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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Umum Pegadaian 

Tinjauan umum Pegadaian meliputi pengertian dan persamaan 

serta perbedaan Pegadaian Syariah dengan pegadaian Konvensional. 

2.1.1 Pengertian Pegadaian Konvensional  

Sebelum memaparkan apa yang dimaksud dengan Pegadaian 

Syari’ah, penulis terlebih dahulu memaparkan apa yang dimaksud dengan 

Pegadaian secara Konvensional.  

Gadai merupakan suatu hak, yang diperoleh kreditur atas suatu 

barang bergerak yang dijadikan sebagai jaminan pelunasan atas hutang. 

Dan Pegadaian merupakan “trademark” dari lembaga Keuangan milik 

pemerintah yang menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip gadai. 

Pegadaian menurut Susilo (1999) adalah suatu hak yang diperoleh oleh 

seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang 

bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang 

yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang 

mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan 

kekuasaan pada orang lain yang berpiutang untuk menggunakan barang 

bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang 

berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo. 

Gadai menurut Undang – undang Hukum Perdata (Burgenlijk 

Wetbiek) Buku II Bab XX pasal 1150, adalah : suatu hak yang diperoleh 

seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan 

kepadanya oleh seorang berutang atau orang lain atas namanya dan yang 

memberikan kekuasaan kepada yang berpiutang itu untuk mengambil 

pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang – 

orang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang 

barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk 
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mennyelamatkannya setelah barang tersebut digadaikan, biaya–biaya 

mana harus didahulukan. 

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa gadai adalah suatu 

hak yang diperoleh oleh orang yang orang yang berpiutang atas suatu 

barang yang bergerak yang diserahkan oleh orang yang berpiutang 

sebagai jaminan utangnya dan barang tersebut dapat dijual oleh yang 

berpiutang bila yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannyapada 

saat jatuh tempo. Sedangkan BUMN hanya berfungsi memberikan 

pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana kredit kepada masyarakat 

atas dasar hukum gadai. 

Sebagai lembaga keuangan non bank milik pemerintahan yang 

berhak memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat atas dasar 

hukum gadai yang bertujuan agar masyarakat tidak dirugikan oleh 

lembaga keuangan non formal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan 

dana mendesak dari masyarakat, maka pada dasarnya lembaga 

pegadaian (Perum Pegadaian) tersebut mempunyai tugas, tujuan serta 

fungsi-fungsi pokok sebagai berikut (Usman,1995;359): 

 

2.1.1.1 Tugas Pegadaian 

Tugas pokok Pegadaian yaitu menyalurkan uang pinjaman atas 

dasar hukum gadai dan usaha-usaha lain yang berhubungan dengan 

tujuan pegadaian atas dasar materi. 

2.1.1.2 Tujuan Pegadaian 

Sifat usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan 

bagi pemanfaatan umum sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan 

prinsip pengelolah. Oleh karena itu, pegadaian pada dasarnya mempunyai 

tujuan-tujuan pokok sebagai berikut :  
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1. Turut melaksanakan program pemerintah di bidang ekonomi 

dan pembanguna sosial pada umumnya melalui penyaluran 

uang pinjaman  atas dasar hukum gadai 

2. Mencegah praktek pegadaian gelap dan pinjaman tidak wajar.  

 

2.1.1.3 Fungsi Pegadaian 

Fungsi pokok pegadaian adalah sebagai berikut : 

1. Mengelolah penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum 

gadai dengan cara mudah, cepat, aman, dan hemat 

2. Menciptakan dan mengembangkan usah-usaha lain yang 

menguntungkan bagi pegadaian maupunn masyarakat 

3. Mengelola keuangan, perlengkapan, kepegawaian. 

Pendidikan dan pelatihan. 

4. Mengelola organisasi, tata kerja dan tata laksana pegadaian 

5. Melakukan penelitian dan pengembangan serta mengawasi 

pengelolaan pegadaian 

 

Berdarkan uraian di atas maka dapat disimpukan bahwa, gadai 

adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu 

barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang 

atau seorang lain atas namanya dan memberikan kekuasaan kepada 

orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dan barang 

tersebut untuk didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya 

; dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya 

yang telah disalurkan untuk menyelamatkan setelah barang itu 

digadaikan. Sedangkan pengertian Perusahaan Umum Pegadaian adalah 

suau badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai ijin untuk 

melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam 

bentuk penyaluran dana masyarakat atas dasar hukum gadai. 
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2.1.2  Pengertian Pegadaian Syari’ah 

Perkembangan lembaga pegadaian syariah ibarat jamur pada 

musim hujan, seirama dengan perkembangan pegadaian konvensional 

meskipun secara kuantitaskantor jaringan, nasabah, omzet, dan laba 

masih belum besar. Namun, paling tidakperkembangannya patut 

dipertimbangkan apalagi dengan adanya kebijakan manajemen di 

beberapa daerah kantor jaringan pegadaian konvensional dikonversi 

semuanya menjadi kantor jaringan Pegadaian Syariah sebagaimana 

pegadaian Syariah Kantor Cabang Padasuka. 

Kini keberadaan Pegadaian Syariah ini di Indonesia sudah 

memasuki tahun ke-10, sejak diluncurkan pada Januari 2003. Beberapa 

kemajuan sudah dicapai meskipun sudah tentu tidak terlepas dari 

kekurangan. Namun, secara umum perkembangannya cukup 

menggembirakan bagi lembaga keuangan syariah di Indonesia. 

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal  1150, gadai 

dalah suatu hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas 

suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada 

orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh 

orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. 

Gadai dalam fiqh disebut Rahn. Secara etimologi, kata al-rahn 

berarti tetap, kekal dan jaminan. Akad al-rahn dalam istilah hukum positif 

disebut dengan barang jaminan/agunan. Menurut beberapa mazhab, 

Rahn berarti perjanjian penyerahan harta oleh pemiliknya dijadikan 

sebagai pembayar hak piutang tersebut, baik seluruhnya maupun 

sebagian. Penyerahan jaminan tersebut tidak harus bersifat actual 

(berwujud), namun yang terlebih penting penyerahan itu bersifat legal 

misalnya berupa penyerahan sertifikat atau surat bukti kepemilikan yang 

sah suatu harta jaminan. Menurut mahab Syafi’i dan Hambali, harta yang 

dijadikan jaminan (agunan) utang itu hanyalah harta yang bersifat materi, 

tidak termasuk manfaatnya. 
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Gadai syariah adalah produk jasa berupa pemberian  pinjaman 

menggunakan  sistem gadai dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip 

syariat Islam, yaitu antara lain tidak menentukan tarif jasa dari besarnya 

uang pinjaman. 

 

2.1.2.1 Perbedaan dan Persamaan Pegadaian Syari’ah dengan 

pegadaian Konvensional 

Persamaan serta perbedaan pegadaian syariah dengan pegadaian 

konvensional. 

A. Persamaan Pegadaian Konvensional dengan Pegadaia n 

Syariah          

1. Hak gadai atas pinjaman uang. 

2. Adanya agunan sebagai jaminan utang  

3. Tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan  

4. Biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh para pemberi 

gadai  

5. Apabila batas waktu pinjaman uang habis, barang yang 

digadaikan boleh dijual atau dilelang. 

B. Perbedaan Pegadaian Konvensional dengan pegadaia n 

Syariah   

1 Pegadaian Konvensional  

a) Dalam hukum perdata hak gadai hanya berlaku pada 

benda yang bergerak. 

b) Adanya istilah bunga (memungut biaya dalam bentuk 

bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda). 

c) Dalam hukum perdata gadai dilaksanakan melalui suatu 

lembaga yang ada di Indonesia disebut Perum 

Pegadaian. 

d) Menarik bunga 10% - 14% untuk jangka waktu 4 bulan, 

plus asuransi sebesar 0,5% dari jumlah pinjaman. 
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Jangka waktu 4 bulan itu bisa terus diperpanjang, 

selama nasabah mampu membayar bunga . 

2 Pegadaian Syariah 

a) Rahn dalam hukum Islam dilakukan secara suka rela 

atas dasar tolong menolong tanpa  mencari keuntungan 

b) Rahn berlaku pada seluruh benda baik harus yang 

bergerak maupun yang tidak bergerak 

c) Dalam rahn tidak ada istilah bunga 9biaya penitipan, 

pemeliharaan, penjagaan dan penaksiran). Singklatnya 

biaya gadai syariah lebih kecil dan hanya sekali 

dikenakan 

d) Rahn menurut hukum Islam dapat dilaksanakan tanpa 

melalui suatu lembaga 

e) Hanya memungut biaya (termasuk ansuransi barang 

sebesar 4% untuk jangka waktu 2 bulan. Bila lewat 2 

bulan nasabah tidak mampu menebus barangnya, masa 

gadai bisa diperpanjang 2 periode. Jadi total waktu 

maksimalnya 6 bulan ‘tidak ada tambahan pungutan 

biaya untuk perpanjangan waktu tapi, jika melewati 

masa 6 bulan, pihak pegadaian akan langsung 

mengeksekusikan barang gadai. 

 

2.1.2.2  Visi dan Misi Pegadaian Syariah 

Pegadaian Syariah saat ini belum memiliki visi dan misi sendiri 

karena masih mengikuti visi dan misi Pegadaian konvensional yang 

menjadi induknya. Dalam visi dan misi ini harus tercapai kondisi ideal 

seoptimal mungkin, tanpa harus menyimpang dari tujuan pegadaian yang 

telah ditetapkan dalam PP No. 10 Tahun 1990. Sejalan dengan 

perkembangan lingkungan perusahaan di masa depan, Pimpinan dan 

seluruh staf Pegadaian bertekad mewujudkan visi Pegadaian yaitu 

menjadikan tahun 2010 menjadi perusahaan yang modern, dinamis, 
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inovatif, profitabel dapat terlaksana dengan baik. Sebagai  BUMN, 

Pegadaian mengemban tugas dari pemerintah untuk ikut melaksanakan 

kegiatan pembangunan di sektor ekonomi, ditambah dengan kepentingan 

untuk mewujudkan visi, guna merumuskan misi Pegadaian, yaitu : 

“ikut membantu program pemerintah dalam upaya meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat golongan menengah ke bawah, melalui 

kegiatan utama, berupa penyaluran pinjaman/pembiayaan gadai 

dan melakukan usahalain yang menguntungkan” (Ronald, Tony: 

2001, hlm 50).  

Maka untuk melaksanakan misi tersebut, dicanangkan budaya 

perusahaan yang diimplementasikan dalam etos dan budaya kerja Si 

INTAN, yakni Inovatif, Nilai MoralTinggi, Terampil, Adi Layanan, dan 

Nuansa Citra 

 

2.1.2 Tugas, Tujuan dan Fungsi Pegadaian Syariah 

Demikian juga dengan tugas, tujuan dan fungsi Pegadaian Syariah 

masih mengikuti perusahaan induknya, Pegadaian konvensional. 

Pegadaian konvensional merupakan lembaga keuangan bukan bank, 

yang menyalurkan pinjaman/pembiayaan dengan pengikatan cara gadai. 

Dalam perspektif ekonomi, pegadaian merupakan salah satu 

alternatif pendanaan yang sangat efektif karena tidak memerlukan proses 

yang rumit. Pegadaian melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa 

pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar 

hukum gadai. Tugas pokok dari lembaga ini adalah memberikan pinjaman 

kepada masyarakat yang membutuhkan. Lembaga Keuangan Gadai 

Syariah mempunyai fungsi sosial yang sangat besar. Karena pada 

umumnya, orang-orang datang ketempat ini mereka yang secara ekonomi 

kekurangan. Dan biasanaya pinjaman yang dibutuhkan adalah pinjaman 

yang bersifat konsumtif dan sifatnya mendesak. 
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Dalam implementasinya, pegadaian syariah merupakan kombinasi 

komersil-produktif, meskipun jika kita mengkaji latar belakang gadai 

syariah, baik secara implisit maupun eksplisit, lebih berpihak dan 

bertujuan untuk kepentingan sosial. Banyak manfaat lain yang bisa 

diperoleh dari pegadaian syariah 

  Ada dua hal yang membuat pegadaian menjadi bentuk usaha 

lembaga keuangan bukan bank. 

(1) Transaksi pembiayaan yang diberikan oleh pegadaian mirip dengan 

pinjaman/pembiayaan melalui bank, namun diatur secara terpisah 

atas dasar hukum gadai, dan bukan dengan peraturan mengenai 

pinjam-meminjam biasa; 

(2) Usaha pegadaian di Indonesia secara legal masih dimonopoli oleh 

hanya satu badan usaha saja, yaitu di bawah Perum Pegadaian 

(Susilo, Triandaru; Santoso,2000: hlm. 179). 

 

2.1.3 Perangkat Hukum dan Laporan Keuangan Pegadaia n Syariah  

Perkembangan perangkat hukum dan instrumen keuangan dalam 

lembaga perbankan syariah di indonesia sudah berkembang lebih cepat 

daripada lembaga keuangan syariah bukan bank, seperti asuransi, 

pegadaian dan lembaga inti yang terlihat dalam pengembangan lembaga 

keuangan syariah ini sudah menyambut dengan baik, seperti 

diterbitkannya berbagai Peraturan Bank Indonesia (PBI)  oleh BI, berbagai 

fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) syariah oleh Ikatan 

Akuntan Indonesia (IAI) 

Dikeluarkannya PSAK Syariah tahun 2007 merupakan suatu 

tuntutan yang tidak bisa dihindari karena PSAK sebelumnya (PSAK no. 

59) baru mengatur standar akuntansi untuk perbankan syariah saja. PSAk 

yang terbaru ini(no 101-106) dimaksudkan untuk memberikan standar 
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akuntansi keuangan yang bisa dterapkan pada setiap lembaga Keuangan 

Komersial bukan Bank (LKBB), seperti asuransi, resakdana dan 

pegadaian syariah. Dalam tahap ini standar akuntansi yang diakomodir 

oleh PSAK Syariah adalah standar akuntansi terhadap transaksi-transaksi 

yang sudah banyak diterapkan dilembaga keuangan syariah, seperti 

murabahah, salam, istisna, mudharabah dan musyarakah. Dengan 

diterapkan pelaporan yang standar, anak akuntabilitas dan kredibilitas 

lembaga keuangan syariah di Indonesia akan semakin terjaga dan 

meningkat. 

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 102 yang bertujuan untuk mengatur 

pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi 

murabahah yang diberlakukan secara efektif sejak tanggal 1 Januari 2008. 

Penerapan standar-standar akuntansi tersebut dapat menjaga konsistensi, 

baik yang bersifat internal maupun eksternal perusahaan, bahkan untuk 

menjamin kesesuaiannya dengan syariat Islam. Namun Apakah 

penerapan serta pencatatan transaksi murabahah telah diterapkan sesuai 

dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 102 tentang 

Akuntansi Murabahah yang digunakan sebagai acuan dalam pembuatan 

laporan keuangan. 

 

2.1.3.1 Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi Syariah 

Pengakuan dan pengukuran pada akuntansi murabahah terdiri dari 

akuntansi penjual dan akuntansi pembeli 

I. Akuntansi Penjual 

1. Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan 

sebesar biaya perolehan 

2. Pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah sebagai 

berikut 

(1) Jika murabahah pesanan mengikat 
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a. Dinilai sebesar biaya perolehan 

b. Jika terjadi peenurunan nilaiu aset karena uang 

usang, rusak atau kondisi lainnya sebelum 

diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut 

diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset 

(2) Jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan 

tidak meningkat  

a. Dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai 

bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih 

rendah 

b. Jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih dari 

biaya perolehan, selisihnya diakui sebagai 

kerugian. 

(3) Potongan pembelian aset murabahah diakui sebagai 

berikut : 

a. Jika terjadi sebelum akad murabahah, sebagai 

pengurang biaya perolehan aset murabahah 

b. Jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai 

akad yang disepakati, bagian yang menjadi hak 

kewajiban 

� Dikembalikan kepada nasabah jika nasabah 

masih berada dalam proses penyelasaian 

kewajiban 

� Kewajiban kepada nasabah jika nasabah 

telah menyelesaikan kewajiban 

c. Jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai 

akad yang menjad bagian hak lebaga keuangan 

syariah diakui sebagai tambahan keuntungan 

murabahah 
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d. Jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak 

diperjanjikan dalam akad diakui sebagai 

pendapatan operasi lain 

(4) Kewajiban penjualan kepada pembeli atas pengembalian 

potongan pembelian akan tereliminasi pada saat 

a. Dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar 

jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya 

pengembalian 

b. Dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli 

sudah tidak dapat dijangkau oleh pembeli 

(5) Pada saat akad miurabhaah, piutang murabahah diakui 

sebesar biaya perolehan aaset murabahah ditambah 

keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan 

keuangan, piutang  murabahahdinilai sebesar nilai bersih 

yang direalisasikan, yaitu saldo piutang dikurangi 

penyisihan kerugian piutang. 

(6) Keuntungan murabahah diakui : 

a. Pada saat terjadi akad murabahah jika dilakukan 

secara tunai atau secara tangguh sepanjang masa 

angsuran murabahah tidak melebihi satu periode 

laporan keuangan 

b. Selama periode akad sesuai dengan tingkat resiko 

dan upaya untuk merealisasikan keuntungan 

tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu 

tahun. Metode metode berikut ini digunakan, dan 

dipilih sebagai yang paling sesuai dengan 

karakteristik resiko dan upayya transaksi 

murabahahnya: 

i. Keuntungan diakui saat penyerahan aset 

murabaha. Metode ini terapkan untuk 

murabahah tangguh dimana resiko penagihan 
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kas dari piutang murabahah dan beban 

pengelolaan piutang serta penagihannya relatif 

kecil 

ii. Keuntungan diakui proporsi dengan besaran 

kas yang berhasil ditagih dari piutang 

murabahah. metode ini terapkan untuk 

transakasi murabahah tangguh dimana resiko 

piutang tidak tertagih relatif besar dan atau 

beban untuk mengelola dan menagih piutang 

tersebut relatif besar 

iii. Keuntungan diakui saat seluruhpiutang 

murabahah berhasil ditagih. Metode ini terapkan 

untuk transaksi murabahah tangguhdimana 

resiko pitang tak tertagih dan bebban 

pengelolaan piutang serta penagihannya cukup 

besar.. dalam praktek, metode ini jarang 

dilakukan karena transaksi murabahah tangguh 

mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian 

yang memadai akan penagihan kasnya. 

(7) Pengakuan keuntungan diatas (b-ii), dilakukan secara 

proposional atas jumlah piutang yang berhasil ditagih 

dengan mengalikan presentase keuntungan terhadap 

jumlah piutang yang berhasil ditagih. Presentase 

keuntungan dihitung dengan perbandingan antara margin 

dan biaya perolehan aset murabahah.  Alokasi 

keuntungan dengan menggunakan metode didasarkan 

pada konsep nilai waktu dari uang (time value of money) 

tidak diperkenankan karena tidak diakomodasi dalam 

kerangka dasar 

(8) Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan 

kepada pembeli yang melunasi tepat waktu atau lebih 
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cepat dari waktu yang disepakati diakui dengan 

menggunakan satu metode berikt : 

a. Jika diberikan pada saat penyelesaian maka 

penjual mengurangi piutang dan keuntungan 

murabahah 

b. Jika diberikan setelah penyelesaian, penjual 

terlebih dahulu menerima pelunasan piutang 

murabahah dari pembeli, kemudian penjual 

membayar potongan pelunasan kepada pembeli 

dengan mengurangi keuntungan muraahah 

(9) Potongan angsuran murabahah diakui sebagai  berikut : 

a. Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar 

secara tepat waktu maka  diakui sebagai 

penguranagn keuntungan murabahah 

b. Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan 

pembeyaran pembeli diakui sebagai beban 

(10) Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan 

kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang 

diterima diakui sebagai dana kebajikan 

(11) Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah 

sebagai berikut 

a. Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian 

sebesar jumalah yang diterima 

b. Pada saat barang jadi dibeli oleh pembeli, uang 

muka diakui sebagai pembayaran piutang 

c. Jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang 

dikembalikan kepada pembeli setelah 

diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah 

dikeluarkan oleh penjual. 

II. Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai 

berikut 
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(1) Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar 

jumlah yang diterima 

(2) Jika barang jadi di beli oleh pembeli, maka uang muka diakui 

sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian Pokok) 

(3) Jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uaang muka 

dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan 

biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual 

Penyajian Transaksi Murabahah 

(1) Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat 

direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi 

penyisihan kerugian piutang. 

(2) Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang 

(contra account) piutang murabahah. 

(3) Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang 

(contra account) 

hutang murabahah. 

Pengungkapan Transaksi Murabahah 

(1) Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan 

transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada: 

i. harga perolehan aset murabahah. 

ii. janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan 

pesanan sebagaikewajiban atau bukan; dan 

iii. pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: 

Penyajian LaporanKeuangan Syariah. 

(2) Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan 

transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada: 

i. nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi 

murabahah; 

ii. jangka waktu murabahah tangguh.\ 

iii. pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: 

Penyajian LaporanKeuangan Syariah. 
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III. Akuntansi untuk Pembeli Akhir 

Akuntansi pembelian akhir memiliki ketentuan sebagi berikut : 

(1) Utang yang timbul dari transaksi murabahah tangguh diakui 

sebagai utang murabahah sebesar harga beli yang 

disepakati (jumlah yang wajib dibayarkan) 

(2) Aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah diakui 

sebesar biaya perolehan murabahah tunai. Selisih antara 

harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan diakui 

sebagai beban murabahah tangguhan. 

(3) Beban murabahah tabgguhan diamortisasi secra proposional 

dengan porsi utang murabahah 

(4) Diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah, 

potongan pelunasan dan potongan utang murabahah 

sebagai pengurang beban murabahah tangguhan 

(5) Denda yang dikenakan akbat kelalaian dalam melakukan 

kewajiban sesuai akad diakui sebagai kerugian 

(6) Potongan uang muka akibat pembelian akhir batal memberi 

barang diakui sebagai kerugian. 

Analisis menggunakan kertas kerja penerapan Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 102 Tahun 2007. Penerapan 

perlakuan akuntansi yang akan dilakukan meliputi standar pengakuan, 

pengukuran, penyajian, dan pengungkapan terhadap transaksi 

pembiayaan murabahah. 

1 Pengakuan dan Pengukuran 

a. Pada saat Pegadaian Syariah cabang Padasuka 

memperoleh logam mulia dari supplier. Logam mulia yang 

diterima Pegadaian Syariah cabang padasuka dari Supplier 

tidak diakui sebagai persediaan melainkan sebagai barang 

titipan nasabah mulia. Sedangkan berdasarkan PSAK 
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Nomor 102 Tahun 2007 tentang Murabahah ditetapkan pada 

paragraf 18 bahwa pada saat perolehan, aset Murabahah 

diakui sebagai persediaan dan dinilai sebesar biaya 

perolehan sesuai PSAK Nomor 102 Tahun 2007paragraf 18 

b. Pada saat terjadi tunggakan angsuran terhadap piutang 

yang telah jatuh tempo tetapi belum dilakukan pembayaran 

oleh nasabah Pegadaian Syariah cabang Padasuka 

Bandung belum melakukan pencatatan. Karena dalam 

pengakuan pendapatan keuntungan murabahah Pegadaian 

Syariah cabang Padasuka Bandung menerapkan pengakuan 

keuntungan secara proporsional, maka jika angsuran telah 

jatuh tempo dan nasabah belum melakukan pembayaran 

maka pihak Pegadaian Syariah Cabang Padasuka Bandung 

harus melakukan pencatatan jurnal terkait pengakuan 

pendapatan keuntungan murabahah yang telah menjadi 

haknya sebesar porsi keuntungan dalam angsuran tersebut. 

Untuk mencatat angsuran yang tertunggak digunakan 

rekening “Piutang Murabahah Jatuh Tempo” di sisi debit. 

Pada sisi kredit digunakan rekening “Piutang Murabahah” 

sebagai pengurang jumlah piutang. 

 

2 Penyajian 

Pada penyajian Laporan Laba Rugi tidak dilakukan 

pemisahan antara pendapatan yang terjadi akibat transaksi 

murabahah, Ar Rahn maupun Ar Rum. Hal ini akan menyulitkan 

untuk melihat berapa pendapatan yang terjadi dari transaksi 

murabahah atau transaksi lainnya dan akan menyulitkan untuk 

membandingkan transaksi mana yang memberikan pendapatan 

atau keuntungan lebih banyak dibanding transaksi yang lainnya. 

Hal ini tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK) Nomor 101 Tahun 2007 tentang Penyajian 
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Laporan Keuangan Syariah yang mengatur bahwa setiap 

pendapatan dari suatu transaksi disajikan terpisah dari transaksi 

lainnya. Oleh karena itu pendapatan sewa modal pada laporan laba 

rugi harus dibagi lagi menjadi 3 (tiga) jenis sesuai dengan transaksi 

yang menyebabkan pendapatan tersebut, yaitu Pendapatan 

Murabahah, Pendapatan Ar Rahn dan Pendapatan Ar rum. Begitu 

pula dengan penyajian Piutang pada laporan keuangan neraca 

yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah cabang Padasuka 

Bandung. 

 Piutang yang disajikan dalam neraca merupakan jumlah 

piutang keseluruhan. Hal ini juga bertentangan dengan PSAK 101 

Tahun 2007 yang juga mengharuskan pencatatan piutang disajikan 

terpisah sesuai dengan jenis transaksi yang dilakukan. Sehingga 

pada laporan neraca pihak Pegadaian Syariah cabang padasuka 

melakukan pemisahan piutang yang sebenarnya berasal dari 3 

(tiga) transaksi berbeda yaitu Piutang Murabahah, Piutang Ar-Rahn 

dan Piutang Ar-Rum. 

 

3 Pengungkapan 

Dalam hal pengungkapan berdasarkan PSAK 102 Tahun 2007 

paragraf 40 bahwa penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait 

dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada: 

a. harga perolehan aset murabahah,  

b.  janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan 

sebagai kewajiban atau bukan,  

c. pengungkapan yang diperlukansesuai PSAK 101: Penyajian 

Laporan Keuangan Syariah. Dalam hal ini Pegadaian 

Syariah cabang Padasuka bandung belum melakukan 

pengungkapan yang sesuai dengan PSAK 102 tahun 2007. 

Berdasarkan penjelasan mengenai perlakuan akuntansi tersebut 

dapat diketahui bahwa Pegadaian Syariah cabang Padasuka belum 
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melakukan pencatatan akuntansi sesuai dengan PSAK Nomor 102 tahun 

2007 tentang Akuntansi Murabahah baik dalam hal pengakuan, 

pengukuran, penyajian, maupun pengungkapan dalam Laporan 

Keuangan. 

 

2.1.4  Pembiayaan  

2.1.4.1 Pengertian Pembiayaan 

Dalam Undang-undag No. 10 tahun 1998 tentang perubahan 

undang-Undang No. 7  tahun 1992 tentang perbankan, tidak terdapat 

perbedaan definisi yang signifikan antara kredit dengan pembiayaan 

berdasarkan prinsip syariah. Kredit didefinisikan sebagai berikut ; 

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan 

itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam 

antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam 

untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan 

pemberian bunga. 

Sedangakan pembiayaan dengan prinsip syariah didefinisikan sebagai : 

Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan 

pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk 

mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu 

dengan imbalan atau bagi hasil. 

Kedua definisi tersebut hanya dibedakan pada kata kredit  diganti 

dengan kata pembiayaan  berdasarkan prinsip syariah, kata pinjam 

meminjam dihilangkan, kata peminjam untuk melunasi utangnya diganti 

dengan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan 

tersebut, dan kata bunga digantikan dengan imbalan atau bagi hasil. 
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2.1.4.2 Tujuan Pembiayaan 

Menurut Muhammad dalam buku Manajemen Dana Bank Syariah 

(2004:196), tujuan pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syariah 

terkait dengan stakeholder yaitu: 

1. Pemilik ; dari pendapatan-pendapatan tersebut, para pemilik 

mengharapkan akan memperoleh pengahasilan atas dana yang 

ditanamkan pada bank tersebut. 

2. Pegawai ; para pegawai mengharapkan dapat memperoleh 

kesejahteraan dari bank yang dikelolanya. 

3. Masyarakat  

a. Pemilik dana ; sebagai pemilik, mereka mengharapkan dari 

dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil. 

b. Debitur yang bersangkutan ; para debitur, dengan 

penyediaan dana baginya terbantu guna menjalankan 

usahanya. 

c. Masyarakat umumnya konsumen ; mereka dapat 

memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya. 

4. Pemerintah ; akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah 

terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara. Disamping 

itu akan diperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas 

keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-

perusahaan. 

5. Bank ; bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran 

pembiayaan, diharapkan bank dapat meneruskan dan 

mengembangkan usahanya agar tetap survive dan meluas 

jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang 

 

2.1.4.3 Fungsi Pembiayaan 

Fungsi pembiayaan menurut Muchdarsyah Sinungan dalam buku 

karangannya yang berjudul Dasar-dasar dan Teknik Manajemen Kredit 
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yang dikutip oleh Muhammad dalam buku Manajemen Dana Bank Syariah 

(2004:197), yaitu : 

1. Meningkatkan daya guna uang 

2. Meningkatkan daya guna barang 

3. Meningkatkan peredaran uang 

4. Menimbulkan kegairahan berusaha 

5. Stabilitas ekonomi 

6. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional 

7. Sebagai alat hubungan ekonomi internasional 

 

2.1.5 Murabahah   

2.1.5.1 Pengertian Murabahah  

Pembiayaan Murabahah menurut Karnaen dan M. Syafi’I Antonio 

dalam buku Apa dan Bagaimana Bank Islam (1992;106)didefinisikan 

sebagai berikut : 

Pembiayaan murabahah adalah suatu perjanjian yang disepakati 

antara Bank dengan nasabah, dimana Bank menyediakan 

pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modala kerja 

lainnya yang dibutuhkan nasabah yang akan dibayar kembali oleh 

nasabah sebesar harga jual bank (harag beli bank + margin 

keuntungan pada saat jatuh tempo). 

Menurut Dewan Syariah Nasional murabahah adalah menjual suatu 

barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli 

membayar dengan harga yang lebih sebagai laba 

 

2.1.5.2 Syarat Pembiayaan Murabahah  

Menurut fatwa DSN MUI (2000) dalam hermawan dan Wahyudi 

(2008) ketentuan tentang murabahah diatur sebagai berikut : 

1. Akad murabahah bebas dari riba 

2. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan 

3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang 
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4. Membeli barang yang dibutuhkan nasabah  atas nama bak sendiri 

dan pembelian ini harus sah dan bebas riba 

5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 

pembelian 

6. Bank menjual brang kepada nasabah  (pesanan) dengan harga jual 

seniali harga plus keuntungannya. Bank harus memberitahu secara 

jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang 

diperlukan 

7. Nasabah membayar harga barang yang disepakati pada jangka 

waktu tertentu 

8. Untuk mencegah penyalahgunaan atau kerusakan akad, bank 

dapat mengadakan perjanjian khusus kepada nsabah 

9. Jika bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari 

pihgak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah 

barang secara prinsip menjadi milik bank 

 

menurut Fatwa DSN MUI (2000) Hermawan dan Wahyudi (2008), 

ketentuan murabahah adalah sebagai berikut ; 

1. Nasabah mengajukan permohonan dari perjanjian pembelian  

suatu barang atau aset kepada bank 

2. Jika bank menerima, ia harus membeli barang terdahulu 

aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang 

3. Bank menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan 

nasabah harus menerima (membelinya), karena secara 

hukum prejanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah 

pihak harusmembuat kontrak jual beli. 

4. Bank diperbolehkan meminta naasabah untuk membayar 

uang muka saat mendatangani kesepakatan awal 

pemesanan 

5. Jika nasbah menolak membeli, bioaya riil bank harus dibayar 

dari uang tersebut 
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6. Jika nialai uang kurang dari kerugian bank, bank dapat 

meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah 

7. Jika uang muka memakai kontrak “urbun” sebgai alternatif 

uang muka, maka 

a. Jika nasabah membeli, ia tinbggal membayar sisa 

harga 

b. Jika nasbah batal membeli, menjadi milik bank 

maksimal sebesar kerugian bank, dan jika tidak 

mencukupi, nasabah wajib melunasi kewajibannya. 

 

Syarat lazimnya Murabahah terdiri atas : 

1 Mengetahui harga pertama (harga pembelian) 

2 Mengetahui besarnya keuntungan (margin) 

3 Modal hendaknya berupa komoditas yang memiliki kesamaan dan 

sejenis, seperti benda-benda yang ditakar,ditibang dan di hitung 

4 Objek transaksi dan alat pembayaran yang digunakan tidak boleh 

berupa barang ribawi 

5 Akad jual beli pertama harus sah adanya, artinya transaksi yang 

dilakukan penjual pertama dan pembeli pertama harus sah 

atau kerusakan pada barang-barang tersebut dari saat pembelian 

sampai diserahkan kepada nasabah. Pegadaian syariah dengan 

akad murabahah, diwajibkan untuk menyerahkan barang kepada 

nasabah dalam kondisi baik 

a. Resiko yang terkait dengan nasabah  

Janji nasabah yang akan membeli barang yang dipesandalam 

suatu transaksi murabahah, tidaklah mengikat. Nasabah berhak 

menolak membeli barang ketika pegadaian syariah menawari 

mereka untuk berjualan  
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2.1.5.3 Pihak-pihak dalam Akad Murabahah 

Pihak – pihak yang terdapat dalam akad Murabahah meliputi : 

a. Pegadaian Syariah 

Pegadaian syariah bertindak sebagai pembayar harga barang 

kepada pemasok barang (supplier) untuk dan atas nama pembeli 

b. Nasabah 

Nasabah pegadaian syariah bertindak sebagai pembeli barang 

dengan membayar harga barang secara angsuran 

c. Pemasok barang (supplier) 

Bertugas menyediakan dan mengirimkan barang yang dibutuhkan 

oleh pembeli (nasabah) 

 

2.1.5.4 Unsur – unsur Murabahah 

Menurut Wiroso dalam buku jual Beli Murabahah (2005:60), dalam 

murabahah terdapat beberapa komponen, yaitu : 

1) Harga Pokok Barang adalah harga barang ditambah dengan 

beban-beban lain yang dikeluarkan sehingga barang tersebut 

memiliki nilai ekonomis. Masalah yang terkait dengan harga pokok 

barang ini adalah : 

a. Pengadaan barang yang diperjualbelikan 

b. Diskon dari pemasok 

c. Pengadaan barang jika diwakilkan 

d. Nilai harga pokok (perolehan) 

2) Keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak dengan tidak 

menganiaya salah satu pihak. 

3) Harga jual murabahah, yaitu harga yang disepakati yang meliputi 

harga perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati. 

Yang terkait dengan harag jual murabahah : 

a. Hutang nasabah 

b. Uang muka dari nasabah 
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c. Pembayaran angsuran 

d. Pembayaran pelunasan lebih awal 

Terdapat beberapa cara dalam menentukan harga jual, menurut 

Slamet Wiyono dalam buku Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan 

Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPSI (2005:88), cara-cara tersebut: 

1) Rumus harga jual ( cara pertama ) 

Harga jual = harga pokok aktiva murabahah/jumlah pembiayaan  +  

(markup/laba  X  n tahun ) 

2) Rumus harga jual ( cara kedua ) 

Harga jual = harga pokok aktiva murabahah  +  (inflasi  X  n tahun)   

+  markup/laba sekali 

3) Rumus harga jual ( cara ketiga ) 

Harga jual = harga pokok penjualan aktiva  +  cost recovery  +  

markup/laba sekali 

Cost recovery adalah bagian dari estimasi biaya operasi bank syariah 

yang dibebankan kepada harga pokok aktiva murabahah/pembiayaan. 

Cost recovery = harga jual aktiva/estimsi total pembiayaan  X  estimasi 

biaya operasi 1 tahun 

 

2.1.5.5 Jenis Murabahah 

Dalam Islam, jual beli merupakan sarana tolong menolong antara 

sesama umat manusia yang di ridhoi oleh alloh SWT. Dalam jual beli juga 

sangat diharapkan adanya unsur suka sama suka, seperti yang tercantum 

dalam hadist : “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan secara suka 

sama suka ‘ (HR Al-baihaqi dan Ibnu Majah). Apabila pembeli tidak 

menyukai barang yang akan dibeli, dan pembeli menyatakan batal 

sebelum akad diijabkan, maka jual beli itu tidak sah dan harus diterima 

dengan lapang dada oleh masing-masing pihak. Teori mengenai besarnya 

margin yang ditetapkan hingga akhirnya memperngaruhi harga jual. 



30 

 

 

 

Terdapat beberapa jenis pembiayaan murabahah. Jenis 

pembiayaan murabahah menurut Wiroso dalam buku Jual Beli Murabahah 

(2005:370 yaitu : 

1. Murabahah tanpa pesanan 

Bank syariah tidak terpengaruh atau terkait langsung dengan ada 

tidaknya pesanan atau pembeli 

2. Murabahah dengan pesanan  

Bank syariah baru akan melakukan transaksi apabila ada nasabah 

yang memesan sehingga penyediaan barang baru dilakukan jika 

ada pesanan. Murabahah berdasarkan pesanan dapat dibedakan 

menjadi : 

a. Murabahah berdasarkan pesanan dan bersifat mengikat, 

maksudnya apabila telah dipesan maka barang tersebut harus di 

beli. 

b. Murabahah berdasarkan pesanan dan bersifat tidak mengikat, 

maksudnya walaupun nasabah telah memesan barang, nasabah 

dapat menerima atau membatalkan barang tersebut, dilihat dari 

cara pembayarannya dapat dilakukan dengan tunai atau dengan 

tangguh 

Gambar berikut memberikan penjelasan tentang cakupan transaksi 

murabahah. 
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Gambar 1 

Jenis Murabahah  

 

    Tanpa pesanan 

  Jenis      mengikat 

    berdasarkan pesanan 

        tdk mengikat 

MURABAHAH 

 

       tunai 

   Cara pembayaran  

       Tangguh 

 

Sumber ; Wiroso, Jual Beli Murabahah (2005:37) 

 

Skema Pembiayaan murabahah  

Dalam murabahah harus terdapat keterbukaan dalam prakteknya 

agar semua puhak merasa adil. Untuk lebih jelasnya, skema pembiayaan 

murabahah menurut Wirdyaningsih dkk dalam buku Bank dan Asuransi 

islam di Indonesia (2005:107) dapat digambarkan sebagai berikut : 
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Gambar 2 

Pembiayaan Murabahah  

 

 

 

 

 

 

 

BANK 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Wirdyaningsih, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia (2005:107) 

Keterangan : 

a. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas 

riba 

b. Baranga yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah islam 

c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang 

yang telah disepakati kualifikasinya 

d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank 

sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba 

 

(1) Negosiasi dan Persyaratan 

 

(2) Akad Jual Beli 

 

BANK          NASABAH 

     (6) Bayar  (5) Terima barang 

             dan Dokumen 

 

 (3) Beli Barang     (4) Kirm 

SUPPLIER 
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e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 

pembelian, misalnya jika pembelian dilakuakan secara utang 

f. Bank  kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah 

(pemesan) dengan harga jual tinggi sehingga harga plus 

keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberikan secara 

jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang 

diperlukan. 

g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebbut 

pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati 

h. Untuk mencegah terjadinya penyalahguanaan atau kerusakan akad 

tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan 

nasabah  

i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli 

barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan 

setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank 

 

2.1.5.6 Aspek Aspek Pembiayaan Murabahah 

Penilaian pembiayaan murabahah dilakukan oleh komite tersendiri. 

Tujuan penilaian pembiayaan pada prinsipnya dimaksudkan untuk menilai 

kelayakan permohonan pembiayaan yang diajukan 

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam melakukan penilaian 

pembiayaan murabahah yaitu : 

a. Character, merupakan faktor itikad baik untuk melunasi 

pembiayaan yang diberikan bank, penilaian karakter calon debitur 

merupakan hal yang sangat sulit dilakukan. Untuk mengetahui dan 

memperoleh gambaran langsung mengenai calon debitur, bank 

melakukan  berbagai cara antara lain : 

1. Melakukan wawancara langsung terhadap calon debitur 

2. Menilai daftar riwayat hidup 

3. Mengetahui reputasi melalui informasi di lingkungannya 
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4. Meniliti kegiatan dan pengalaman-pengalaman usahanya 

b. Capacity, suatu penilaian kepada calon debitur mengenai 

kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari pembiayaan 

yang telah diterimanya. Dengan penilaian ini bank akan melihat 

apakah calon denitu mampu melunasi kredit yang diterima dan 

apakah usahanya akan berkembang apabila dibiayaioleh bank. 

c. Capital, dana atau modal sendiri yang dimiliki calon dbitur 

dibandingkan dengan jumlah dana pembiayaan yang diberikan 

bank 

 

2.1.5.7 Aspek Penilaian Pembiayaan Murabahah 

Selain prinsip-prinsip  penilaian yang umum dikenal beberapa 

aspek yang perlu dilakukan penilaian atau dianalisis secara tepat dan 

akurat yaitu : 

1. Aspek Manajemen 

Penilaian aspek manajemen perussahaan dimaksudkan untuk 

melakukan penilaian mengenai kemampuan dan kecakapan 

manajemen perusahaan. Dalam penilaian ini perlu diperhatikan 

proses pengambilan keputusan, hal ini dimaksudkan untuk 

mengetahui bila dalam perusahaan tersebut sangat tergantung 

hanya pada satu atau dua orang saja atau perusahaan tersebut 

telah mengikuti prinsip manajemen yang sehat. 

2. Aspek Teknis 

Tujuan penilaian aspek teknis adalah untuk mengetahui sejauh 

mana kemampuan dan kesiapan teknis perusahaan dalam 

melakukan opersinya. 

Penilaian aspek teknis meliputi : 

a. Tersedianya tenagayang terlatih 

b. Alat-alat produksi 

c. Proses produksi meliputi renca dan supervisi serta 

terjaminya bahan baku secara kontinu 
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d. Letak lokasi proyek 

3. Aspek keuangan 

Penilaian keadaan keuangan calon debitur dapat dilakukan dengan 

menganalisa laporan tahunan, minimal 3 tahun yang lalu, misalnya 

neraca dan laporan laba rugi serta laporan sumber dan 

penggunaan dana 

4. Aspek Hukuim 

Analisa aspek hukum ini pada prisnsipnya untuk menilai 

pemenuhan ketentuan-kletentuan legalitas oleh perusahaan yaitu 

anggaran dasar atau  akte pendirian yang telah disahkan legalitas 

usaha 

5. Aspek sosial Ekonomi 

Aspek ini berkaitan dengan kondisi lingkungan dan perekonomian. 

Kondisi perekonomian berpengaruh bagi kegiatan perussahaan 

6. Aspek Jaminan 

Pada dasarnya jaminan bukanlah satu rukun atau syarat yang 

mutlak dipenuhi dalam pembiayaan murabahah, jaminan 

dimaksudkan untuk menjaga agar nasabah tidak main-main 

dengan pesanan. Bank dapat meminta nasabah suatu jamina yang 

dapat dipegangnya. Dalam teknis operasionalnya, barang-barang 

yang dipesan dapat menjadi salah satu jaminan yang bisa diterima 

untuk pembayaran utang. 

 

2.1.5.8 Bentuk Perjanjian Murabahah 

Perjanjian murabahah merupakan salah satu pembiayaan secara 

kredit karena pembiayaannya dilakukan pada jatuh tempo atau secara 

angsuran. 

 Mula-mula Pegadaian syariah membelikan atau menunjuk pembeli 

(nasabah) sebagai agen Pegadaian Syariah untuk membeli barang yang 

diperlukannya atas nama bank dan menyelesaikan pembayaran harga 

barang dari biaya bank. Bank seketika itu juga menjual barang tersebut 
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kepada pembeli (nasabah) pada tingkat harga yang disetujui bersama 

untuk dibayar dalam jangka waktu yang  disetujui bersama. Pada jangka 

waktu tempo pembeli (nasabah) membayar harga jual barang yang telah 

disetujia kepada bank. Perjanjian murabahah juga dijalankan di pegadaia 

Syariah berupa jual beli logam Mulia atau emas dengan akad Murabahah 

dan Rahn. 

 

2.1.5.9 Resiko Pembiayaan Murabahah 

Murabahah selain memiliki manfaat, disamping itu juga terdapat 

resiko bagi pihak bank syariah/gadai syariah dalam memberikan 

pembiayaan kepada nasabahnya. Manfaat yang didapat dari pembiayaan 

murabahah anatara lain adanya keuntungan yang timbul dari selisih harga 

beli dari supplir dengan harga jual kepada nasabahnya, selain itu sistem 

administrasi murabahah sanngat sederhana sehingga mudah untuk 

penanganannya 

 Resiko-resiko yang mungkin terjadi dalam pembiayaan murabahah 

antara lain : 

b. Resiko terkait dengan barang 

Pegadaian syariah membeli barang-barang yang diminta oleh 

nasabahnya dan secara teoritis menanggung resiko kehilangan 

c. Resiko terkait dengan pembayaran 

Resiko tidak terbayar penuh atau sebagian dari pembiayaan, 

seperti yang dijadwalkan dalam akad, ada dalam pembiayaan 

murabahah 

 

2.1.5.10 Ketentuan Jual Beli Murabahah 

Aturan-aturan tentang murabahah tercantum dalam Fatwa Dewan 

Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI tanggal 1 April 2000 tentang 

Murabahah (DSN.2000:25-29) yang dikutip oleh Wiroso dalam buku Jual 

Beli Murabahah (2005:47) yaitu : 
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Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah adalah sebagai 

berikut : 

1 Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas 

riba  

2 Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah islam 

3 Bank membiayai sebagian atau seluruhnya harga pembelian 

barang yang telah disepakati kualifikasinya 

4 Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank 

sendiri, dan pembelian ini harus harus sah dan bebas dari riba 

5 Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 

pembelian, misalnya jjika pembelian dilakukansecara berhutang 

6 Bank kemudian menjual barang tersebbut kepada nasabah 

(pemesan) dengan harga jual senilai harga beli ditambah 

keuntungan kepada nasabah. Dalam hal ini harus memberi tahu 

secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya 

yang diperlukan 

7 Nasabah membayar harga barang yanng telah disepakati tersebut 

pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati 

8 Untuk mencegah terjadinya penyalahguanaan atau kerusakan akad 

tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan 

nasabah 

9 Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli 

barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan 

setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank 

 

2.1.5.11 Jaminan dalam Murabahah 

Jaminan merupakan salah satu cara untuk mengurangi resijko 

nasabah tidak memenuhi kewajibannya. Apabila nasabah tidak memenuhi 

kewajibannya, maka dapat diselesaikan dengan cara menjual jaminan 

tersebut untuk memenuhi kewajibannya 
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Salah satu landasan syariah yang mendasari bank syariah meminta 

jaminan yaitu : 

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai0, 

sedang kamu tidak memperoleh penulis, maka hendaklah ada barang 

tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutangn. Akan tetapi jika 

sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah 

yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya), dan 

hendaklah ia bertaqwa kepada Alloh, Tuhanmu... (Qs. Al-Baqarah 

283) 

Dalam salah satu aturan tentang murabahah yang tercantum dalam 

Fatwa Dewan Syariah nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 

2000 tentang Murabahah poin III, yang dikutip oleh Wiroso dalam buku 

Jual Beli Murabahah (2005:49) jaminan dalam murabahah diatur sebagai 

berikut : 

1. Jamianan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius 

dengan pemesanannya 

2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan 

yang dapat dipegang 

 

2.1.5.12 Ketentuan Murabahah kepada nasabah 

1 Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian 

suatu barang atau asset kepada bank 

2 Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli 

terlebih dahulu asset yang dipesannya secara sah dengan 

pedagang 

3 Bank kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah 

dan nasabah harus menerima atau membeilinya sesuai dengan 

perjanjian yang telah disepakati, karena secara hukum, 
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perjanjian tersebut mengikat kemudian kedua belah pihak harus 

membuat kontrak jual beli 

4 Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk 

membayar uang muka saat mendatangani kesepakatan awal 

pemesanan 

5 Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, 

biaya riil bank yang harus dibayar dari uang muka tersebut 

6 Jika nilai uang muka kurang dari kerugian-kerugian yang harus 

ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa 

kerugiannya kepada nasabah 

7 Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternatif dari 

uang muka, maka : 

a. Jika nasabah memutuskan untuk memebeli barang 

tersebut, ia tinggal membayar sisa harga 

b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik 

bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh 

bank akibat pembatalan, dan jika uang muka tidak 

mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya 

 

2.1.5.13 Berakhirnya Perjanjian Akad Murabahah 

Pada ulama fiqih berpendapat bahwa akad murabahah akan 

berakhir, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut  

a. Pembatalan akad ; jika terjadi pembatalan akad oleh pembeli,maka 

uang muka yang dibayar tidap dikembalikan 

b. Terjadinya aib pada objek barang yang akan dijual yang 

kejadiannya ditangan penjual 

c. Objek hilang atau musnah ; seperti emas yang akan dijual hilang 

karena dicuri orang 
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d. Tenggat waktu yang disepakati dalam akad murabahah telah 

berakhir. Baik cara pembayarannya secara lump sum (sekaligus) 

ataupun secara angsuran 

e. Menurut jumhur ulama bahwa akad murabahah tidak berakhir, jika 

salah seorang yang berakad meninggal dunia, sedangkan 

pembayarannya belum lunas, maka ahli warisnya yang harus 

membayar lunas 

 

2.1.6 Laba Operasional  

2.1.6.1 Pengertian Laba Operasional 

Laba atau rugi sering dimanfaatkan sebgai ukuran untuk menilai 

presentasi perusahaan atau sebagai dasar ukuran penilaianyang lain, 

seperti laba per lembar saham. Pengukuran laba bukan saja penting untuk 

menentukan prestasi perusahaan tetapi penting juga sebagai informasi 

bagi pembagian laba dan penentuan kebijakan investasi. Oleh karena itu 

laba menjadi informasi yang dilihat oleh banyak seperti profesi akuntansi, 

pengusaha, analisis keuangan, pemegang saham, ekonom, fiskus dan 

sebagainya. Unsur-unsur  yang menjadi bagian pembentuk laba adalah 

pendapatan dan biaya. Dengan mengelompokan unsur-unsur pendapatan 

dan biaya, akan dapat diperoleh hasil pengukuran laba yang berbeda 

antara lain : laba kotor , laba operasional, laba sebelum pajak, dan laba  

bersih. 

Laba opersional yang diperoleh oleh  bank syariah berdasarkan 

PSAK 101 (2009) adlah penghasilan yang diperoleh dari selisih 

pendapatan usaha dengan beban dari suatu pelaksanaan usaha yang 

dilakukan oleh bank. Sedangkan menurut Munandar (2004:24) laba 

opersional adalah penghasilan perusahaan selama sat periode pokoknya 

yang ,merupakan hasil selisih antara pendapatan dan beban yang berasal 

dari kegiatan usahan atau operasional. Pendapatan usaha terdiri dari 
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pendapatan usahanutama (jual beli, sewa,bagi hasil) dan pendapatan 

usaha lainnya (pendapatan imbalan jasa perbaikan) 

Peningkatan laba operasional merupakan peningkatan pendapatan 

dari satu periode ke periode berikutnya dengan laba yang lebih tinggi yang 

dihasilkan dalam kegiatan operasional. Peningkatan laba tersebut terjadi 

jika setiap periode bank dapat menghasilkann pendapatan yang melebihi 

dari biaya yang dikeluarkan. Menurut direktur utama Bank Muamalat, 

Arriviyan Arifin kenaikan laba dikarenakan adanya peningkatan 

pembiayaan, serta adanya langkah-langkah efisiensi yang dilakukan oleh 

bank dalam menerapkan prinsip syariah Islam. 

 

2.1.6.2 Komponen Penyusunan Laba  

Komponen penyusuna laba terdiri atas pendapatan dan beban 

1. Pendapatan  

Pendapata adalah tambahan aset yang mengakibatkan ekuitas 

pemilik tetapi bukan karena pertambahan modal baru dari 

pemiliknya dan bukan disebabkan bertambahnya kewajiban. 

Pendapatan dibagi menjadi  dua : 

(1) Pendapatan Operasional 

Pendapatan operasional merupapkan pendapatan yang 

duterima perusahaan dari hasil aktivitas usaha atau operasi 

pokok bank 

� Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai 

murtahin yang terdiri dari pendapatan sewa modal, 

pendapatan administrasi, pendapatan kucica, 

pendapatan sewa 

� Pendapatan usaha lainnya yang terdiri  dari pendapatan 

jasa giro, pendapatan kartu nasabah, pendapatan selisih 

perhitungan 
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(2) Pendapatan non operasional 

Pendapatan yanng diterima dari perusahaan dari kegiatan 

yang tidak ada hubungannya langsung dengan usahan atau 

operasi pokok bank. 

2. Beban 

Beban merupakan kerugian yang timbul dalam pelaksanaan 

aktivitas perusahaan yang biasanya meliputi beban administrasi 

dan beban penyusutan. Beban dibagi menjadi dua: 

(1) Beban operasional 

Beban operasional adalah beban yang menjadi tangguangan 

bank yang ada hubungannya langsung dengan kegiatan 

usaha atau operasi pokok perusahaan. Beban operasional 

terdiri dari beban biaya pegawai, biaya penyusustan 

inventaris kantor, biaya amortisasi, biaya penyisihan piutang 

biaya administrasi dan pemsaran  

(2) Beban non operasional 

Beban non operasional adalah bebban yang menjadi 

tanggungan bank, namiun berasal dari kegiatan yang tidak 

berhubungan langsung dengan kegiatann perusahaan, 

3. Jenis-Jenis Laba  

Jenis-jenis laba yang dimiliki oleh pegadaian syariah  

(1) Laba Operasional 

Laba perusahaan yang diperoleh dari kegiatan pokok 

perusahaan yang bersanngkutan dalam jangka waktu 

tertentu, yang merupakan selisih antara perndapatan operasi 

dengan beban operasi 

(2) Laba nonoperasional 

Laba perusahaan dari kegiatan diluar usaha pokoknya 

selama satu periode yanng merupakan selisih antara 

pendapatan nonoperasional dengan beban non operasional 

(3) Laba sebelum pajak 
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Penghasilan yang diperoleh perusahaan dari usaha pokok 

maupun bukan pokok selama satu periode sebelum 

dikurangi pajak penghasilan 

(4) Laba setelah pajak 

Penghasilan yang diperoleh dari usaha pokok maupun 

bukan pokok setelah dikurangi pajak penghasilan selama 

satu periode 

 

2.1.7 Margin Murabahah 

2.1.7.1 Pengertian M agin 

 Salah satu tujuan bank memberikan suatu pembiayaan adalah 

untuk memperoleh margin atau keuntungan. Keuntungan ini muncul dari 

proses perputaran modal dan pengoperasiannya dalam suatu transaksi 

yang merupakan cerminan dari pertumbuhan harta. Adiwarman dalam 

bukunya yang berjudul Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuntungan 

(2004:280), mendefinisikan margin sebagai berikut : 

Margin keuntungan adalah persentasetertentu yang ditetapkan 

pertahun perhitungan marjin secara harian 

 M Syafi’I Antonio dalam bukunya yang berjudul Bank Syariah dari 

Teori ke Praktek (2002:193), memberikan pengertian margin atau 

keuntungan sebagai berikut : 

‘Keuntungan adalah kenaikan bersih dari assert bersih sebagai akibat dari 

memegang asset yang mengalami peningkatan nilai selama periode yang 

dipilih oleh pernyataan pendapatan, keuntungan, juga bisa diperoleh dari 

pemindahan saling bergantunng secara incidental yang sah dan tidak 

saling bergantung’ 

penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh 

peminjam dana. 
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Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah 

memperoleh jasa tertentu. Bagi bank syariah yang mengeluarkan produk 

gadai syariah dapat mendapat keuntungan dari pembebanan biaya 

administrasi dan biaya sewa tempat penyimpanan em 

 

Menurut Zainal Arifin dalam bukunya Dasar-dasar Manajemen 

Bank Syariah (2002:58) tingkat keuntungan yang dihasilkan oleh bank 

dipengaruhi oleh beberpa faktor, yaitu : 

1. Faktor- faktor yang dapat dikendalikan 

Faktor-faktor yang dapat dikendalikan adalah faktor yang dapat 

dipengaruhi oleh manajemen seperti segmentasi bisnis, 

pengendalian pendapatan, dan pengendalian biaya-biaya 

2. Faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan adalah faktor yang 

dapat mempengaruhi kinerja bank seperti kondisi ekonomi secara 

umum dan situasi persaingan di lingkungan wilayah operasinya 

 

2.1.7.2  Unsur-unsur Margin Murabahah 

 Unsur–unsur yang terkandung untuk menentukan besaran 

keuntungan meurabahah dapat digambarkan sebagai berikut : 

Tabel 1 

Unsur-unsur Margin Murabahah 

No Komponen Data yang digunakan 

1 Porsi Bagi Hasil 
Rata-rata bagi hasil dana pihak ketiga 

yang diberikan kepada pemilik dana 

2 Overhead Cost 

Rata-rata beban overhead riil yang lalu 

meliputi beban promosi,beban 

administrasi,beban personalia dll 

3 Keuntungan Keuntungan yang diharapkan bank 
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Sumber: Wiroso, Jual beli Murabahah (2002:92) 

 

2.1.8  Pendapatan Operasional Pegadaian Syariah 

Bank islam akan memperoleh pendapatan dari pembiayaan 

investasi al murabahah dan al musyarakah berupa bagi hasil usaha, 

pembiayaan pengadaan barang al murabahah, al bai bitsaman ajil dan 

ijarah berupa mark-up, dan sewa dari pemberian pinjaman berupa biaya 

administrasi dan dari penggunaan fasilitas berupa fee. Semua pendapatan 

ini dikumpulkan dalam “pendapatan bagi hasil bank untuk dibagikan”.  

    (Karnaen dan M Syafi’I Antonio, 1992:43) 

Sumber pendapatan pegadaian syariah menurut Zainal Arifin dalam 

bukunya Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah (22002:55), terdiri dari : 

1. Bagi hasil atas kontra murabahah 

2. Keuntungan atas kontrak jual beli 

3. Hasil sewa atas kontrak ijarah wa iqtina 

4. Fee dan biaya administrasi atas jasa-jasa lainnya  

 

2.2 Kerangka Pemikiran  

Menurut ketentuan Undang-undang no. 21 tahun 2008 pasal 1 

pengertian Pegadaian adalah merupakan salah satu lembaga keuangan 

yang berfungsi sebagai “jembatan penghubung” antara pemilik dana 

dengan pemilik jaminan. Islam mengajarkan kepada umatnya agar 

menerapkan prinsip-prinsip yang islami dalam seluruh kegiatan 

ekonominya, tidak terkecuali dengan kegiatan pegadaian. Menurut Islam 

pegadaian harus terbebas dari praktek riba. Larangan tentang riba 

dijelaskan dalam Al Qur’an ; 

“orang-orang yang memakan riba , tiada terdiri melainkan seperti 

berdirinya orang-orang yang kemasukan sesuatu dengan sentuhan 

kepadanya; yang demikian itu karena mereka berkat, “ sesungguhnya jual 

beli sama dengan riba “. Maka barang siapa menerima pelajaran dari 
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Tuhannya, lalu berhenti (melakukan riba) maka baginya apa yang telah 

lalu dan urusannya (terserah) kepada Alloh. Barang siapa kembali 

(melakukannya), mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal 

didalamnya”. (Q.S Al Baqaroh : 275) 

Riba merupakan istilah terhadap bunga. Bunga merupakan hal 

yang lazim, bukan wajib pada dunia kapitalisme. Sehinnga ada pendapat 

yang menyatakan bahwa sebaiknya tidak ada bunga, kaum kapitalis tidak 

akan mempunyai rangsangan untuk mensirkulasi modalnya dengan 

produktif. 

“Secara etimologis riba merupakan perluasan pertambahan dan 

pertumbuhan baik berupa tambahan mateil maupun inmateril, baik dari 

jenis barang itu sendiri maupun dari jenis lainnya” (Muhamad Syakir 

Sule;2004 : 120). 

Haramnya riba untuk umat Islam untuk memiliki lembaga keuangan 

baik perbankkan maupun non perbankkan dan bernafaskan Islam dan 

sudah semu bebas riba. Hal inilah yang mendasari umat Islam dunia 

khususbya Indonesia untuk mendirikan Bank Syariah yaitu sebuah 

lembaga keuangan perbankkan yang mendasarkan kepada prinsip-prinsip 

yang islam. 

Pengertian Murabahah adalah penjualan dengan harga pembelian 

barang berikut untung yang diketahui. Pengertian lain murabahah adalah 

akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan 

keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Menurut 

Wiroso, bahwa murabahah adalah penjualan barang seharga biaya/harga 

pokok (cost) barang tersebut ditambah mark up atau keuntungan (margin) 

yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Karakteristik murabahah 

adalah bahwa penjual harus memberi tahu pembeli mengenai harga 

pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan 

pada biaya (cost) tersebut Murabahah bersifat amanah (kepercayaan) 

dimana pembeli mempercayai perkataan penjual tentang harga pertama 

tanpa ada bukti dan sumpah. Dalam hal ini penjual dalam memberikan 
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informasi kepada pembeli tentang biaya-biaya yang dikeluarkan yang 

merupakan harga pokok pembelian, dan tambahan keuntungan, tidak 

disertai dengan bukti pembelian. Dalam jual beli murabahah ini kejujuran 

penjual sangat penting sebagaimana tersebut dalam QS. Al-Anfal (8) ayat 

27 yang berbunyi sebagai berikut:  

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati 

Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu 

mengkhianati amanat-amanat yang sedang dipercayakan 

kepadamu, sedang kamu mengetahui.” 

 

Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa Rasulullah s.a.w. bersaba : 

Artinya : Dari Suhaib r.a. bahwa rasulullah s.a.w. bersabda : “Tiga hal 

yang di dalamnya terapat keberkahan, jual beli secara tangguh 

(murabahah), muqaradhah (mudharabah), dan mencampur 

gandum dengan tepung untuk kepentingan rumah bukan untuk 

diperjual belikan.” (HR.Ibnu Majah) 

 

Dikatakan dalam hadits tersebut bahwa jual beli secara tangguh 

(murabahah) terdapat keberkahan. Menurut ulama yang dimaksud dengan 

keberkahan adalah tumbuh dan menjadi lebih baik. Dengan pembiayaan 

murabahah, nasabah atau pembeli mendapat kelonggaran dalam 

membayar barang yang dibeli sesuai dengan kesepakatan yang telah 

dibuatnya dengan penjual.  

Logam mulia atau emas mempunyai berbagai aspek yang 

menyentuh kebutuhan manusia disamping memiliki nilai estetis yang tinggi 

yang juga merupakan jenis investasi yang nilainya sangat stabil, likuid, 

dan aman secara riil. Untuk menfasilitasi kepelikan emas batangan 

kepada masyarakat, Pegadaian Syariah menawarkan produk jual beli 

logam mulia secara tunai dan/atau dengan pola angsuran dengan proses 

cepat dalam jangka waktu tertentu yang fleksibel. Jual beli logam mulia 

yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah bernama : Pembiayaan MULIA ( 
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Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi) dengan menggunakan 

akad murabahah dan rahn. Jenis emas batangan yang disediakan oleh 

Pegadaian Syariah berupa logam mulia dengan kadar 99,99 % dengan 

berat 4,25 gr, 5 gr, 10 gr, 25 gr, 50 gr, 100 gr, 250 gr dan 1 kg. 

Murabahah merupakan salah satu jenis bentuk penyaluran dana 

dalam bentuk pembiayaan dimana dalam pelaksanaannya murabahah 

memiliki tingkat resiko yang cukup tinggi. Setiap ada pembiayaan juga 

mengandung suatu resiko untuk timbul masalah hukum antara Pegadaian 

Syariah dengan nasabah. Dasar hukum adanya jaminan dalam 

pembiayaan dari nasabah dapat dilihat dalam Al-AQur’an surat Al-

Baqarah ayat 283 yang berbunyi : 

Artinya : “ Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara 

tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka 

hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang 

berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai 

sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu 

menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia 

bertaqwa kepada Allah Tuhannya; Dan janganlah kamu (para 

saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang 

menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang 

yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang 

kamu kerjakan.” 

Dalam hadits juga disebutkan bahwa Rasulullah S.A.W. membeli 

makanan dari seorang Yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi : 

 

Artinya : “ Dari Aisyah r.a. berkata, sesungguhnya Rasulullah s.a.w. 

membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menggadaikan 

baju besinya.” (HR.Muslim ) 

 

  “Sistem bagi hasil yaitu sistem yang meliputi tata cara pembagian 

hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana yang terjadi antara 
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bank penyimpan dana maupun bank dengan nasabah penerima dana” 

(Warkum Sumirto 2002:86) 

Dengan adanya sistem bagi hasil yang diterapkan dalam pegadaian 

syari’ah memberikan angin segar dalam kegiatan perekonomian, 

khususnya ekonomi umat muslim. Umat islam tidak perlu ragu lagi dalam 

mengoptimalkan jasa pegadaian, pada prindip-prinsip syariah yang 

diwajibkan oleh Alloh SWT, melalui Al-Qur’an, yang kemudian 

dicontohkan oleh Rasulullah. Di Indonesia kehadiran pegadaian Syari’ah 

disambut positif, ini ditandai dengan banyaknya Bank-bank maupun 

pegadaian Syariah yang didirikan oleh pemerintah maupun swasta. 

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 

No.4/DSN-MUI/V/2000 Tentang Murabahah diperbolehkan adanya 

jaminan. Jaminan dalam akad murabahah dibolehkan agar nasabah 

serius dengan pesanannya. Sehingga Bank atau pegadaian sebagai 

murtahin dapat meminta nasabah sebagai rohin untuk menyediakan 

barang jaminan ( almarhun) yang dapat dipegang.  

Sedangkan dalam KUH Perdata penjaminan terdapat dalam pasal 

1131 dan 1132.Dalam pasal 1131 KUH Perdata disebutkan bahwa : 

segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak 

bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru aka ada di kemudian 

hari, menjadi tanggungan segala perikatannya perorangan. 

Dalam pasal 1132 KUH Perdata disebutkan bahwa : Kebendaan 

tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang 

menguntungkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi 

menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-

masing kecuali diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah 

untuk didahulukan 

Pengertian pendapatan menurut Statement of financial Accounting 

Concept No.6 yang disadur dalam buku Akuntasi Intermediate dan dialih 

bahasakan oleh tim penerjemaah Erlangga, yaitu sbb : 
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“Pendapatan (revenue) adalah arus kas masuk atau penambahan 

lain atas aktiva suatu entitas atau penyesuaian kewajiban-kewajiban-nya 

(atau kombinasi keduanya) yang beasal dari penyerahan atau produksi 

barang, pemberian jasa, atau aktivitas-aktivitas lain yang merupakan 

operasi utama atau operasi inti yang berkelanjutan dari suatu entitas.” 

(Smith&Skousen,1992:123). 

Ikatan akuntansi Indonesia (IAI,1994,233) dalam bukunya “Standar 

Akuntasi keuangan” memberikan pengertian pendapatan sebagai berikut. 

“Pendapatan adalah arus kas bruto dari manfaat ekonomi yang 

timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode, bila arus kas 

masuk itu mengakibatkan kenaikan aktiva yang tidak berasal dari 

kontribusi penanaman modal.” (Standar Akuntansi Keuangan :1994,233) 

Menurut Marianus Sinaga dalam bukunya yang berjudul “Teori 

Akuntansi” yang dikutup dari Eldon S Hendriksen dalam bukunya 

(accounting Theory,199,164) adalah sebgai berikut : 

“Pendapatan adalah ekspresi moneter dari keseluruhan produk 

atau jasa yang ditransfer oleh suatu perusahaan kepada pelanggannya 

selama satu periode. ”(Eldon S Hendriksen,164;1999) 

 

 

Produk-produk Pegadaian Syariah 

Produk-produk yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah meliputi : 

1 Pembiayaan ARRUM (Ar Rahn Untuk Usaha Mikro/Kecil), yaitu 

skema pinjaman dengan sistem pengembalian secara 

angsuran. Pembiayaan  yang dikhususkan untuk UMM (Usaha 

Kecil Mikro Menengah) dengan obyek jaminan berupa BPKB 

(Bukti Permilikan Kendaraan Bermotor). Mobil atau motor yang 

dimilikinya dan bisa juga emas. Jangka waktu pembiayaan 

fleksibel. 

2 Pembiayaan MULIA (Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi 

Abadi), yaitu penjualan logam mulia oleh Pegadaian kepada 
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masyarakat secara tunai atau angsuran, dan agunan jangka 

waktu fleksibel. Progam Mulia ini memfasilitasi kepemilikan 

emas batangan melalui penjualan Logam Mulia oleh pegadaian 

secara tunai atau angsuran sampai 3 tahun. Tersedia pilihan 

logam mulia dengan berat 5gr, 10 gr, 25 gr, 50 gr, 100 gr, 250 

gr dan 1 kg. 

3 Pembiayaan Rahn (jasa Gadai Berprinsip Syariah), yaitu skema 

pinjaman untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat 

dengan sistem gadai sesuai syariah. (QS Al Baqarah 2:285), 

fatwa DSN-MUI no. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang RAHN. Fatwa 

DSN-MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang RAHN EMAS 

4 Pembiayaan Amanah (Pembiayaan kepemilikan Kendaraan 

Bermotor), yaitu skema pembiayaan kepada masyarakat yang 

berpenghasilan tetap dalam jangka waktu kreditnya 12, 24, 36 

bulan yang pengembaliannya dilakukan secara angsuran. 

5 MPO (Multy Payment Online) merupakan produk Pegadaian 

Syariah yang terbaru yang diperuntukan untuk pembayaran 

listrik, Internet, secara Online. Yang baru diluncurkan pada 

awal Mei 2013. Sehingga dapat mempermudah nasabah dalam 

pembayaran tagihan-tagihan tetapnya. 

 

Kegiatan pembiayaan yang diberikan oleh Pegadaian Syariah 

sebagai murtahin kepada nasabahnya sebagai rohin diikat dengan 

berbagai akad yang sah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. 

Akad secara etimologis berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan 

secara nyata maupun secara ma’nawi, dari satu segi maupun dari dua 

segi. Secara istilah, akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab 

kabul berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada obyeknya.7 

Akad juga merupakan salah satu cara untuk memperoleh harta dalam 

Hukum Islam dan dipakai dalam kehidupan sehari-hari. 
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Sedangkan bentuk akad pada Pembiayaan MULIA adalah sebagai berikut 

: 

1. Akad Murabahah 

Bahwa antara pihak pertama (pegadaian) dengan pihak kedua 

(nasabah / pembeli) sepakat dan setuju untuk mengadakan akad 

murabahah Logam Mulia, dengan syarat dan ketentuan dalam 

pasal-pasal yang telah ditentukan dan menjadi kesepakatan 

bersama antara pihak pertama dengan pihak kedua 

2. Akad Rahn 

Bahwa sebelumnya para pihak menerangkan telah mengadakan 

akad murabahah logam mulia, dimana pihak pegadaian (murtahin) 

telah memberikan fasilitas pembiayaan murabahah kepada pihak 

kedua (rahin) dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. 

Dengan adanya pembiayaan, emas yang dibeli dijadikan jaminan 

hutangnya 

Transaksi gadai syariah harus sesuai dengan prinsip syariah 

sebagaimana transaksi dalam bank syariah. Suatu transaksi bank syariah 

dikatakan sesuai dengan prinsip syariah apabila telah memenuhi seluruh 

syarat sebagai berikut : 

1. Transaksi tidak mengandung kezaliman. 

2. Bukan riba. 

3. Tidak membahayakan pihak sediri atau pihak lain. 

4. Tidak ada penipuan (gharar). 

5. Tidak mengandung materi-materi yang diharamkan. 

6. Tidak mengandung unsure judi (maisyir). 

 

2.2.1 Penelitian Sebelumnya 

2.2.1.1 Wulan Sarjono  

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sarjono (2009) 

dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Laba 

Operasional bank Syariah” menunjukan bahwa pembiayaan murabahah 
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pada tiga bank syariah yaitu Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, dan 

Bank Mega Syariah berpengaruh dalam meningkakan laba operasional 

tetapi tidak sigifikan. Besarnya pengaruh sebesar 5,7% artinya bahwa 

peningkatan laba operasional dipengaruhi sebesar 5,7% oleh pembiayaan 

murabahah.  

Penelitian sebelumnya berjudul “pengaruh pembiayaan murabahah 

terhadap laba operasional bank syariah (studi kasus pada Bank Syariah 

Mandiri, Bank muamalat Indonesia, Bank Syariah mega Indonesia) 

periode tahun 2006-2009” disusun oleh Wulan Sari Sarjono, tahun 2009 

Universitas Widyatama bandung. Perbedaan dengan penulis sebelumnya 

adalah :  

1 Objek penelitian yang dilakukan oleh penulis sebelumnya 

adalah pada Bank-bank Syariah, sedangkan yang yang 

sekarang objek pada Perusahaan Pegadaian Syariah. Serta 

bentuk pembiayaan yang berbeda, pada Bank syari’ah dikenal 

pembiayaan mudharabah sedangkan di Pegadaian Syari’ah 

dikenal dengan pembiayaan Murabahah atau investasi logam 

Mulia/Emas untuk investasi Abadi. 

2 Ada penambahan dan perubahan data,  yang penulis dapatkan 

dari internet dan sumber lainnya termasuk saya sebagai 

nasabah dari Pegadaian konvensional sehingga penulis ingin 

mengetahui informasi-informasi baru mengenai pegadaian 

syariah dan pemanfaatan khususnya bagi penulis 

 

2.2.1.2 Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu 

 

Tabel 2 

Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian sekar ang 

Peneliti Variabel Objek 

penelitian 

Indikator Skala 

penguikuran 

Wulan Variabel x: Bank Pembiayaan Rasio 
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Sarjono 

(2009) 

pembiayaan 

murabahah 

 

Variabel Y: 

Laba 

Operasional 

Syariah 

Mandiri, 

Bank 

Muamalat, 

Bank Mega 

Syariah 

Murabahah 

per triwulan 

 

Laba 

operasional 

per triwulan 

 

Penelitian 

saat ini 

Variabel X: 

Pembiayaan 

Murabahah 

 

Variabel Y: 

Laba 

Operasional 

Pegadaian 

Syariah  

Pembiayaan 

Murabahah 

Pertahun 

 

Laba 

Operasional 

Pertahun 

Rasio 

 

 

Latar belakang penelitian ini melakukan penelitian ini karena selama ini 

banyak masyarakat pada umumnya menjadi suatu bagian kepengurusan 

di masjid-masjid melalui pengajian-pengajian dilingkungan kantor maupun 

dilingkungan perumahannya, yang menyimpan rasa gundah karena harus 

mendua, disatu sisi mereka sebagian membutuhkan dana untuk 

mencukupi segala kebutuhan hidup yang biasanya bersifat mendesak.. 

Kebutuhan yang selalu meningkat diiringi dengan pendapatan yang tetap, 

maka dari itu masyarakat membutuhkan dana pinjaman yang berbasiskan 

syariah islam. Dan dalam pemprosesannya dapat dimengerti dan mudah 

untuk nasabah. 

 Adanya saling keterbukaan dan dilandasi saling kepercayaan satu 

sama lain. Maka dari itu lembaga non bank seperti pegadaian sangat 

mengerti dengan segala kebutuhan masyarakat luas ini. Sehingga 

perusahaan menawarkan pembiayaan yang berlandaskan syariat islam 

dan adanya barang gadai atau jaminan. 
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2.3 Pengaruh Pembiayaan Murabahah tehadap Laba Oper asional 

Pegadaian Syariah 

Penyaluran dana dalam pembiayaan murabahah sulit diramalkan 

karena terdapat banyak faktor yang mempengaruhi dan menentukan 

besar kecilnya penyaluran dana khusunya pembiayaan murabahah, baik 

itu faktor intern dari dalam bank tersebut maupun faktor luar. Salah satu 

faktor tersebut yaitu faktor keuntungan yang menjadi suatu pertimbangan 

dalam melakukan suatu pembiayaan. Dalam menentukan keuntunngan  

harus terdapat kesepakatan antara bank fdengan nasabah agar 

terciptanya rasa adil bagi kedua belah pihak. 

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa fungsi utama 

bank adalah sebagai lembaga intermediary yang dapat menggalang dana 

dari masyarakat melalui produk-produk yang ditawarkan oleh bank. Dari 

produk-produk inilah bank akan mempunyai dana untuk disalurkan 

kedalam aktiva yang dinilai produktif, salah satunya yaitu melalui 

pembiayaan. Dari pembiayaan tersebut bank akan memperoleh 

keuntungan yang berupa margin dan bagi hasil yang merupakan 

pendapatan bagi bank yang dapat digunakan untuk kegiatan operasional 

bank tersebut 

Pengaruh pembiayaan murabahah terhadap Laba Operasional 

Perusahaan dapat digambarkan sebagai berikut 
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Gambar 3 

Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Operasi onal 

Pegadaian Syariah 

   

Penghimpunan dana   Penyaluran Dana 

 

  

 

Dana dari Pihak Ketiga Murabahah  Laba 

      

      

Sumber : Muhammad, Manajemen bank Syariah (29:004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


