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BAB I   

PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang 

Lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya 

terutama berbentuk aset keuangan atau tagihan yang menawarkan secara 

luas berbagai jasa keuangan (misal: simpanan, kredit, asuransi, penyediaan 

pembayaran dan transfer dana) dan merupakan bagian dari sistem 

keuangan ekonomi modern dalam melayani masyarakat. Lembaga 

keuangan tersebut dapat beroperasi berdasarkan prinsip syariah maupun 

konvensional. Lembaga keuangan konvensional adalah lembaga keuangan 

yang menjalankan kegiatannya dengan menggunakan sistem bunga. 

Sedangkan lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang 

menjalankan kegiatannya dengan berlandaskan prinsip syariah Islam. 

Lembaga Keuangan Syariah terdiri dari Bank dan non Bank (misalnya: 

perusahaan asuransi, pegadaian, reksadana, pasar modal, perusahaan 

modal ventura, dan koperasi syariah) yang menerapkan larangan riba dan 

melakukan bagi hasil dalam operasionalnya, seseuai dengan firman Allah 

SWT di dalam Surah Al-Baqarah ayat 275, “Allah telah menghalalkan 

jual-beli dan mengharamkan riba”. 

Setelah entitas perbankan yang beralih dari sistem konvensional ke 

sistem yang berbasis syariah, kini bermunculan badan – badan atau 

lembaga yang juga beralih kesistem syariah. Contohnya koperasi, dimana 

koperasi merupakan badan yang terdiri dari anggota yang memiliki 

identitas ganda yaitu sebagai pemilik dan sebagai pengguna jasa koperasi.
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Badan ini didirikan berdasarkan asas kekeluargaan. Karena semakin 

banyaknya koperasi yang bermunculan menggunakan sistem berbasis 

syariah ini, dan masyarakatpun juga dapat menerima dengan baik koperasi 

yang bersistem syariah tersebut sebagai lembaga yang memberikan 

kemajuan dalam perekonomian masyarakat. Untuk membantu 

mensejahterakan masyarakat, banyak entitas syariah selain perbankan 

memberikan bantuan modal pada nasabah/anggotanya dalam 

bentuk/fasilitas pembiayaan seperti, Al-Murabahah (jual-beli), Al-

Musyarakah (kemitraan), Al-Mudharabah (bagi hasil), Al-Wadi’ah 

(titipan) dan lain-lain. 

Karena semakin besar perkembangan entitas syariah selain 

perbankan, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyusun Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuanagan (PSAK) tentang akuntansi syariah dalam entitas 

syariah selain perbankan agar mempermudah jalannya operasional entitas 

tersebut. Salah satunya ialah PSAK 102 tentang akuntansi murabahah.  

PSAK itu sendiri adalah salah satu pilar dari akuntansi di indonesia, yang 

mengatur tentang akuntansi perusahaan, dagang hingga perbankan. Untuk 

entitas syariah sendiri IAI telah menyusun PSAK tentang syariah yaitu 

PSAK 101 sampai PSAK 110. Penulis disini membahas akuntansi 

murabahah, sebagaimana dijelaskan oleh penulis bahwa akuntansi 

murabahah itu diatur pada PSAK 102. Murabahah itu sendiri adalah jual 

beli barang pada harga asal (harga perolehan) dengan tambahan 

keuntungan (margin) yang disepakati oleh kedua belah pihak (Penjual dan 
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Pembeli). Di dalam PSAK 102 sudah jelas tertera bahwa, Lembaga 

Keuangan Syariah (LKS) maupun koperasi syariah diharapkansudah 

menerapkan akad murabahah sesuai dengan PSAK 102. Penerapan 

tersebut meliputi pengakuan dan pengukuran untuk persediaan atas 

transaksi serta transaksi murabahah lainnya antara penjual dan pembeli, 

dan penyajian yang meliputi dari piutang murabahah yang disajikan sesuai 

dengan neto yang dapat direalisasikan dikurangi penyisihan kerugian 

piutang serta margin murabahah yang ditangguhkan pada Laporan Posisi 

Keuangan (Neraca) dan pendapatan margin serta beban-beban dari 

transaksi murabahah pada Laporan Laba Rugi. Terkadang beberapa entitas 

syariah belum menerapkan PSAK 102 secara keseluruhan. 

Skadron Teknik (SKATEK) 045 yang terletak di pangkalan udara 

lanud roesmin nurjadin, jalan adi sucipto. Untuk mensejaterahkan anggota 

satuannya, Komandan SKATEK 045 mengandalkan koperasinya, yaitu 

primer koperasi angkatan udara (PRIMKOPAU) SKATEK 045. 

PRIMKOPAU SKATEK 045 memiliki beberapa unit usaha, yaitu unit 

toko, unit usaha jasa, dan unit usaha simpan pinjam syariah (NEXUS 

Syariah). Di sini penulis memfokuskan pada unit simpan pinjam syariah di 

koperasi ini, yang mana unit simpan pinjam syariah adalah salah satu unit 

usaha yang bergerak dalam bidang keuangan simpan pinjam, membantu 

anggotanya yang membutuhkan modal dalam pembelian barang dengan 

memberikan pinjaman/pembiayaan, akad murabahah adalah salah satu 
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nya. Dalam tiap tahunnya, dana yang disalurkan oleh koperasi unit simpan 

pinjam ini meningkat. Hal iini bisa dilihat pada tabel 1.1,  

Tabel 1.1  

Penyaluran Dana Tahun 2014 – 2017 

No Tahun Penyaluran Dana 

1 2014 Rp 949.088.857 

2 2015 Rp 1.447.069.503 

3 2016 Rp 1.756.785.638 

4 2017 Rp 2.020.105.700 

 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik melakukan 

penelitian yang berkaitan dengan Akuntansi Murabah dengan judul : 

“PENERAPAN PSAK 102  TENTANG AKUNTANSI MURABAHAH 

PADA PRIMER KOPERASI ANGKATAN UDARA SKATEK 045 

UNIT SIMPAN PINJAM SYARIAH” 
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1.2    Perumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang sudah dipaparkan diatas, maka 

rumusan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut : Apakah Primer 

Koperasi Angkatan Udara SKATEK 045 Unit Simpan Pinjam Syariah 

telah sesuai menerapkan akuntansi murabahah sesuai dengan PSAK No 

102 ? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

A. Tujuan penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang telah 

dilakukan adalah untuk mengetahui apakah penerapan Akuntansi 

Murabahah pada Primer Koperasi Angkatan Udara SKATEK 045 Unit 

Simpan Pinjam Syariah sudah sesuai atau tidak dengan PSAK No 102. 

B. Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :  

1. Bagi penulis untuk menambah ilmu dan wawasan tentang 

bagaimana  penerapan akuntansi murabahah pada psak 102. 

2. Bagi koperasi diharapkan dapat menambah dan memberikan 

informasi bagi koperasi dalam melaksanakan penerapan akuntansi 

murabahah yang sesuai . 

3. Bagi peneliti lainnya sebagai bahan informasi dan referensi bagi 

peneliti yang ingin melakukan penelitian dimasa yang akan datang. 
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1.4   Metode Penelitian 

A. Lokasi penelitian 

Penulis melaksanakan penelitian pada Primer Koperasi Angkatan 

Udara   SKATEK 045 Unit Simpan Pinjam Syariah, yang terletak di 

Pangkalan Udara Lanud Roesmin Nurjadin, Jalan Adi Sucipto. 

B. Jenis Dan Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh dari Primer 

Koperasi  Angkatan Udara SKATEK 045 Unit Simpan Pinjam 

Syariah yang sudah jadi dalam bentuk Laporan Keuangan, dan 

laporan pendukung lainnya yang berhubungan pada Primer 

Koperasi Angkatan Udara SKATEK 045 Unit Simpan Pinjam 

Syariah yang diperoleh dari pimpinan dan pihak Primer Koperasi 

Angkatan Udara SKATEK 045 Unit Simpan Pinjam Syariah. 

C. Metode Pengumpulan Data 

1. Dokumentasi 

Dengan mengutip secara langsung data yang dimiliki oleh 

Primer  Koperasi Angkatan Udara SKATEK 045 Unit Simpan 

Pinjam Syariah seperti data Laporan Keuangan dan struktur 

organisasi. 
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2. Pustaka 

Pengumpulan data dengan bantuan studi dan sumber- 

lainnya yang ada di buku-buku yang diperlukan yang berhubungan 

dengan judul penelitian. 

3. Wawancara 

Pengumpulan data dengan bantuan dari pengurus koperasi 

yang bersedia untuk di wawancarai seputaran permasalahan 

tentang yang penulis teliti. 

1.5     Sistematika Penulisan 

Untuk lebih jelasnya mengenai penulisan Tugas Akhir ini, berikut 

ini penulis menyajikan sistematika penulisan : 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, 

perumusan   masalah,  tujuan, manfaat penelitian, metode 

penelitian dan ruang  lingkup pembahasan. 

 BAB II : GAMBARAN PERUSAHAAN 

Merupakan gambaran umum mengenai keadaan  

perusahaan seperti sejarah Primer Koperasi Angkatan Udara 

SKATEK 045 Lanud RSN Pekanbaru, lokasi dan lainnya 

mengenai Primer Koperasi Angkatan Udara SKATEK 045 Lanud 

RSN Pekanbaru. 
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 BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 

Pada bab ini penulis akan menguraikan teori yang berisikan 

tentang pengertian, penjelasan dari judul yang dikemukakan 

penulis. 

 BAB IV : PENUTUP 

Bab ini merupakan penutup yang menyajikan kesimpulan 

dan saran dari hasil penelitian. 


