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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang  

Akuntansi pada dasarnya merupakan media yang digunakan untuk 

pencatatan sekaligus penghitungan aktivitas ekonomi termasuk ragam 

transaksinya. Akuntansi meliputi tahapan pengidentifikasian, pengukuran, 

pencatatan, dan pengkomunikasian informasi ekonomi yang dapat dipakai 

untuk penilaian dan pengambilan keputusan oleh pemakai informasi tersebut.  

Akuntansi merupakan kunci indikator keberhasilan usaha. Informasi 

yang disediakan oleh catatan-catatan akuntansi berguna bagi pengambilan 

keputusan sehingga dapat meningkatkan pengelolaan perusahaan. Informasi-

informasi tersebut memungkinkan para pelaku usaha dapat mengidentifikasi 

dan memprediksi area-area permasalahan yang mungkin timbul, kemudian 

mengambil tindakan koreksi tepat waktu.  

Informasi akuntansi disini merupakan suatu informasi yaitu data 

keuangan dari suatu bisnis dicatat, dikumpulkan, dan dikomunikasikan yang 

akan digunakan untuk mengambil keputusan. Proses kegiatan dalam 

menyajikan informasi akuntansi dimulai dengan kegiatan menyeleksi data 

dan mencatatnya dalam catatan akuntansi, kemudian menyajikan laporan 

keuangan. 

Akuntansi atau pencatatan laporan keuangan merupakan hal penting. 

Islam menekankan pentingnya suatu pencataan transaksi secara benar, dan 
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setiap transaksi harus didukung dengan bukti transaksi agar bisa 

dipertanggungjawabkan dan tercipta suatu keadilan terhadap pihak-pihak 

yang terlibat.  

Sehubungan dengan perkembangan masyarakat Islam di Indonesia, 

lembaga keuangan syariah berkembangan sangat pesat. Lembaga keuangan 

syariah mempunyai produk penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah. 

Prinsip syariah merupakan prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa yang 

dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa 

di bidang syariah, sedangkan pembiayaan dalam prinsip syariah merupakan 

suatu penyediaan dana atau tagihan yang salah satunya berupa transaksi 

dalam bentuk pembiayaan mudharabah. 

Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan yang mana 

keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan dalam kontrak sedangkan 

apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat 

kelalaian si pengelola, namun jika terdapat kerugian yang diakibatkan karena 

kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola yang harus bertanggung 

jawab atas kerugian tersebut. Secara teknis pembiayaan mudharabah 

merupakan suatu proses di mana pemilik dana memberikan dana ke pengelola 

dana untuk melakukan kegiatan usaha, yang kemudian laba dibagi menurut 

kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan 

ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh kecurangan atau 

kelalaian oleh pengelola dana.  
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Pembiayaan mudharabah yang diatur dalam Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105 merupakan akad kerjasama usaha 

antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh 

dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, 

dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan 

kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Lembaga keuangan 

yang menerapkan aturan PSAK No. 105 antara lain adalah koperasi syariah, 

salah satunya adalah Koperasi Syariah Ulul Albab. 

Koperasi Syariah Ulul Albab merupakan salah satu koperasi yang 

menggunakan prinsip syariah. Dengan adanya prinsip tersebut, maka 

Koperasi Syariah Ulul Albab menghadirkan system simpan pinjam syariah 

dimaksudkan untuk menjadi alternatif yang lebih inovatif dalam jasa 

keuangan. Koperasi Syariah Ulul Albab merupakan salah satu lembaga 

keuangan mikro syariah non perbankan yang beroperasi dengan prinsip-

prinsip Syariah Islam. Operasional yang ada di Koperasi Syariah Ulul Albab 

mengikuti aturan Al-Qur’an, Al-Hadits dan regulasi pemerintah. 

Sejak berdirinya Koperasi Syariah Ulul Albab mengalami 

perkembangan yang cukup baik. Tercatat di dari tahun berdirinya hingga 

pertengahan tahun 2017 tercatat jumlah pedagang yang memanfaatkan 

fasilitas pembiayaan mudharabah mencapai ratusan pedagang. Dengan 

banyaknya nasabah atau pedagang yang menggunakan pembiayaan dengan 

prinsip mudharabah ini, menarik perhatian penulis apakah pencacatan 
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pembiayaan mudharabah tersebut sudah sesuai dengan standar yang telah 

ditetapkan yakni dalam hal ini PSAK 105. 

PSAK No. 105 merupakan standar akuntansi keuangan syariah yang 

mengatur tentang perlakuan akuntansi yang meliputi pengakuan, pengukuran, 

penyajian, dan pengungkapan atas transaksi mudharabah. PSAK No. 105 

berguna sebagai pedoman apakah lembaga keuangan syariah tersebut telah 

menjalankan transaksi mudharabah sesuai dengan peraturan syariah dan 

prinsip-prinsip syariah. Koperasi Syariah Ulul Albab seharusnya sudah 

mengikuti pedoman-pedoman akuntansi syariah yang ada, tetapi belum 

diketahui sejauh mana pencatatan akuntansi mudharabah yang dilakukan 

Koperasi Syariah Ulul Albab, sehingga peneliti bermaksud untuk mengetahui 

kesesuaian PSAK No. 105 atas pencatatan akuntansi mudharabah pada 

Koperasi Syariah Ulul Albab. 

Permasalahan yang dapat dilihat pada Koperasi Syariah Ulul Albab 

untuk pengembalian dana mudharabah yang dilakukan oleh Koperasi Syariah 

Ulul Albab dilakukan secara bertahap dan dicatat selama 100, 75, dan 60 hari 

dalam satu periode laporan keuangan, dengan permasalah sebagai berikut: 

1. Penyerahan dana mudharabah yang dilakukan Koperasi Syariah Ulul 

Albab pada setiap periode dicatat sebagai pembiayaan mudharabah. 

Fenomena tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian pencatatan 

akuntansi berdasarkan PSAK No. 105, padahal seharusnya dana 

mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi 
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mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan kas atau 

penyerahan non kas kepada pengelola dana. 

2. Koperasi Syariah Ulul Albab melakukan pencacatan besaran ujroh yang 

telah ditetapkan diawal sebagai bagi hasil dari modal usaha yang 

diberikan. Fenonema ini menunjukkan bahwa kecil kemungkinan pihak 

koperasi menanggung resiko kerugian usaha, karena pengembalian modal 

yang dilakukan secara bertahap telah disertai dengan pengembalian ujroh. 

Hal ini terbukti dari setoran atau pengembilan dana yang dilakukan 

pedagang yang tercatat adanya pencatatan ujroh disertai dengan modal, 

hal ini tidak sesuai dengan PSAK No. 105, padahal seharusnya 

pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip 

bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar 

pembagian hasil usaha adalah laba bruto dan jika berdasarkan prinsip bagi 

laba, dasar pembagian adalah laba neto. 

3. Jika batas akhir jatuh pengembalian modal Koperasi Syariah Ulul Albab, 

pengelola belum mampu mengembalikan modal, tetap diberikan 

kebebasan bagi pengelola untuk melunasi modal yang diberikan dengan 

memperpanjang waktu pengembalian hingga modal yang diberikan lunas 

dan dicatat oleh koperasi sebagai piutang, namun piutang yang harus 

dibayar oleh pengelola tetap dihitung bersama dengan ujroh yang telah 

ditetapkan pada akad. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul penelitian tentang Analisis Pencatatan 
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Akuntansi Mudharabah pada Koperasi Syariah Ulul Albab Berdasarkan 

PSAK 105 (Studi Kasus pada Koperasi Syariah Ulul Albab Kabupaten 

Kampar. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pencatatan akuntansi mudharabah pada Koperasi Syariah 

Ulul Albab Kabupaten Kampar? 

2. Apakah pencatatan akuntansi mudharabah pada Koperasi Syariah Ulul 

Albab Kabupaten Kampar sudah sesuai dengan PSAK 105? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan penelitian 

yang diharapkan adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui pencatatan akuntansi mudharabah pada Koperasi 

Syariah Ulul Albab Kabupaten Kampar. 

b. Untuk mengetahui kecesuaian pencatatan akuntansi mudharabah pada 

Koperasi Syariah Ulul Albab Kabupaten Kampar dengan PSAK 105. 
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2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang 

pencatatan akuntansi mudharabah berdasarkan PSAK 105 pada 

Koperasi Syariah. 

b. Memberikan masukan bagi para masyarakat tentang pencatatan 

akuntansi mudharabah Berdasarkan PSAK 105 pada Koperasi 

Syariah Ulul Albab. 

c. Menyediakan informasi yang mungkin diperlukan untuk penelitian di 

bidang akuntansi syariah pada masa yang akan datang. 

 

D. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pemahaman penulisan proposal ini, maka penulis 

membaginya kedalam enam bab. Adapun pokok-pokok yang dibahas pada 

masing- masing bab tersebut, dikemukakan sebagai berikut:  

BAB I :  PENDAHULUAN  

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang penulisan, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika 

penulisan.  

BAB II :  LANDASAN TEORITIS  

Pada bab ini penulis mencoba menguraikan tentang teori-teori yang 

berhubungan dengan topik yang dibahas, akuntansi Islam, beberapa 

penelitian terdahulu, kerangka berfikir 
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BAB III:  METODE PENELITIAN  

Pada bab ini akan dijelaskan dan diuraikan tentang lokasi 

penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik dan 

metode pengumpulan data serta analisa data. 

BAB IV:  GAMBARAN UMUM  PERUSAHAAN  

Pada bab ini menguraikan tentang sejarah singkat Koperasi Syariah 

Ulul Albab Kabupaten Kampar.  

BAB V:  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab ini menguraikan tentang deskripsi dan analisis data serta hasil 

penelitian yang di lakukan.  

BAB VI : PENUTUP  

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari hasil peneitian dan 

kemudian mencoba memberikan saran yang kiranya bermanfaat  


