dalam perhitungan atas pendapatan yang diterima perusahaan .

3. Bagi Pihak Lain



Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan

untuk menambah wawasan dan menjadi sumber referensi bahan

perbandingan bagi peneliti selanjutnya.

1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian

Kerja praktik dilakukan pada PT Pegadaian (Persero) Syariah yang

berlokasi di Jalan Margacinta No.171 Bandung.Penulis melakukan

penelitian dengan melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada tanggal

1 September 2014 sampai 1 Oktober 2014.


