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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

 

A. Telaah Pustaka 

1. Akuntansi Syariah 

a. Pengertian Akuntansi Syariah 

Harahap (2011: 3) mendefenisikan akuntansi adalah bahasa atau 

alat komunikasi yang dapat memberikan  informasi tetang kondisi 

keuangan (ekonomi) berupa posisi keuangan  terutama dalam jumlah 

kekayaan, utang, dan modal suatu bisnis dan hasil uasahnya pada waktu 

(periode tertentu). 

Menurut Sumarsan (2013 : 1) akuntansi adalah suatu seni untuk 

mengumpulkan, mengidentifikasikan, mengklasifikasikan, mencatat 

transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga 

dapat menghasilkan informasi yaitu laporan keuangan yang dapat 

digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan 

Akuntansi dalam bahasa arab dikenal dengan istilah al-muhasabah. 

Dalam konsep islam, akuntansi termasuk dalam masalah muamalah, yang 

berarti dalam masalah muamalah pengembangannya diserahkan kepada 

kemampuan akal pikiran manusia (Sumar‟in, 2012:103). 

Akuntansi syari‟ah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas 

transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah 

SWT. Oleh sebab itu, akuntansi syariah diperlukan untuk mendukung 
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kegiatan yang harus dilakukan sesuai syariah, karena tidak mungkin dapat 

menerapkan akuntansi yang sesuai dengan syariah jika transaksi yang 

akan dicatat oleh proses akuntansi tersebut tidak sesuai dengan syariah 

(Nurhayati, 2011:2) 

Lebih lanjut Nurhayati (2011: 34) mendefinisikan akuntansi 

syariah atau muhasabah (akuntansi syariah), yaitu suatu aktivitas yang 

teratur berkaitan dengan pencatatan transaksi-transksi, tindakan-tindakan, 

keputusan-keputusan yang sesuai dengan syariat, dan jumlah-jumlahnya, 

di dalam catatan-catatan representatif; serta berkaitan dengan pengukuran 

hasil-hasil keuangan berimplikasi pada transaksi-transaksi, tindakan-

tindakan, dan keputusan-keputusan tersebut untuk membantu 

pengambilan keputusan yang tepat. 

 

b. Prinsip Dasar Akuntansi Syariah 

Menurut Mauludi (2014: 64) secara umum prinsip Akuntansi 

Syariah adalah sebagaimana uraian yang terdapat dalam surat al-Baqarah, 

ayat 282: 

1) Prinsip Pertanggungjawaban  

Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang 

terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan 

pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat 

kepada pihak-pihak yang terkait dan biasanya dalam bentuk laporan 

akuntansi.  
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2) Prinsip Keadilan  

Kata keadilan dalam konteks aplikasi akuntansi mengandung dua 

pengertian, yaitu: Pertama, adalah berkaitan dengan praktik moral, 

yang merupakan faktor yang sangat dominan. Kedua, kata bersifat 

lebih fundamental (dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika/syariah 

dan moral).  

3) Prinsip Kebenaran  

Prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan 

prinsip keadilan. Kebenaran di dalam Al-Quran tidak diperbolehkan 

untuk dicampur adukkan dengan kebathilan. Al-Quran telah 

menggariskan, bahwa ukuran, alat atau instrument untuk menetapkan 

kebenaran tidaklah didasarkan pada nafsu.  

Akuntansi sebagai bagian yang tidak bisa dilepaskan dari 

kehidupan bisnis menghendaki adanya sebuah proses pencatatan yang 

penuh dengan nilai-nilai etis yang menjadi prinsip dasarnya. Atas dasar 

tersebut memerlukan sebuah pemikiran untuk memunculkan konsep 

akuntansi syariah. Sehingga hal yang sangat menjadi perbedaan mendasar 

antara akuntansi syariah dan konvensional adalah masalah prinsip etika 

dan moralitas dari praktik bisnis lembaga keuangan tersebut. Hal ini 

menjadi latar belakang timbulnya sistem akuntansi syariah (Sumar‟in, 

2012:105). 

Akuntansi syariah (shari’a accounting) menurut Harahap 

merupakan bidang baru dalam studi akuntansi yang dikembangkan 
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berlandaskan nilai-nilai, etika dan syariah Islam, oleh karenanya dikenal 

juga sebagai akuntansi Islam (Islamic Accounting) (Habibah, 2016: 116)  

Konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan 

keuangan syariah bagi para penggunanya, yaitu;  

1) Penyusunan standar akuntansi keuangan syariah, dalam pelaksanaan 

tugasnya.  

2) Penyusunan laporan keuangan, untuk menanggulangi masalah 

akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi 

keuangan syariah.  

3) Auditor, dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan 

keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang 

berlaku umum.  

4) Para pemakai laporan keuangan, dalam mentafsirkan informasi yang 

disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar 

akuntansi keuangan syariah (Habibah, 2016: 116). 

Lembaga bisnis Islami (syariah) merupakan salah satu instrumen 

yang digunakan untuk menegakkan aturanaturan ekonomi Islami. 

Sebenarnya, bisnis secara syariah tidak hanya berkaitan dengan larangan 

bisnis yang berhubungan dengan, seperti masalah alkohol, pornografi, 

perjudian, dan aktivitas lain yang menurut pandangan Islam seperti tidak 

bermoral dan anti-sosial. Akan tetapi bisnis secara syariah ditunjukkan 

untuk memberikan sumbangan positif terhadap pencapaian tujuan sosio-

ekonomi masyarakat yang lebih baik. Bisnis secara syariah dijalankan 
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untuk menciptakan iklim bisnis yang baik dan lepas dari praktik 

kecurangan.  

Bisnis berdasarkan syariah di negeri ini mulai tampak tumbuh. 

Pertumbuhan itu tampak jelas pada sektor keuangan. Lembaga ini telah 

mengelola berjuta bahkan bermiliar rupiah dana masyarakat sesuai 

dengan prinsip syariah. Prinsip ini sangat berbeda dengan prinsip yang 

dianut oleh lembaga keuangan nonsyariah. Adapun prinsip-prinsip yang 

dirujuk adalah :  

1) Larangan menerapkan bunga pada semua bentuk dan jenis transaksi;  

2) Menjalankan aktivitas bisnis dan perdagangan berdasarkan pada 

kewajaran dan keuntungan yang halal;  

3) Mengeluarkan zakat dari hasil kegiatannya;  

4) Larangan menjalankan monopoli;  

5) Bekerjasama dalam membangun masyarakat, melalui aktivitas bisnis 

dan perdagangan yang tidak dilarang (Anggadini, 2007). 

 

c. Instrumen Keuangan Syariah 

Instrumen keuangan syariah dapat dikelompokkan sebagai berikut 

1) Akad investasi yang merupakan jenis akad tijarah dengan bentuk 

uncertainty contract. Kelompok akan adalah sebagai berikut: 

a) Mudharabah, yaitu bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih, 

dimana pemilik modal (shahibul maal) mempercayakan sejumlah 

modal kepada pengelola (mudharib) untuk melakukan kegiatan 

usaha dengan nisbah bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh 
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menurut kesepakatan dimuka, sedangkan apabila terjadi kerugian 

hanya ditanggung pemilik dana sepanjang tidak unsur kesengajaan 

atau kelalaian oleh mudharib. Bentuk ini menegaskan kerjasama 

dalam kontribusi 100% modal dari pemilik modal dan keahlian 

dari pengelola. 

b) Musyarakah adalah akad kerja sama yang terjadi antara pemilik 

modal (mitra musyarakah) untuk menggabungkan modal dan 

melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan 

nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian 

ditanggung secara profesional sesuai dengan kontribusi modal. 

Bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa 

dana, barang dagangan (trading asset), kewiraswastaan 

(enterpreneurship), kepandaian (skill), kepemilikan (property), 

peralatan (equipment) atau hak paten/ good will (intangible asset), 

kepercayaan atau reputasi (credit-worthines) dan lainnya. 

c) Sukuk (obligasi syariah), merupakan surat hutang yang sesuai 

dengan prinsip syariah.  

d) Saham syariah produknya harus sesuai syariah. Syarat lainnya: 1) 

perusahaan tersebut memiliki piutang dagang yang relatif kecil 

dibandingkan total assetnya (dow jones islamic: kurang dari 45%). 

2) perusahaan tersebut memiliki utang yang kecil dibandingkan 

nilai kapitalisasi pasar (dow jones islamic: kurang dari 33%), 3) 
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perusahaan memiliki pendapatan bunga kecil (dow jones islamic: 

kurang dari 5% 

2) Akad jual beli / sewa – menyewa yang merupakan jenis akad tijarah 

dengan bentuk certainty contract. Kelompok akad ini adalah sebagai 

berikut: 

a) Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan 

biaya perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati antara 

penjual dan pembeli.  

Harga disepakati antara pembeli dan penjual pada saat transaksi 

dan tidak boleh berubah.  

b) Salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjual 

belikan belum ada. Barang diserahkan secara tanggung sedangkan 

pembayarannya dilakukan secara tunai. Sekilas transaksi ini mirip 

ijon, namun dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga dan 

waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti. 

c) Istishana‟ memiliki sistem yang mirip dengan salam, namun 

dengan istishana‟ pembayaran dapat dilakukan dimuka, cicilan 

dalam beberapa kali (termin) atau ditangguhkan selama jangka 

waktu tertentu. Biasa istishana’ diaplikasikan pada pembiayaan 

manufaktur dan konstruksi dengan kontrak pembelian barang 

melalui pesanan (order khusus). Pembeli menugasi produsen (al 

sani‟) untuk menyediakan al mashnu (barang pesanan), sesuai 
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spesifikasi yang diisyaratkan pembeli (al mustasni‟) dan 

menjualnya dengan harga yang disepakati. 

d) Ijarah adalah akan sewa menyewa antar pemiliki objek sewa dan 

penyewa untuk mendapatkan manfaat atau objek sewa yang 

disewakan 

3) Akad lainnya, meliputi 

a) Sharf adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta 

lainnya. Transaksi jual beli mata uang asing (valuta asing), dapat 

dilakukan baik dengan sesama mata uang yang sejenis (misalnya 

rupiah dengan rupiah) maupun yang tidak sejenis (misalnya rupiah 

dengan dollar atau sebaliknya). 

b) Wadiah adalah akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang 

atau barang kepada pihak yang menerima titipan dengan catatan 

kapanpun titipan diambil pihak penerima, titipan wajib 

menyerahkan kembali uang atau barang titipan tersebut. Wadiah 

terbagi dua: 1) wadiah amanah dimana uang atau barang yang 

dititipkan hanya boleh disimpan dan tidak boleh didayagunakan. 

2) wadiha yadh amanah dimana uang atau barang yang dititipkan 

oleh didayagunakan dan hasil pendayagunaan tidak terdapat 

kewajiban untuk dibagi hasilkan pada pemberi titipan. 

c) Qardhul hasan adalah pinjaman yang tidak mempersyaratkan 

adanya imbalan, waktu pengembalian pinjaman ditetapkan 

bersama antara pemberi dan penerima pinjaman. Biaya 
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administrasi, dalam jumlah yang terbatas, diperkenankan untuk 

dibebankan kepada peminjam. 

d) Al wakalah adalah jasa pemberian kuasa dari satu pihak ke pihak 

lain. untuk jasanya itu, yang dititipkan dapat memperoleh fee 

sebagai imbalan. 

e) Kafalah adalah perjanjian pemberian jaminan atau penanggungan 

atas pembayaran utang satu pihak ke pihak lain 

f) Hiwalah adalah pengalihan utang atau piutang dari pihak pertama 

(al muhil) kepada pihak lain (al muhal ‘alaih) atas dasar saling 

mempercayai. 

g) Rahn merupakan sebuah perjanjian pinjaman dengan jaminan 

asset. Berupa penahanan harta miliki si peminjam sebagai jaminan 

atas pinjaman yang diterimanya (Nurhayati dan Wasilah, 2013). 

 

2. Mudharabah  

a. Pengertian Mudharabah 

Mudharabah berasal dari akronim, “Ad-dhorbu fi’l ardhi”, 

bepergian untuk berdagangan. Sinonim kata ini ialah qiradh, yang berasal 

dari kata Al-Qardhu atau potongan, karena pemilik memotong sebagian 

hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian 

keuntungannya, dan sering pula disebut dengan kata muamalah. Menurut 

Imam Syafi‟i, Qiradh menurut logat, artinya seseorang pergi berdagang. 

Menurut istilah harta yang diserahkan kepada seseorang supaya 
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diperdagangkan, sedang keuntungan dibagi (bersyarikat) antara keduanya 

(Siregar, 2016). 

Mudharabah berasal dari kata dharb yang berarti memukul atau 

berjalan. Dalam bidang ekonomi Islam, pengertian memukul atau berjalan 

lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam 

menjalankan usahanya. Sedangkan secara istilah, mudharabah 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 usaha dibagi diantara 

mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansialnya hanya 

ditanggug oleh pengelola dana (Suwiknyo, Dwi. 2009) 

Secara terminologis mudharabah adalah kontrak (perjanjian) antara 

pemilik modal (rab al mal) dan pengguna dana (mudharib) untuk 

digunakan untuk aktivitas yang produktif dimana keuntungan dibagi 

antara pemodal dan pengelola dana. Kerugian jika ada ditanggung oleh 

pemilik modal, jika kerugian itu terjadi dalam keadaan normal pemodal 

tidak boleh intervensi kepada pengguna dana dalam menjalankan 

usahanya (Mawarid, 2014: 30). 

Akad mudharabah merupakan suatu transaksi investasi yang 

berdasarkan kepercayaan. Keperacayaan merupakan unsur terpenting 

dalam akad mudharabah yaitu kepercayaan dari pemiliki dana 

kepengelola dana (Nurhayati dan Wasilah, (2013: 130) 



19 
 

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (PSAK No. 105) 

mendefinisikan Mudharabah sebagai akad kerja sama usaha antara dua 

pihak di mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh 

(100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan 

usaha mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam 

kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama 

kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya itu 

diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si 

pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. 

 

b. Jenis-jenis Mudharabah 

Ada tiga jenis Mudharabah yang memiliki perbedaan antara satu 

dan yang lainnya baik dari segi konsep maupun tata caranya, menurut 

Nurhayati dan Wasilah, (2015: 130) Mudharabah diklasifikasikan ke 

dalam tiga jenis yaitu 

1) Mudharabah Muthlaqah adalah di mana pemilik dana memberikan 

kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. 

Mudharabah ini disebut juga investasi tidak terikat.  

2) Mudharabah Muqayyadah adalah di mana pemilik dana memberikan 

batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana lokasi, cara, dan 

atau objek investasi atau sektor usaha. Mudharabah ini disebut juga 

investasi terikat.  

3) Mudharabah Musytarakah adalah dimana pengelola dana 

menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi. Jenis 
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mudharabah seperti ini disebut mudharabah musytarakah merupakan 

perpaduan antara akad mudharabah dan akad musytarakah. 

 

c. Syarat dan Rukun Mudharabah 

Adapun syarat dan rukun yang harus ada dalam akad mudharabah 

adalah sebagai berikut: 

1) Pelaku  

Dalam akad mudharabah, harus ada minimal dua pelaku. Pihak 

pertama bertindak pemilik modal (shohib al mal), sedangkan pihak 

kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (Mudharib atau „amil). Tanpa 

adanya dua pelaku ni, maka akad mudharabah tidak ada.  

2) Objek Mudharabah  

Faktor kedua merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang 

dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya 

sebagai objek mudharabah , sedangkan pelaksana usaha menyerahkan 

kerjanya sebagai objek mudharabah. modal yang diserahkan bisa 

berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya, 

sedangkan yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketrampilan, 

selling skill, Management skill dan lain-lain. Tanpa dua objek ini 

mudharabah ini, akad mudharabah ini tidak ada.  

3) Persetujuan Kedua Belah Pihak 

Faktor ketiga yaitu, persetujuan kedua belah pihak, merupakan 

konsekuensi dari prinsip an- taraddin minkum (sama-sama rela). Disini 

kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengingatkan 
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diri dalam akad mudharabah. Si pemilik dana setuju dengan 

peranannya untuk mengkontribusikan dana, sementara si pelaksana 

usaha pun setuju dengan peranannya untuk mengkontribusikan kerja.  

4) Nisbah Keuntungan  

Faktor yang keempat yaitu rukun yang khas dalam akad mudharabah, 

yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan 

yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudhabarah. 

Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan shohib al 

mal mendapat imbalan atas pernyataan modalnya. Nisbah keuntungan 

inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah 

pihak mengenai cara pembagian keuntungan (Karim, 2013). 

 

d. Berakhirnya Akad Mudharabah 

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2013) Lamanya kerja sama dalam 

mudharabah tidak tentu dan tidak terbatas, tetapi semua pihak berhak 

untuk menentukan jangka waktu kontrak kerja sama dengan 

memberitahukan pihak lainnya. Namun, akad mudharabah dapat berkahir 

karena hal-hal sebagai berikut: 

1) Dalam hal mudharabah tersebut dibatasi waktunya, maka mudharabah 

berakhir pada waktu yang telah ditentukan. 

2) Salah satu pihak memutuskan mngundurkan diri 

3) Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal 
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4) Pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha 

untuk mencapai tujuan sebagaiman dituangkan dalam akad. Sebagai 

pihak yang mengemban amanah ia harus beritikad baik dan hati-hati. 

5) Modal sudah tidak ada  

 

e. Akuntansi Mudharabah dan Jurnalnya 

Akuntansi Untuk Pemiliki Dana 

1) Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai 

investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset 

non kas kepada pengeolala 

2) Pengukuran investasi mudharabah 

a) Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah 

yang dibayarkan 

b) Investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar 

nilai wajar aset non-kas pada saat penyerahan 

Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang 

dibayarkan. 

Jurnal pada saat penyerahan kas: 

Dr. Investasi Mudharabah   xxx 

  Kr. Kas      xxx 

Investasi mudharabah dalam bentuk aset non kas diukur sebesar wajar 

aset nonkas pada saat penyerahan kemungkinanya ada 2: 
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a) Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya, maka 

selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi 

sesuai jangan waktu akad mudharabah. 

Jurnal pada saat penyerahan aset nonkas: 

Dr. Investasi Mudharabah   xxx 

 Kr. Keuntungan Tangguhan   xxx 

 Kr. Aset Nonkas    xxx 

Jurnal keuntungan tanggauhan: 

Dr. Keuntungan Tangguhan   xxx 

 Kr. Keuntungan    xxx 

b) Jika nilai wajar lebih tendah daripada nilai tercatatnya, maka 

selisihnya diakui sebagai kerugian dan diakui pada saat 

penyerahaan aset nonkas. 

Jurnal: 

Dr. Investasi Mudharabah   xxx 

Dr. Kerugian     xxx 

 Kr. Aset Nonkas Mudharabah  xxx 

3) Penurunan nilai jika investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas: 

a. Penurunan nilai sebelum usaha dimulai 

Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai 

disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan karena 

kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan 
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nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo 

inevstasi mudharabah. 

Jurnal: 

Dr. Kerugian Investasi Mudharabah  xxx 

 Kr. Investasi Mudharabah   xxx 

b. Penurunan nilai setelah usaha dimulai 

Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya 

usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka 

kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi 

mudharabah namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi 

hasil. 

Jurnal pada saat terjadinya kerugian: 

Dr. Kerugian Investasi Mudharabah  xxx 

 Kr. Penyisihan investasi Mudharabah  xxx 

Jurnal pada saat bagi hasil 

Dr. Kas      xxx 

Dr. Penyisihan investasi Mudharabah xxx 

 Kr. Pendapatan bagi Hasil Mudharabah xxx 

4) Kerugian 

Kerugian yang terjadi dalam suatu priode sebelum akad mudharabah 

berakhir 
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Pencatatan kerugian yang terjadi dalam suatu priode sebelum 

akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk 

penyisihan kerugian investasi. 

Jurnal: 

Dr. Kerugian Investasi Mudharabah  xxx 

  Kr. Penyisihan kerugian investasi mudharabah xxx 

5) Hasil Usaha 

Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui 

sebagai piutan 

Jurnal: 

Dr. Piutang Pendapatan Bagi Hasil  xxx 

  Kr. Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah   xxx 

Pada saat pengelola dana membayar bagi hasil 

Jurnal 

Dr. Kas      xxx 

 Kr. Piutang Pendapatan Bagi hasil   xxx 

6) Akad Mudharabah Berakhir 

Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara investasi 

mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi, dan 

pengembalian investasi mudharabah, diakui sebagai keuntungan atau 

kerugian. 
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Jurnal 

Dr. Kas/Piutang/Aset Nonkas   xxx 

Dr. Penyisihan kerugian investasi mudharabah xxx 

 Kr. Investasi Mudharabah    xxx 

 Kr. Keuntungan Investasi Mudharabah  xxx  

7) Penyajian 

Pemiliki dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan 

keuangan sebesar nilai tercatat, yaitu nilai investasi mudharabah 

dikurangi penyisihan kerugian (jika ada) 

 

f. Contoh Transaksi Mudharabah 

Transaksi (dalam  ribuah rupiah) 

1 Januari 2011 

Setelah melakukan akad, pemiliki dana menyerahkan dana sebesar 

Rp.100.000. Priode akad selema 2 tahun 

 Nisbah bagi hasil pengelola: pemiliki dana  = 3 : 1   

Jurnal Pemiliki Dana (Shahibul maal) 

Inevstasi mudharabah   100.000 

 Kas       100.000 

Jurnal Pengelola Dana (Mudharib) 

Kas      100.000 

 Dana syirkah      100.000 

Keterangan: Dana syirkah temporer disajikan sebagai akun terpisah dari 

utang dan modal 
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31 Desember 2011 

Jika hasil pengolahan dana selama tahun 2011 adalah: 

Memperoleh pendapatan   Rp 10.000 

Menangung beban    Rp  8.000 

Maka pengelola dana akan mencatat pendapatan dan beban kemudian di 

akhir periode akan dibuat jurnal penutup: 

Kas/ piutang     10.000 

 Pendapatan     10.000 

Beban      8.000 

 Kas/utang     8.000 

Pendapatan     10.000 

 Beban      8.000 

 Pendapatan yang belum dibagikan  2.000 

Membagi laba sesuai nisbah: 

Pengelola dana : ¾ x 2.000 = 1.500 

Pemiliki dana: ¼  x 2.000 = 500 

 

3. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105  

PSAK No. 105 mengenai akuntansi mudharabah dikeluarkan oleh 

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) 

pada 27 Juni 2007. PSAK No. 105 adalah standar akuntansi keuangan syariah 

yang mengatur tentang Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan 

Pengungkapan transaksi Mudharabah. Berikut ini adalah rincian dari 
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perlakuan akuntansi PSAK No. 105 yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi 

Indonesia (IAI, 2007: 105.1-105.5): 

a. Defenisi Mudharabah 

Berikut ini adalah pengertian istilah yang digunakan dalam pernyataan ini 

(paragraf 04): 

1) Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana 

pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan 

pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan 

keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan 

kerugian financial hanya ditanggung oleh pemilik dana. 

2) Mudharabah muthlaqah adalah mudharabah di mana pemilik dana 

memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan 

investasinya. 

3) Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah di mana pemilik dana 

memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai 

tempat, cara dan atau obyek investasi. 

4) Mudharabah musytarakah adalah bentuk mudharabah di mana\ 

pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama 

investasi. 

b. Karakteristik Mudharabah 

1) Entitas dapat bertindak baik sebagai pemilik dana atau pengelola dana 

(paragraf 05). 
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2) Mudharabah terdiri dari mudharabah muthlaqah, mudharabah 

muqayyadah, dan mudharabah musytarakah. Jika entitas bertindak 

sebagai pengelola dana, maka dana yang diterima disajikan sebagai 

dana syirkah temporer (paragraf 06). 

3) Dalam mudharabah muqayadah, contoh batasan antara lain (paragraf 

07): 

a) Tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya 

b) Tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, 

tanpa penjamin, atau tanpa jaminan; atau 

c) Mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri 

tanpa melalui pihak ketiga. 

4) Pada prinsipnya dalam penyaluran mudharabah tidak ada jaminan, 

namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan maka 

pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak 

ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana 

terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati 

bersama dalam akad (paragraf 08). 

5) Pengembalian dana mudharabah dapat dilakukan secara bertahap 

bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad 

mudharabah diakhiri (paragraf 09). 

6) Jika dari pengelolaan dana mudharabah menghasilkan keuntungan, 

maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana 

ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang 
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diperoleh selama periode akad. Jika dari pengelolaan dana 

mudharabah menimbulkan kerugian, maka kerugian finansial menjadi 

tanggungan pemilik dana (paragraf 10). 

c. Pengakuan 

PSAK No. 105 mengenai Pengakuan Pembiayaan Mudharabah dijelaskan 

sebagai berikut: 

1) Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai 

investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset 

nonkas kepada pengelola dana (paragraf 12). 

2) Penurunan nilai jika investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas: 

a) Penurunan nilai sebelum usaha dimulai  

Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha 

dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan 

kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan 

nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo 

investasi mudharabah (paragraf 14). 

b) Penurunan nilai setelah usaha dimulai  

Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah 

dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola 

dana, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah 

investasi mudharabah namun diperhitungkan pada saat pembagian 

bagi hasil (paragraf 15) 
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3) Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal 

usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana (paragraf 16). 

4) Dalam investasi mudharabah yang diberikan dalam aset non kas dan 

aset non kas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah 

barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha mudharabah, 

maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, 

namun diperhitungan pada saat pembagian bagi hasil (paragraf 17). 

5) Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh:  

a) Persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi;  

b) Tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (force majeur) yang 

lazim dan/ atau yang telah ditentukan dalam akad; atau c) Hasil 

keputusan dari institusi yang berwenang (paragraf 18). 

6) Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo 

dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah 

diakui sebagai piutang (paragraf 19). 

7) Jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, 

penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil 

sesuai nisbah yang disepakati (paragraf 20). 

8) Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah 

berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian 

investasi. Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara (paragraf 

21): 
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a) Investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian 

investasi; dan 

b) Pengembalian investasi mudharabah; diakui sebagai keuntungan 

atau kerugian. 

9) Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat 

diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan 

usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan 

dari proyeksi hasil usaha (paragraf 22). 

10) Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan 

pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah 

(paragraf 23). 

11) Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dan diakui 

sebagai piutang (paragraf 24). 

d. Pengukuran 

PSAK No. 105 mengenai Pengukuran Pembiayaan Mudharabah 

dijelaskan sebagai berikut (paragraf 13): 

1) Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang 

dibayarkan. 

2) Investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai 

wajar aset non-kas pada saat penyerahan: 

3) Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka 

selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi 

sesuai jangka waktu akad mudharabah. 
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4) Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka 

selisihnya diakui sebagai kerugian.  

e. Penyajian  

Penyajian berkaitan dengan bagaimana suatu transaksi disajikan 

dalam laporan keuangan. PSAK No. 105 paragraf 36 Penyajian 

Pembiayaan Mudharabah dijelaskan sebagai berikut:  

Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan 

sebesar nilai tercatat yaitu nilai investasi mudharabah dikurangi 

penyisihan kerugian (jika ada). 

f. Pengungkapan 

Pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi 

dengan menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk memberikan 

informasi kepada berbagai pihak yang mempunyai kepentingan terhadap 

keadaan perusahaan. PSAK No. 105 paragraf 38 pemilik dana 

mengungkapkan hal-hal terkait transaksi Mudharabah, tetapi tidak terbatas 

pada: 

1) Isi kesepakatan utama usaha mudharabah seperti porsi dana, 

pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lainlain; 

2) Rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya; 

3) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan 

Keuangan Syariah. 
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4. Koperasi Syariah 

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau 

badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi 

sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas 

kekeluargaan (Agustina, 2015). Koperasi Syariah secara teknis bisa dibilang 

sebagai koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan dan kegiatan usahanya 

berdasarkan pada syariah Islam yaitu Al-Quran dan Assunnah. Pengertian 

umum dari Koperasi syariah adalah Koperasi syariah adalah badan usaha 

koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah. Apabila 

koperasi memiliki unit usaha produktif simpan pinjam, maka seluruh produk 

dan operasionalnya harus dilaksanakan dengan mengacu kepada fatwa Dewan 

Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, 

maka koperasi syariah tidak diperkenankan berusaha dalam bidang-bidang 

yang didalamnya terdapat unsur-unsur riba, maysir dan gharar. Disamping itu, 

koperasi syariah juga tidak diperkenankan melakukan transaksi-transaksi 

derivatif sebagaimana lembaga keuangan syariah lainnya juga. 

Nuramin (2011) menyebutkan prinsip-prinsip dalam koperasi syariah 

adalah sebagai berikut:  

1) Koperasi syariah menegakan prinsip-prinsip ekonomi islam, sebagai 

berikut: 

a) Kekayaan adalah amanah Allah SWT yang tidak dapat dimiliki oleh 

siapapun secara mutlak 
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b) Manusia diberi kebebasan bermu‟amalah selama bersama dengan 

ketentuan syariah 

c) Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur dimuka bumi 

d) Menjunjung tinggi keadian serta menolak setiap bentuk ribawi dan 

pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau 

sekelompok orang saja 

2) Koperasi syariah dalam melaksanakan kegiatannya berdasarkan pada 

prinsip-prinsip syariah islam sebagai berikut 

a) Keanggotan bersifat sukarela dan terbuka 

b) Keputusan ditetapkan secara musyawarah dan dilaksanakan secara 

konsisten dan konsekuen (istiqomah) 

c) Pengelolaan dilakukan secara transparan dan professional 

d) Pembagian sisa hasil usah dilakukan secara adil, sesuai dengan 

besarnya jasa usaha masing-masing anggota 

e) Pemberian balas jasa modal dilakukan secara terbatas dan professional 

menurut sistem bagi hasil 

f) Jujur, amanah dan mandiri 

g) Mengembangkan sumber daya manusia, sumber daya ekonomi dan 

sumber daya informasi secara optimal 

h) Menjalin dan menguatkan kerjasama diantara anggota, antar koperasi 

serta dengan dan atau lembaga lainnya.  

 

 



36 
 

B. Penelitian terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

No 
Nama 

Penelitian 
Judul penelitian Hasil penelitian 

1 Jeni Wardi & 

Gusmarila Eka 

Putri (2011) 

Analisis Perlakuan 

Akuntansi Syariah 

Untuk Pembiayaan 

Murabahah, 

Mudharabah, Serta 

Kesesuaiannya 

dengan PSAK NO. 

102, dan 105 

Aturan-aturan yang digunakan 

dalam kegiatan operasional Bank 

Muamalat Cabang Pekanbaru 

belum sepenuhnya menggunakan 

aturan-aturan yang sesuai dengan 

standar dan syariah Islam, seperti 

konsep pengakuan aset 

murabahah, pembagian 

keuntungan, penetapan margin 

murabahah, konsep nisbah bagi 

hasil mudharabah. Di satu sisi, 

Bank Muamalat Cabang 

Pekanbaru telah sepenuhnya 

melaksanakan aturan-aturan yang 

telah  ditetapkan oleh pemerintah 

terkait dengan operasionalisasi 

bank syariah. 

2 Annaria M 

Marpaung dan 

Siti Ita Rosita 

(2012)  

Analisis Perlakuan 

Akuntansi 

Pendanaan 

Mudharabah 

dalam Kaitannya 

dengan PSAK 105 

pada PT. Bank 

Jabar Banten 

Syariah 

 

Produk pendanaan mudharabah 

yang ditawarkan PT. Bank Jabar 

Banten Syariah merupakan dana 

pihak ketiga. PT. Bank Jabar 

Banten Syariah menentukan 

imbalan bagi hasil dari pendapatan 

bank atas penggunaan dana 

nasabah berdasarkan nisbah yang 

ditetapkan. Transaksi PT. Bank 

Jabar Banten Syariah menyajikan 

dana nasabah pada pos dana 

syirkah temporer. Perlakuan 

akuntansi yang diterapkan oleh 

PT. Bank Jabar Banten Syariah 

secara umum dikatakan telah 

dilakukan sesuai aturan dana 

ketentuan yang berlaku. 
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No 
Nama 

Penelitian 
Judul penelitian Hasil penelitian 

3 Rosilawati 

(2013) 

Analisis Perlakuan 

Akuntansi 

Tabungan 

Mudharabah Pada 

Bmt Al-Kautsar Di 

Samarinda 

Hasil penelitian menunjukkan ada 

beberapa hal yang belum sesuai 

dengan PSAK No. 105, seperti 

Pengakuan pada perlakuan 

akuntansi tabungan mudharabah 

tidak menggunakan pemberian 

nama untuk dana yang diterima 

dari pemilik dana sehingga yang 

tidak sesuai dengan PSAK 105, 

Pengukuran pada perlakuan 

akuntansi tabungan mudharabah 

terjadi kesalahan dalam 

perhitungannya, yaitu BMT Al-

Kautsar belum menerapkan 

pengukuran perhitungan bagi hasil 

yang diperoleh melainkan 0,1% 

dari saldo awal nasabah 

sebagaimana yang telah 

dirumuskan dalam PSAK 105 dan 

pencatatan akuntansi keuangan 

dalam bentuk tabungan 

mudharabah dibuat jurnal 

pencatatan dan pengukurannya 

tetapi BMT Al-Kautsar belum 

menggunakan jurnal pencatatan 

dan pengukuran yang sesuai 

dengan perlakuan akuntansi 

tabungan mudharabah menurut 

PSAK 105. 

4 Husnul 

Mawarid 

(2014)  

Analisis Penerapan 

Standar Akuntansi 

Keuangan (SAK) 

Nomor 105 

Tentang 

Pembiayaan 

Mudharabah Pada 

Laporan Keuangan 

Koperasi Jasa 

Keuangan Syariah 

Kalbar Madani 

Pontianak 

Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa KJKS Kalbar 

Madani Pontianak telah 

melaksanakan kebijakan tentang 

penyaluran pembiayaan 

mudharabah sesuai dengan SAK 

105, namun untuk penyusunan 

laporan keuangan secara 

keseluruhan masih  memiliki 28 

Husnul kekurangan. Hal ini karena 

didalam laporan keuangannya 

hanya neraca dan laporan laba rugi 

yang telah sesuai dengan pedoman 

penyusunan laporan keuangan 

KJKS 



38 
 

No 
Nama 

Penelitian 
Judul penelitian Hasil penelitian 

5 Sri 

Rokhlinasari, 

Dewi Astuti 

(2015) 

Penerapan 

Pernyataan Standar 

Akuntansi 

Keuangan (PSAK) 

No.105 Pada 

Pembiayaan 

Mudharabah di 

Bank BNI Syariah 

Cabang Cirebon 

Hasil penelitian menunjukan 

bahwa penerapan perlakuan 

akuntansi pembiayaan 

mudharabah hanya diberikan aset 

berupa kas (modal) dan 

pembiayaan mudharabah dan 

diberikan kepada lembaga-

lembaga dan ini dimaksudkan 

untuk meminimalisir resiko 

Ketidaksesuaian terjadi pada 

metode bagi hasil yang diberikan 

Bank BNI Syariah dengan metode 

yang ada dalam PSAK no.105. 

Dalam PSAK No.105 paragraf 11 

dijelaskan bahwa “Pembagian 

usaha mudharabah dapat 

dilakukan berdasarka prinsip bagi 

hasil atau bagi laba. Jika 

berdasarkan prinsip bagi hasil, 

maka dasar pembagian hasil usaha 

adalah laba bruto (gross profit) 

bukan total pendapatan usaha 

(omset). Sedangkan jika 

berdasarkan prinsip laba, dasar 

pembagian adalah laba neto (net 

profit) yaitu laba bruto dikurangi 

beban yang berkaitan dengan 

pengelolaan dana mudharabah.” 

Bank BNI Syariah Cabang 

Cirebon yang masih menggunakan 

metode revenue sharing 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat perbedaan masing-masing penelitian tentang 

mudharabah, perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya yaitu 

peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif 

dimana yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu tentang pencatatan akuntansi 

mudharabah pada Koperasi Syariah Ulul Albab dan kecesuaian pencatatan 

akuntansi mudharabah dengan PSAK 105. 


