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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Saat ini perkembangan lembaga keuangan syariah begitu pesat. Hal ini

dilihat dari semakin banyaknya jumlah bank syariah yang didirikan oleh bank

konvensional. Tak hanya itu, lembaga keuangan syariah lain seperti asuransi

syariah, pasar modal syariah, obligasi syariah, pegadaian syariah, Baitul Mal wat

Tamwil (BMT), dan sebagainya juga ikut mengalami perkembangan. Fenomena

ini didasari oleh meningkatnya kesadaran masyarakat muslim di Indonesia yang

menilai pentingnya lembaga syariah dalam pengelolaan keuangan yang

berlandaskan hukum Islam.

Bank Syariah adalah lembaga keungan yang memiliki misi dan metodologi

yang ekslusif, misi yang bukan sekedar ada pada jumlah nominal investasi tapi

juga mencakup pada jenis, objek dan tujuannya itu sendiri. Yang dilakukan sesuai

ketentuan-ketentuan Allah SWT. Ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan Al-

qur’an dan Hadist yang harus diikuti oleh manusia. Bank Syariah hadir di

Indonesia untuk memenuhi harapan umat menerapkan ekonomi yang berkeadilan

dengan prinsip bagi hasil. Prinsip keadilan (al-’adalah) sebagai salah satu asas

transaksi syariah (KDPPLKS 2007, PAPSI 2013) esensinya adalah menempatkan

sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak

serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya.
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PT. BNI Berdiri sejak 1946, BNI yang dahulu dikenal sebagai Bank Negara

Indonesia merupukan bank yang pertama yang didirikan dan dimiiki oleh

pemerintah indonesia. Menyusul penunjukan De Javsche Bank yang merupakan

warisan dari pemerintah Belanda sebagai Bank sentral pada tahun 1949,

Pemerintah membatasi peranan Bank Negara Indonesia sebagai Bank

Pembangunan, dan kemudian diberikan hak untuk bertintak sebagai Bank Devisa,

dengan akses langsung untuk transaksi luar negeri.

Tahun 1992, status Hukum dan nama BNI berubah menjadi PT. Bank

Negara Indonesia (Persero), sementara keputusan untuk menjadi perusahaan

publik diwujudkan melalui penawaran perdana disaham pasar modal pada tahun

1996. Baru setelah itu PT. BNI mendirikan anak perusahaan yaitu PT. BNI

Syariah. Yang resmi beroperasi sabagai Bank Umum Syariah pada 19 juni 2010.

Sebelunya, selama 10 tahun BNI Syariah merupakan unit usaha Bank BNI yang

menawarkan produk-produk perbankan Syariah kepada nasabah.

Pembiayaan dalam perbankan syariah, khususnya BNI Syariah merupakan

salah satu program yang diberikan BNI Syariah kepada masyarakat, untuk

mempermudah kelancaran usaha atau kepemilikan rumah ataupun pembiayaan

yang lain. BNI Syariah memiliki berbagai kemudahan bagi nasabahnya untuk

memperoleh dana sesuai dengan kebutuhannya. Dengan berbagai program

tersebut diharapkan BNI Syariah dapat membantu perekonomian masyarakat.

Untuk itu BNI Syariah menyajikan rangkaian jenis pembiayaan yang dikelola

secara syariah diharapkan untuk memenuhi kebutuhan personal.
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Dalam menggelola aset perbankan syariah maka diperlukan sistem

akuntansi yang baik oleh karena itu IAI (ikatan akuntansi Indonesia)

mengeluarkan pernyataan standar akuntansi Keuangan (PSAK) yang mengatur

tentang akuntansi perbankan syariah yakni PSAK No. 59 yang berisi tentang :

mengatur pengakuan dan pengukuran masing-masing produk yakni : Murabahah,

Musyarakah, Mudharabah, Salam, Istishna, Ijarah, dan transaksi-transaksi

berbasis imbalan. Namun saat ini sesuai dengan perkembangan yang ada IAI telah

mengeluarkan PSAK No. 106 yang lebih spesifik mengatur mengenai

Musyarakah. PSAK No. 106 mulai berlaku efektif 1 Januari 2008. PSAK No. 106

ini disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 27 juni 2007.

Dengan dikeluarkannya PSAK No. 106 yang mengatur mengenai

musyarakah merupakan salah satu proses evaluasi apakah sistem perbankan yang

ada telah dijalankan sesuai dengan peraturan syariah dan prinsip-prinsip syariah.

sehingga peneliti bermaksud untuk mengetahui Penerapan PSAK No. 106 dalam

prosedur pembiayaan musyarakah pada BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru.

PSAK Nomor 106 (IAI, 2007), mendifinisikan musyarakah sebagai akad

kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-

masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan

dibagi berdsarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi

dana. Para mitra bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai sebuah usaha

tertentu dalam masyarakat, baik usaha yang berjalan maupun yang baru,

selanjutnya salah satu mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil

yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada mitra lain.
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Investasi mudharabah dapat berbentuk kas, setara kas, atau aset nonkas. Menurut

Muljono (2015), Musyarakah (syirkah atau syarikah atau serikat atau kongsi)

adalah bentuk umum dari usaha bagi hasil, dimana dua orang atau lebih

mengumpulkan dana pembiayaan dan manajemen usaha, dengan proporsi bisa

sama atau tidak.

Didalam kegiatan operasionalnya, khususnya dalam masalah pembiayaan,

Bank Syariah mempunyai beberapa jenis akad pembiayaan. Untuk lebih jelas kita

lihat tabel berikut:

Tabel I.1

Jenis-jenis Akad Pembiayaan Pada PT. Bank BNI Syariah KC Pekanbaru

Keterangan
Saldo

31/12/2017 NOA
Saldo

30/04/2018 NOA

1. Ijarah 494,540,965 48 498,211,134 8

2. Mudharabah 4,151,984,723 49 975,577,951 12

3. Qardh 5,005,416,613 25 3,491,320,729 43

4. Musyarakah 39,368,358,914 33 43,635,228,152 36

5. Murabahah 206,041,645,138 1,177 217,251,074,571 1,161
Sumber: PT. Bank BNI Syariah KC Pekanbaru (2018)

Data diatas diperoleh dari ketika peneliti melakukan observasi di Bank BNI

Syariah KC Pekanbaru ketika dan melakukan wawancara tentang jenis-jenis akad

pembiayaan yang ada di perusahaan tsb. Dari data diatas akad yang tersalurkan

ada lima yaitu, Ijarah, Mudharabah, Qardh, Musyarakah, dan Murabahah, dan

jenis jenis produk pembiayaan pada tahun ini disalurkan pada sektor: perkebunan,

perdagangan, jasa, dan komsumsi. Penyaluran pembiayaan musyarkah oleh LKS
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banyak diminati oleh perusahaan dan masyarakat, musyarakah dinilai mampu

memberikan kontribusi yang cukup tinggi dan penyaluran pembiayaan ini belum

banyak yang di pahami oleh masyarakat.

Bentuk pembiayaan di PT. Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru

berdasarkan prinsip bagi hasil syariah salah satunya Pembiayaan Musyarakah.

Secara teoritis prinsip bagi hasil dan risiko merupakan inti atau karakteristik

utama dari kegiatan perbankan syari’ah. Akan tetapi dalam kegiatan pembiayaan

bagi hasil dan risiko produk musyarakah kurang di minati dalam kegiatan

pembiayaan, hal ini bisa dilihat dari data diatas. Hal ini disebabkan oleh karena

tingkat risiko pembiayaan Musyarakah sangat tinggi (high risk) dan

pengembaliannya tidak pasti, padahal bank merupakan lembaga bisnis, lembaga

lembaga intermediasi dimana bank berfungsi sebagai perantara pihak yang

kekurangan modal (lack of fund) dan pihak lain yang kelebihan modal (surplus of

fund), disamping itu bank juga harus mengembalikan dana nasabah penabung

setiap saat. Semestinya bank dengan nasabah harus memahami betul tentang

filosofi pembiayaan dengan sistem mudharabah dan Musyarakah, karena Islam

memberikan solusi yang adil bagi kedua belah pihak dengan prinsip pertanggung

jawaban yang jelas, bukan hanya ingin mendapatkan keuntungan sendiri

sementara pihak yang lain mengalami kerugian.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perlu untuk meneliti tentang

pembiayaan yang ada di perbankan syariah, yaitu untuk menganilisis Prosedur

dan karakteristik dalam menyalurkan Pembiayaan Musyarakah Pada PT. Bank

BNI Syariah KC Pekanbaru. Penelitian dengan judul “Analisis Penerapan PSAK
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No. 106 Terhadap Prosedur Pembiayaan Musyarakah Pada Perbankan

Syariah (Studi Kasus pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang

Pekanbaru)

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perumusan masalah yang diangkat

berdasarkan hal tersebut adalah :

1. Apakah pengakuan dan pengukuran pembiyaan musyarakah pada PT.

Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru telah sesuai dengan

PSAK No. 106?

2. Apakah penyajian pembiayaan musyarakah pada PT. Bank BNI Syariah

Kantor Cabang Pekanbaru telah sesuai dengan PSAK No. 106 ?

3. Apakah pengungkapan pembiyaan musyarakah pada PT. Bank BNI

Syariah Kantor Cabang Pekanbaru telah sesuai dengan PSAK No. 106 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rincian masalah yang akan diteliti, maka penelitian ini

dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengakuan dan

pengkuran kesesuainnya dalam penerapan PSAK No. 106 pada

pembiayaan musyarakah pada PT. Bank BNI Syariah KC Pekanbaru.

2. untuk mengetahui penyajian pembiayaan musyarakah kesesuainnya

dalam penerapan PSAK No. 105 pada PT. Bank BNI Syariah KC

Pekanbaru.
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3. untuk mengetahui pengungkapan kesesuainnya dalam penerapan PSAK

No. 106 dengan pembiayaan musyarkah pada PT. Bank BNI Syariah

KC Pekanbaru.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun yang bisa diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dengan melakukan penelitian ini, maka di harapkan akan menambah

wawasan dan ilmu penegtahuan penulis tentang ilmu akuntansi,

khusunya akuntansi syariah. Serta penerapannya didunia perbankan.

2. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan dan

memperoleh gelar strata satu (S1) pada jurusan Akuntansi Fakultas

Ekonomi dan Ilmu Sosial di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif

Kasim Riau.

3. Bagi PT. Bank BNI Syariah KC Pekanbaru melalui hasil penelitian ini

diharapkan dapat menjadi pedoman maupun perlengkapan terhadap

berbagai pengetahuan di bidang perbankan syariah. Serta diharapkan

dapat menjadi bahan acuan dalam pengambilan keputusan di internal

Bank tersebut.

4. Bagi pihak lain, melalui hasil penelitian ini juga diharapkan dapat

dijadikan referensi dan bahan masukan bagi penellitian sejenis untuk

mnyempurnakan penelitian selanjutnya.

5. Dan untuk masyarakat khusunya masyarakat pekanbaru agar lebih

cermat dalam memilih produk-produk yang ada di perbankan syariah di

Pekanbaru, dan untuk seluruh masyarakat muslim yang ada di
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pekanbaru agar menghindarkan dari pembiyaan yang menggunakan

sistem riba, karena kita ketahui sangat jelas bahwa riba sangat di larang

bagi umat muslim.

1.5. Sistematika Penulisan

Agar memperoleh gambaran yang jelas mengenai pembahasan

permasalahan diatas maka penulis menyusun dan mengelompokan sistematikan

penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, pokok permasalhan,

batasan msalah, tujuna dan mamamfaat penelitian, metode

penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari teori-teori atau konsep yang sesuai dan

melandasi penelitian sehingga dapat mendukung penelitian yang

akan dilakukan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini akan membahas tentang waktu penelitian, jenis dan sumber

data, metode pengumpulan data, dan analisis data.
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BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada bab ini berisikan gambaran umum perusahaan yang berisi

tentang sejarah singkat perusahaan, visi danmisi perusahaan,

struktur organisasidan job descreption masing masing devisi yang

terdapat pada peruahaan.

BAB V  : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai hasil observasi pada objek

dipilih sebagai tempat mendapatkan informasi serta data yang

dibutuhkan. Disini juga akan dibahas mengenai mekanisme

distribusi bagi hasil. Hasil analisis ini disajikan dalam bentuk

deskriktif atas semua data yang diproleh dari hasil observasi

dengan berpedoman pada landasan teori.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan

dengan pembahasan dan studi dan kebijaksanaan selanjutnya.


