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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Bank Syariah

2.1.1. Pengertian Bank Syariah

Kata bank berasal dari bahasa Italia banque atau Italia banca yang berarti

bangku tempat penukaran uang. Para bankir Florence pada masa Renaisans

melakukan transaksi mereka dengan duduk di belakang meja penukaran uang. Hal

ini berbeda dengan pekerjaan kebanyakan orang yang tidak memungkinkan

mereka untuk duduk sambil bekerja. (Abdullah,2014).

Bank syari’ah terdiri dua kata, yaitu bank dan syari’ah. Kata bank bermakna

suatu lembaga keuangan yag berfungsi sebagai perantara keuangan dari kedua

belah pihak yaitu pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana.

Kata syari’a dalam versi bank syari’ah adalah aturan peranjian berdasarkan yang

dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atas

pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai hukum Islam. Maka bank

syari’ah dapat diartikan sebagai suatu lembaga keuangan yang berfungsi menjadi

perantara bagi pihak yang berlebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana

untuk kegiatan usah atau kegiatan yang lainnya sesuai hukum Islam.

Wangsawidjaya (15;2012).

Berdasarkan rumusan tersebut, bank Islam berarti bank yang tatacara

beroperasiannya didasarkan pada  tata cara bermuamalat secara Islam, yakni
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mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur’an dan Hadits. Sedangkan

“Muamalat” adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan manusia

dengan manusia, baik hubungan pribadi maupun perorangan dengan masyarakat.

Sumar’in (49;2012).

Pengertian bank syariah dalam pasal 1 butir 7 UU No. 21 tahun 2008

tentang perbankan syariah disebutkan : “Bank Syariah adalah Bank yang

menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya

terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

(BPRS).”

Dalam menjalankan perinsip syariahnya, Bank Syariah juga harus

menjunjung nilai-nilai keadilan, amanah, kemitraan, transparansi dan saling

menguntungkan baik bagi bank maupun bagi nasabah yang merupakan pilar

dalam melakukan aktivitas muamalah. Oleh karena itu, produk pelayanan

perbankan harus disediakan untuk mampu memberikan nilai tambah dalam

meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang

berlandaskan pada nilai-nilai Islam.

2.1.2. Prinsip-Prinsip Bank Syariah

Prinsip syariah menurut undang-undang Republik Indonesia No.21 tahun

2008 adalah peinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa

yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan

Fatwa dibidang syariah.
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Bank Syariah pada dasarnya menerapkan perinsip Bagi Hasil dimana dalam

perinsip ini:

1. Penetuan besarnya resiko bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan

berpedoman pada kemungkinan unrung dan rugi;

2. Besarnya nisbah bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang

diperoleh

3. Jumlah pembagian bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkatan

jumlah pendapatan;

4. Tidak ada yang meragukan keuntungan bagi hasil

5. Bagi hasil tergantung kepada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika

proyek itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan

ditanggung bersama oleh kedua belah pihak;

dapun hal-hal yang harus dimiliki oleh pegawai bank yaitu:

a) Shiddiq, memastikan bahwa pengelolaan bank syariah dilakukan

dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dengan nilai

pengelolaan diperkenankan (halal) serta menjauhi cara-cara yang

meragukan (subhat) terlebih lagi yang bersifat terlarang (haram).

b) Tabligh, secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan

mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk dan jasa

perbankan syariah. Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya tidak hanya

mengedepankan pemenuhuan prinsip syariah semata, tetapi juga harus

mampu mengedukasi masyarakat mengenai mamfaat bagi pengguna

jasa perbankan syariah.
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c) Amanah, menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran

dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana (shahibul

maal) sehingga timbul rasa percaya antara pemilik dana dan pihak

pengelola dana investasi (mudaharib).

d) Fathanah, memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara

propfesioanal dan kom[etitif sehingga menghasilkan keuntungan

maksimum dalam tingkat resiko yang ditetapkan oleh bank. Termasuk

didlaamnya adalah pelayanan yang penuh dengan kecermatan dan

kesantunan (ri’ayah) serta penuh rasa tanggung jawab (mas’uliyah).

2.1.3. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan perinsip syariah atau

perinsip agama Islam. Sesuai dengan perinsip Islam yang melarang sistem bunga

atau riba yang memberatkan, maka bank syariah beroperasi berdasarkan

kemitraan pada semua aktivitas bisnis atas dasar kesetaraan dan keadilan.

Perbedaan yang mendasar antara bank konvensional dengan bank syariah,

atara lain :

A. Perbedaan falsafah

Perbedaan pokok antara bank konvesional dengan bank syariah

terletak pada landasan falsafah yang dianutnya. Bank syariah tidak

melaksanakan sistem bunga dalam selutruh aktivitasnya sedangkan

bank konvensional justru kebalikannya. Hal inilah yang menjadi

perbedaan yang sangat mendalam terhadap produk-produk yang

kembangkan oleh bank syariah, dimana untuk menghindari sistem
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bunga maka sistem yang dikembangkan adalah jual beli serta kemitraan

yang dilaksanakan dalam bentuk bagi hasil. Dengan demikian

sebbenarnya semua jenis transaksi perniagaan melalui bank syariah

diperbolehkan asalkan tidak mengandung unsur bunga (riba). Riba

secara sederhana berarti sistem bunga berbunga atau compound interest

dalam semua prosesnya bisa mengakibatkan bengkaknya kewajiban

salah satu pihak seperti efek bola salju pada cerita diawal artikel ini.

Sangat menguntungkan saya tetapi berakibat patal untuk banknya. Riba

sangat berpotensi untuk mengakibatkan keuntungan besar disuatu pihak

namun kerugian besar dipihak lain, atau malah kedua-duanya.

B. Konsep Pengelolaan Dana Nasabah

Dalam sistem bank syariah dana nasabah dikelola dalam bentuk

titipan maupun investasi. Cara titipan maupun investasi jelas bebeda

dengan deposito pada bank konvensioanal dimana deposito merupakan

uapaya membungakan uang. Konsep dana titipan berarti kapan saja si

nasbah membutuhkan, maka bank syariah harus dapat memenuhinya,

akibatnya dana titipan sangat menjadi sangat likuid. Likuiditas yang

tinggi inilah yang membuat dana titipan kurang memenuhi syarat suatu

investasi yang membutuhkan pendapatan dana. Karena pengendapan

dananya tidak lama alias Cuma titipan maka bank boleh saja tidak

memberikan hasil. Sedangkan jika dana nasabah tersebut diivestasikan,

maka karena konsep investasi adalah usaha yang menanggung resiko,

artinya setiap kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari usaha
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yang dilaksanakan, didalamnya terdapat pula resiko untuk menerima

kerugian, maka antara nasabah dan banykanya sama-sama berbagi baik

keuntungan maupun resiko.

Sesuai dengan fungsi bank sebagai intermediary yaitu lembaga

keungan penyalur dana nasabah kepada nasabah peminjam, dana

nasabah yang terkumpul dengan cara titipan atau investasi tadi

kemudian, dimammfaatkan atau disalurkan kedalam transaksi

perniagaan yang diperbolehkan pada sitem syariah. Hasil keuntungan

dari pemamfaatan atau disalurkan kedalam transaksi perniagaan yang

diperbolehkan pada sistem syariah. Hasil keuntungan dari pemamfaatan

dana nasabah yang disalurkan kedalam berbagai usaha itulah yang akan

dibagikan kepada nasabah. Hasil usaha semakin tinggi maka semakin

besar pula keuntungan yang dibagikan kepada dana nasabahnya.

Namun jika keuntungannya kecil otomatis semakin kecil pula

keuntungan yang dibagikan kepada nasabahnya.

Jadi konsep bagi hasil hanya bisa berjalan jika dana nasabah di

bank di investasikan terlebih dahulu kedalam usaha, barulah

keuntungan usahanya dibagkan. Berbeda simpanan nasabah di bank

konvesional, tidak peduli apakah simpanan tersebut disalurkan kedalam

usaha atau tidak, bank tetap wajib membayar bunganya.

Dengan demikian sistem bagi hasil membuat besar kecilnya

keuntungan yang diterima nasabah mengikuti besar kecilnya

keuntungan bank syariah. Semakin besar keuntungan bank sayariah
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semakin besar pula keuntungan nasabahnya. Berbeda dengan bank

konvensional, keuntungan banknya tidak dibagikan kepada nasabahnya.

Tidak peduli berapapun jumlah keuntungan bank konvensional,

nasabah hanya dibayar sejumlah prosentase dari dana yang

disimpannya saja.

C. Kewajiban Mengelola Zakat

Bank syariah diwajibkan menjadi pengelola zakat yang dalam arti

wajib membayar zakat, menghimpun mengadministrasikannya dan

mendistribusikannya. Hla ini merupakan fungsi dan peran yang melekat

pada bank syariah untuk memobilisais dana-dana soisal (zakat, infak,

sedekah).

D. Struktur Organisasi

Didalam struktur organisasi suatu bank syariah diharuskan adanya

Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS bertugas mengawasi segala

aktifitas bank agar selalu sesuai dengan perinsip-perinsip syariah. DPS

ini dibawahi oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Berdasarkan laporan

dari DPS pada masing-masing lembaga keuangan syraiah, DSN dapat

membeikan teguran jika lembaga yang bersangkutan menyimpang.

DSN juga dapat mengajukan rekomendasi kepada lembaga yang

memiliki otoritas seperti Bank Indonesia dan Departemen Keuangan

untuk memberikan sangsi.
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Tabel II.1

Perbedaan Antara Bank Syariah dan Bank Konvensional

KETERANGAN BANK SYARIAH
BANK

KONVENSIONAL

Falsafah Tidak berdasarkan:

1. Bunga

2. Spekulasi

3. Ketidakjelasan

Berdasarkan Bunga

Operasional Dana diakui sebagai :

1. Titipan

2. Investasi

Penyaluran untuk usaha
yang halal dan
menguntungkan

Dana diakui sebagai :

Simpanan

harus dibayar bunga

penyaluran untuk
sektor yang
menguntungkan

Akad dan Aspek legalitas Hukum Islam dan Hukum
Positif

Hukum Positif

Dewan Pengawas Dewan pengawas terdiri
dari BI, Bapepam,
Komisaris dan adanya
Dewan Pengawas Syariah

Dewan pengawas
terdiri dari BI,
Bapepam, Komisaris

Struktur Organisasi Dewan Komisaris, Dewan
Syariah Nasional (DSN)
dan Dewan Pengawas
Syariah (DPS)

Dewan Komisaris

Hubungan Nasabah Kemitraan Debitor dan kreditor

Tujuan Profit dan Falah oriented Profit oriented

Prinsip Operasional Bagi Hasil, Jual beli, Sewa Perangkat Bunga

Sumber: Budisantoso (2014)
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2.1.4. Pembiayaan

A. Pengertian Pembiayaan

Pengertian pembiayaan pemberian fasilitas penyediaan dana untuk

mendukung investasi yang telah direncanakan berdasarkan kesepakatan

antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk

mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu

dengan imbalan atau bagi hasil. (Syafi’i Antonio, 2011)

Pendanaan tersebut diadakan berdasar kesepakatan antara lembaga

keuangan dan pihak peminjam untuk mengembalikan utangnya setelah

jatuh tempo dengan imbalan atau bagi hasil. Rivai dalam Purwanto

(15;2011)

Tujuan pembiayaan ini yaitu: (1) secara makro adalah peningkatan

ekonomi, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan

produktivitas, membuka lapangan kerja baru, dan terjadi distribusi

pendapatan (2) secara makro adalah upaya memaksimalkan laba, upaya

meminimalkan resiko, pendayagunaan sumber ekonomi, penyaluran

kelebihan dana. Muhammad dalam Sari (35;2013)

Berdasarkan sifat penggunaannya, pembiayaan ini dibagi menjadi

dua, yaitu: (1) pembiayaan produktif, untuk memenuhi pembiayaan

kebutuhan produksi (2) pembiayaan konsumtif, untuk memenuhi

kebutuhan konsumsi.

Menurut sifat pengunaannya, pembiayaan dapat di bagi menjadi dua

hal sebagai berikut:
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1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk

memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk

peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan atau investasi.

2) Pembiayaan komsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk

memenuhi kebutuhan komsumsi.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapta dibagi menjadi

dua hal :

1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi

kebutuhan :

a) Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil

produksi, maupu secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas

atau mutu hasil produksi; dan

b) Untuk keperluan perdagangan atau peningkaatan utility of place

dari suatu barang .

2) Pembiaaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang –

barang modal (capital goods) serta fasilitas-fasilitas yang erat

kaitannya dengan itu.

B. Tujuan Pembiayaan

Didalam makalah tujuan pembiayaan yang dilaksanakan perbankan

syari’ah terkait dengan stake holder, yakni:

1) Pemilik: dari sumber pendapatan diatas, para pemilik mengharapkan

akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank

tersebut.
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2) Masyarakat: Pemilik dana, sebagai pemilik mereka mengharapkan

dari dana yang diinvestasi akan diperoleh bagi hasil. Debitur yang

bersangkutan, dengan menyediakan dana baginya mereka membantu

guna menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk

pengadaan barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif).

Masyarakat umumnya-konsumen, mereka memperoleh barang-barang

yang dibutuhkan.

3) Pemerintah: akibat penyediaan pembiayaan pemerintah terbantu

dalam pembiayaan pembangunan negara, disamping akan diperoleh

pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank

dan juga perusahaan-perusahaan.

4) Bank: bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran

pembiayaan, diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan

usahanya agar tetap survival dan meluas jaringan usahanya, sehingga

semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.

2.1.5. Bank Syariah Dalam Praktek

Dalam praktek perbankan Islam di Indonesia, akad yang dipraktekkan

berdasarkan hukum Islam. Jika terjadi perselisihan antara nasabah dan bank, maka

bank syariah dapat merujuk kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional

(BASARNAS) yang penyelesaiannya dilakukan berdasarkan hukum Islam. Dari

sisi struktur organisasi, bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan

bank konvensional, namun unsur yang membedakannya adalah bahwa bank

syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi
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operasional dan produk-produk bank agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan

syariah Islam. Eksistensi Dewan Pengawas Syariah di dalam struktur organisasi

bank syariah adalah wajib, bahkan bagi setiap bank yang berskala kecil sekalipun,

seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) atau Baitul Mal Wat Tamwil

(BMT) harus mempunyai Dewan Pengawas Syariah. (Antonio,2011)

Industri perbankan syariah dan institusi-institusi yang berada di dalamnya

belum benar-benar 100% mengikuti kaidah syariah dan aturan-aturan Islam di

dalam operasionalnya sehari-hari. Masih banyak ditemukan praktek-praktek non-

syariah yang dilakukan institusi berlabel syariah. Mengutip pernyataan pakar

Islamic Banking Celia de Anca, standardisasi regulasi dan interpretasi hukum

syariah sendiri merupakan 2 hal yang masih menjadi tantangan di dunia

perbankan syariah global. Industri ini memang memiliki potensi yang sangat

masif, namun untuk memanfaatkan potensi tersebut dan menjalankannya dengan

benar, masih banyak hal yang harus dibenahi.( Muhammad Rifqi,2013)

Jadi Sistem bunga masih dianggap tidak adil didalam perakteknya karena

menetapkan keuntungan (penghasilan) tertentu terhadap uang yang dipinjamkan,

padahal usaha yang dijalankan mengandung kemungkinan untung atau rugi.

Sedangkan bagi hasil dinilai lebih adil sebab memperhitungkan kedua

kemungkinan tersebut. Meurut para ekonomi muslim, setiap usaha pastilah

mengandung resiko. Oleh karena itu, hasil usaha yang wajar bersifat tidak tetap

(variable rate of retrun) sebab usaha tidak mesti untung, adakalanya merugi.
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2.2. MUSYARAKAH

2.2.1. Pengertian Musyarakah

Bapak A sebagai pemilik usaha dagang “Logam Indah” dari seorang ahli

dibidang pengecoran logam, memiliki dana yang terbatas untuk memenuhi

permintaan/pemesanan pelanggan. Untuk itu Bpak A datang ke Bapak C seorang

tetangga dan pemilik “CV Maju Bersama” yang setuju untuk menanamkan

dananya untuk berusaha bersama dengan Bapak A Bapak C meminta bagi hasil

dari kegiatan yang didanai oleh dana pemiliknya sebesar 10% dari penghasilan.

Musyarakah adalah akad kerjasama 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

berdsarkan porsi kontribusi dana. (Muljono, 2015)

Musyarakah merupakan akad kerjasama diantara para pemilik modal yang

mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan. Dalam

musyarakah, para mitra sama-sama menyediakan modal untuk membiyai suatu

usaha tertentu dan bejerjasama mengelola usaha tersebut. Modal yang ada harus

digunakan dalam rangka mencapai tujuan yang teah ditetapkan bersama sehingga

tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau dipinjamkan kepada pihak

lain tanpa seizin mitra lainnya. (Nurhayati dan Wasilah, 2013)

Setiap mitra harus memberi kontribusi dalam pekerjaan dan ia menjadi

wakil mitra lain juga sebagai agen kemitraan, sehingga seorang mitra tidak dapat

lepas tangan dari aktivitas yang dilakukan mitra lainnya dalam menjalankan

aktivitas bisnis yang normal.
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Dengan bergabungnya dua orang atau lebih, hasil yang diperoleh

diharapkan jauh lebih baik dibandingkan jika dilakukan sendiri, karena didukung

oleh kemampuan akumulasi modal yang lebih besar, relasi bisnis yang lebih luas,

keahlian yang lebih beragam, wawasan yang lebih luas, pengendalian yang lebih

tinggi, dan lain sebagainya.

Apabila usaha tersebut untung maka keuntungan akan dibagikan kepada

para mitra sesuai dengan nisbah yang telah disepakati (baik persentase maupun

periodenya harus secara tegas dan jelas ditentukan didalam perjanjian), sedangkan

bila rugi akan didistribusikan kepada para mitra  sesuai dengan porsi modal dari

setiap itra. Hal tersebut sesuai dengan perinsip sistem keuangan syariah yaitu

bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi harus bersama-sama

menanggung (berbagi) risiko.

Pada dasarnya, atas modal yang ditanamkan tidak boleh ada jaminan dari

mitra lainnya karena bertentangan dengan perinsip untung muncul bersama risiko

(al ghunmu bi al ghurmi). Namun demikian, untuk mencegah mitra melakukan

kelalaian, melakukan kesalahan yang disengaja atau melanggar perjanjian yang

sudah disepakati, diperbolehkan meminta jaminan dari mitra lain atau pihak

ketiga. Tentu saja jaminan ini baru dapat dicairkan apabila terbukti ia melakukan

penyimpangan. PSAK No. 105 par 7 memberikan beberapa contoh kesalhan yang

disengaja yaitu: (a) pelanggaran terhadap akad; antara lain, penyalahgunaan dana

investasi, manipulasi biaya dan pendaptan operasional.

Untuk menghindari persengketaan dikemudian hari,  sebaiknya akad kerja

sama dibuat secara tertulis dan dihadiri para saksi. Akad atau perjanjian tersebut
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harus mencangkup berbagai aspek antara lainterkait dengan besaran modal dan

penggunaannya ( tujuan usaha musyarakah), pembagian kerja diantara mitra,

nisbah yang digunakan sebagai dasar pembagian laba dan periode pambagiannya

dan lain sebagainya. Apabila terjadi hal yang tak diinginkan, atau terjadi

persengketaan, para pihak dapat merujuk kepada kontrak yang telah disepakati

bersama.

Apabila terjadi sengketa dan tidak terdapat kesepakatan anatara pihak yang

bersengkata maka penyelesaiinya dilakukan berdsarkan institusi yang berwenang,

misalnya badan arbitrase syariah

2.2.2. Konsep Musyarakah

GAMBAR II.1
Skema Musyarakah

(1) (1)

(2) (2)

(3)

(4) (4)

Sumber : Nurhayati dan Wasilah(2013)

Akad MusyarakahMitra 1 Mitra 2

Laba/Rugi
Mitra 2

Laba/Rugi
Mitra 1

Hasil Usaha

Apabila untung akan dibagi
sesuai nisbah, apabila rugi akan
ditanggung sesuai porsi modal

Proyek
Usaha
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Keterangan :

1) Mitra 1 dan Mitra 2 menyepakati akad Musyarakah.

2) Proyek usaha sesuai akad musyarakah dikelola bersama.

3) Proyek usaha menghasilkan laba atau rugi.

4) Jika untung, dibagi sesuai nisbah.

Jika rugi, di bagi sesuai proporsi modal.

Dalam hal ini para mitra harus berbagi atas harta kekayaan tersebut berikut

pendapatan yang dihasilkannya sesuai dengan porsi masing-masing sampai

mereka memutuskan untuk membagi atau menjualnya.

Untuk dapat menjaga kelangsungan kerja, pengambilan keputusan yang

menyangkut harta bersama harus mendapat persetujuan semua mitra. Dengan kata

lain, seorang mitra tidak dapat bertindak dalam penggunaan harta bersama kecuali

atas izin mitra yang bersangkutan

2.2.3. Jenis-Jenis Musyarakah

Syirkah bisa debadakan menjadi berikut ini :

1. Syrirkah Al Milk.

2. Syirkah Al Uqud

A. Syirkah Al Milk

Syirkah Al Milk atau kepemilikan bersama (co-ownership) apabila dua

orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama ( joint ownership)

atau suatu kekayaan (asset).

Berbagai Syirkah Al Milk dapat terjadi sebagai berikut ini:
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1. Dua orang atau lebih menerima warisan/hibah/wasiat sebidang tanah

atau harta kekayaan atau perusahaan, baik yang dapat dibagi atau

tidak dapat dibagi.

2. Dua orang atau lebih membeli asset seperti rumah,mesin, dan lainyya

bersama.

Dalam hal ini, para mitra harus berbagi atas harta kekayaan tersebut

berikut pendapatan yang dapat dihasilkannya sesuai dengan porsi masing-

masing sampai mereka memutuskan untuk membagi atau menjualnya .

Untuk tetap menjaga kelangsungan kerja sama, pengambilan keputusan

yang menyangkut harta bersama harus mendapat persetujuan semua mitra.

Dengan kata lain, seorang mitra tidak dapat bertindak dalam penggunaan

harta bersama, kecuali atas izin mitra yang bersangkutan.

Syirkah Al Milk dapat bersifat:

1. Ikhtiyariyyah (ikhtiari/sukarela/voluntary) atau

2. Jabariyyah (jabari/tidak suakrela/involuntary).

Apabila harta bersama (warisan/hibah/wasiat) dapat dibagi, tetapi para

mitra memutuskan untuk tetap memilikinya bersama, maka Syirkah Al

Milk tersebut bersifat ikhtiyari (sukarela/voluntary).

Apa bila harta bersama kepemilikan suatu jenis barang (misalnya rumah)

yan gdibeli secara bersama. Namun, apabila barang tersebut tidak dapat

dibagi-bagi dan mereka tetrpaksa harus memilikinya bersama, maka

Syirkah Al Milk bersifat Jabari (tidak sukarela/involuntary atau terpaksa).
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GAMBAR II.2

Jenis-Jenis Syirkah

Sumber : Nurhayat(2013)

B. Syirkah Al Uqud

Syirkah Al Uqud , yaitu kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua

orang atau lebih untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan tertentu,

setiap mitra berkontribusi dana dan atau dengan kerja, serta berbagi

keuntungan dan kerugian. Syirkah jenis ini dapat dianggap kemitraan

yang sesungguhnya, karena pihak yang bersangkutan secara sukarekla

berkeinginan untuk membuat kerjasama investasi dan berbagi keuntungan

dan resiko. Syirkah Al Uqud sifatnya ikhtiariyah (pilihan sendiri). Syirkah

Al Uqud dapat dibagi menjadi berikut:

1. Syirkah Abdan

Syirkah

Syirkah Al Milk
(bukan kontrak)

Syirkah Al Uqud
(kontrak)

Ikhtiyariyyah
(sukarela)

Ijbariyah
(terpaksa)

Syirkah Mudharabah
(tenaga dan modal)

Syirkah Abdan
(tenaga paksa)

Syirkah Wujuh
(tanggung
jawab)

Syirkah Inan (tenaga
atau modal tidak
sama)

Syirkah Mufadah
(tenaga atau modal
sama)



28

Syirkah abdan, yaitu bentuk syirkah antara dua pihak atau lebih dari

kalangan pekerja atau profesional dimana mereka sepakat untuk

bekerjasama mengarjakan suatu pekerjaan dan berbagi penghasilan

yang diterima. Syirkah abdan adalah perkongsian antara dua orang

atau lebih yang hanya melibatkan tenaga (badan) mereka tanpa

melibatkan perkongsian modal.

Contoh: amir adalah sutradara dan hambyah adalah pemain musik,

menyelenggarakan acara bersama dalam suatu pentas drama.

2. Syirkah wujuh

Syirkah wujuh, yaitu syirkah antara dua pihak dimana masing-masing

pihak sama sekali tidak menyertakan modal dan menjalankan

usahanya berdsarkan kepercayaan pihak ketiga. Penamaan wujuh ini

dikarenakan jual beli tidak tetrjadi secara kontan. Kerjasama ini hanya

berbentuk kerjasama tanggung jawab, bukan modal atau pekerjaan.

Contoh: abas dan bagas adalah sosok yang dipercayai oleh pedagang,

melakukan syirkah wujuh dengan cara membeli barang dari chosmos

secara kredit. Abas dan bagas bersepakat masing-masing memiliki

50% dari barang yang dibeli. Selanjutnya, keduanya menjual barang

tersebut dan keuntungannya dibagi menjadi dua, sedangkan harga

pokoknya dikembalikan kepada chosmos.
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3. Syirkah Mudharabah

Syirkah mudharabah adalah syirkah dua pihak atau lebih dengan

ketentuan bahwa satu pihak menjalankan kerja (amal), sedangkan

pihak lain mengelurkan modal (mal).

Contoh: khairi memberikan modalnya sebanyak Rp 100.000.000,00

kepada ahsan yang bertindak sebagai pengelola modal dalam

perdagangan garmen, maka telah terjadi syirkah mudharabah antara

Khairi dan Ahsan.

4. Syirkah Muwafadah

Syirkah Muwafadah merupakan sebuah persekutuan dimana posisi

dan komposisi pihak-pihak yang terlibat didalamnya harus sama, baik

dalam hal modal, pekerjaan, agama, keuntungan, maupun resiko

kerugian. Jika komposisi modal tidak sama, maka syirkahnya batal.

2.2.4. Bentuk Musyarakah

Bentuk musyarakah ada dua jenis yaitu:

1. Musyarakah Permanen.

2. Musyarakah Menurun.

A. Musyarakah Permanen

Musyarakah permanen, yaitu musyarakah dengan ketentuan bagian

dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga

akhir masa akad.
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Contoh: Hasan dan Husen melakukan akad musyarakah permanen,

dimana modal awal masing-masing adalah Hasan Rp 250.000.000,00.

Sampai akhir syirkah, modal mereka tetap seperti pada awalnya.

Berdasarkan PSAK, musyarakah permanen adalah musyrakah

dengan ketentuan bagian dana setiap mitra  ditentukan saat akad dan

jumlahnya tetap hingga akhir masa akad (PSAK No. 106 par.04).

B. Musyarakah Menurun

Musyarakah menurun/musyarakah Mutanaqisah adalah musyarakah

dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkannya secara

bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun

dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik

penuh usaha musyarakah tersebut. (PSAK No. 106 par.04)

Contoh: antara mitra A dan Mitra P melakukan akad musyarakah, mitra

P menanamkan Rp 10.000.000,00 dan mita A menanamkan

Rp20.000.000,00 seiring berjalannya kerja sama akad musyarakah

tersebut, modal mita P Rp10.000.000,00 tersebut aka beralih kepada

mita A melalui pengaihan secara bertahap yang dilakukan opleh mitra

A.

2.2.5. Fatwa DSN No:08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan

Musyarakah

Beberapa ketentuan:
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1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk

menunjukan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan

memperhatikan hal-hal berikut:

a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukan tujuan

kontrak (akad).

b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.

c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan

menggunakan cara-cara komunikasi modern.

2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum dan memerhatikan hal-

hal berikut:

a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.

b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra

melaksanakan kerja sebagai wakil.

c. Setiap mitra memeliki hak untuk mengatur asset musyrakah dalam

proses bisnis normal.

d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk

mengelola asset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang

untuk melakukan aktivitas musyarakah dengan memerhatikan

kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang

disengaja.

e. Seseorang mitra tidak diizinkan untukmencairkan atau

menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
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3. Objek akad (modal, kerja, keuntungan, dan kerugian)

a. Modal

1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang

nilainya sama.

2) Modal dapat terdiri dari asset perdagangan, seperti barang-barang,

properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk asset, harus terlebih

dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

3) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan,

atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali

atas dasar kesepakatan.

4) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan,

tatapi untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS meminta

jaminan.

b. Kerja

1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan

musyarakah, tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat.

Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari lainnya,

dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi

dirinya.

2) Setipa mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama

pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam

organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.
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c. Keuntungan

1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan

perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau

penghentian musyarakah.

2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas

dasar keseluruhan keuntungan, tidak ada jumlah yang ditentukan

awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.

3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi

jumlah tertentu, kelebihan atau presentase itu diberikan kepadanya.

4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam

akad.

d. Kerugian

Kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proporsional menurut

saham masing-masing dalam modal.

4. Biaya operasional dan persengketaan

a. Biaya opersional dibebankan pada modal bersama.

b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi

perselisihan diantara para pihak, maka menyelesaikannya dilakukan

melalui  Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan

melalui musyarawah.

2.2.6. Landusun Hukum Musyarakah

A. Al-Qur’an

“maka mereka berserikat pada sepertiga.” (QS 4:12)
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“dan sesunggungnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu
sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang
yang beriman dan mengerjakan amal saleh.” (QS 38:24)

B. As-Sunnah

“Hadis Qudsi: “Aku (Allah) adalah pihak ketiga dari dua orang yang
berserikat, sepanjang salah seoarang dari keduanya tidak berkhianat
terhadap lainnya maka Aku keluar dari keduanya.” (HR Abu Dawud dan
Al-Hakim dari Abu Hurairah)

“Pertolongan Allah tercurah atas dua oarng yang berserikat, sepanjang
keduanya tidak saling berkhianat.” (HR Muslim)

Berdasarkan keterangan Al-Quran dan Hadis tersebut, pada prinsipnya

seluruh ahli fiqih sepakat menetapka bahwa hukumnya msyurakah adalah mubah,

meskipun mereka masih memperselisihkan keabsahan hukum dari beberapa jenis

akad muyarakah.

2.2.7. Rukun Dan Ketentuan Syariah Akad Musyarakah

Prinsip dasar yang dikembangkan dalam syirkah adalah prinsip kemitraan

dan kerjasam antara pihak-pihak yang terkait unuk mencapai keuntungan

bersama. Unsur-unsur yang harus ada dalam akad msuyrakah atau rukun

musyarakah ada empat, yaitu:

1. Pelaku terdiri atas para mitra

2. Objek musyarakah berupa modal dan kerja

3. Ijab kabul/serah terima
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4. Nisbah keuntungan

2.2.8. Berakhirnya Akad Musyarakah

Akad musyrakah akan berakhir, jika:

1. Salah seorang mitra menghentikan akad.

2. Salah seorang mitra meninggal, atau hilang akal.

Dalam hal ini mitra yang meninggal atau yang hilang akal dapat

digantikan oleh salah seorang ahli warisnya yang cakap hukum (baligh

dan berakal sehat) apabila disetujui oleh semua ahli waris lan dan mitra

lainnya.

3. Modal muyarakah hilang/habis.

Apabila salah satu mitra keluar dari kemitraan baik dengan

mengundurkan diri, meninggal atau hilang akal maka kemitraan tersebut

dikatakan bubar. Karena musyarakah berawal dari kesepakatan  untuk

bekerjsama  dan dalam kegiatan operasional dan setiap mitra mewakili

mitra lainnya. Dengan salah seorang mitra tidak ada lagi beraarti

hubungan perwakilan itu sudah tidak ada.

2.2.9. Penetapan Nisbah Dalam Akad Musyarakah

Nisbah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu sebagai berikut.

1. Pembagian kuntungan propoorsional sesuai moda

Dengan cara ini, keuntungan harus dibagi diantara para mitra secara

proporsional sesuai modal yang disetorkan, tanpa memandang apakah

pekerjaan yang dilaksakan oleh para mitra sama atau tidak sama.
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Apabila salah satu pihak menyetorkan modal lebih besar, maka pihak

tersebut akan mendapatkan peroporsi laba yang lebih besar.

Jika para mitra mengatakan “keuntungan akan dibagi diantara

kita”, berarti; keuntungan akan dialokasikan menurut porsi modal

masing-masing mitra.

2. Pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal

Dengan cara ini, dengan penentuan nisbah yang dipetimbangkan bukan

hanya modal yang disetorkan, tapi juga tanggung jawab, pengalaman,

kompetensi atau waktu kerja yang lebih panjang.

Ibnu Qudamah mengatakan: “pilihan dalam keuntungan dibolehkan

dengan adanya kerja, karena seorang dari mereka mungkin lebih ahli

dalam bisnis dari yang lain dan ia mungkin lebih kuat ketimbang yang

lainnya dalam melaksanakan pekerjaan. Karenanya ia diizinkan untuk

menuntut lebih bagian keuntuntungannya.”

2.3. Perlakuan Akuntansi Musyarakah (PSAK 106)

Perlakuan akuntansi untuk transaksi musyarakah akan dilihat dari dua sisi

pelaku yaitu mitra aktif dan mitra pasif. Yang dimaksud mitra aktif adalah pihak

yang mengelola usaha musyarakah baik mengelola sendiri ataupun menunjuk

pihak lain untuk mengelola atas namanya; sedangkan mitra pasif adalah pihak

yang tidak ikut mengelola usaha (biasaynya adalah lembaga keuangan). Mitra

aktif adalah mitra yang bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan

sehingga mitra aktif yang akan melakukan pencatatan akuntansi, atau jika dia
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menunjuk pihak lain untuk ikut mengelola usaha maka pihak tersebut yang akan

melakukan pencatatan akuntansi.

2.3.1. Pengakuan Pada Musyarakah

Menurut PSAK No. 106 mendifinisikan musyarakah sebagai akad kerja

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

masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan masing-masing

pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan dibagi berdsarkan

kesepakatan, sedangkan kerugian berdsarkan kontribusi dana. Para mitra sama-

sama menyediakan  dana untuk menandai suatu usaha tertentu dalam masyarakat,

baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru. Investasi musyarakah dapat

dalam bentuk kas, setara kas atau asset non kas. (Muljono, 2015)

Pengakuan akuntansi pada musyarakah antara lain berkaitan dengan hal-hal

berikut:

1. Pebgakuan awal musyarakah.

2. Pengakuan pendapatan.

3. Pengakuan biaya.

4. Pengakuan akhir musyarakah.

2.3.2. Pengakuan Awal Musyarakah

Pengakuan pernyataan musyarakah akan diakui sebagai berikut:

1. Penyertaan oleh pemodal akan diakui sebagai penyertaan musyarakah.

2. Penyertaan oleh pengelola modal diakui sebagai modal.



38

Pembiayaan musyarakah diakui pada saat pembayaran tunai atau

penyerahan aktiva non kas pada mitra musyarakah.

Contoh: bank syariah membentuk syirkah dengan wahana dalam kagiatan usaha

perdagangan, dimana bank syariah memberikan modal sebesar Rp

100.000.000.00, sedangkan wahana sebesar Rp 200.00 0.000.00, dengan

hak bagi hasil 40:60.

Jurnal yang dilakukan bank syariah pada saat penyerahan penyertaan

musyarakah sebagai berikut:

Db: Penyertaan musyarakah Rp 100.000.000.00,

Kr: Kas Rp 100.000.000.00,

2.3.3. Pengakuan Pendapatan pada Musyarakah

Pendapatan dari pemilik modal pada muisyrakah berupa bagi hasil.

Pengakuan pendapatan bagi hasil yang akan diterima oleh pemodal diakui sebagai

pendapatan bagi hasil yang akan diterima.

Laba musyarakah dibagi antara mitra, baik secara proporsional sesuai

dengan modal yang disetorkan (baik berupa kas maupun aktiva lainnya) atau

sesuai nisbah yang di sepakati oleh semua mitra. Rugi dibebankan secara

proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan, baik berupa kas maupun

aktiva lainnya.

Contoh: wahana sebagai pengelola dana musyarakah melaporkan adanya laba

sebesar Rp 10.000.000,00, maka bank syariah akan memperoleh

pendapatan bagi hasil sebesar Rp 4.000.000,00.
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Jurnal yang dilakukan bank syariah pada pemberitahuan laporan

keuangan dari wahana sebagaiberikut:

Db: pendapatan bagi hasil yang Rp 4.000.000,00

Akan diterima

Kr: Pendapatan bagi hasil Rp 4.000.000,00

2.3.4. Pengakuan Biaya pada Musyarakah

Biaya yang terjadi akibat adanya akad nusyrakah, seperti biaya studi

kelayakan dan lainnya tidak dapat diakui sebagai bagian pembiayaan musyarakah,

kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah.

Biaya bagi hasil yang akan diberikan oleh pengelola modal akan diakui

sebagai biaya bagi hasil.

Contoh: Bank Syaroiah dalam rangka penempatan dana akad musyarakah sebesar

Rp 100.000.000,00 dengan wahana memerlukan biaya studi kelayakan

dan administrasi sebesar Rp 200.000,00 yang sesuai kesepakatan menjadi

beban wahana, sehingga pada saat pemberian dana peneyertaan akad

musyarakah tersebut akan dilakukan jurnal sebagai berikut:

Db: Penertaan musyarakah Rp 100.000.000,00

Kr: Kas Rp 100.000.000,00

Db: Kas Rp 200.000,00

Kr: Pendapatan administrasi Rp 200.000,00
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Namun demikian, bagi wahana biaya administrasi tersebut tidak dibiayakan

pada musyarakah tetapi menjadi biaya pribadi wahana.

2.3.5. Pengakuan pada Akhir Musyarakah

Pada akhir dari musyarakah, maka pengelola dana mengembalikan

musyarakah kepada pemiliknya.

Contoh: Wahana pada akhir musyarakah mengembalikan dana musyarakah dari

Bank Syariah, maka oleh Bank Syariah akan dilakukan jurnal sebagai

berikut:

Db: Kas Rp 100.000.000,00

Kr: Penertaan musyarakah Rp 100.000.000,00

2.3.6. Pengakuan Jaminan pada Musyarakah

Pembiayaan musyarakah pada prinsipnya tidak ada jaminan, namun

demikian untuk menghindari adanya penyimpangan, dapat juga LKS atau Bank

Syariah meminta jaminan.

2.4. Akuntansi Syariah

2.4.1. Pengertian Akuntansi Syariah

Jika kita cermati surat Al-Baqarah ayat 282, Allah memerintahkan untuk

melakukan penulisan secara benar atas segala transaksi yang pernah terjadi selama

melakukan muamalah. Dari hasil penulisan tersebut dapat digunakan sebagai
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informasi untuk menentukan apa yang akan diperbuat oleh seseorang.

Sehubungan dengan ini, beberapa definisi akuntansi dapat disajikan.

Menurut Dr. Omar Abdullah Zaid, akuntansi syariah ialah suatu aktifitas

yang teratur berkaitan dengan pencatatn transaksi-transaksi, tindakan-tindakan,

keputusan-keputusan yang sesuai dengan syari’at dan jumlah-jumlahnya.

Didalamnya tercantum catatan-catatan yang representatif, serta berkaitan dengan

pengukuran dengan hasil-hasil keuangan yang berimplikasi pada transaksi-

transaksi, tindakan-tindakan dan keputusan-keputusan tersebut yang bertujuan

untuk membantu pengambilan keputusan yang tepat.

(www.dosenpendidikan.com,2017)

Menurut Napier, Akuntansi syariah adalah bidang akuntansi yang

menekankan pada 2 (dua) hal yaitu akuntabilitas dan pelaporan. Akuntabilitas

tercermin dari tauhid yaitu dengan menjalankan segala aktivitas ekonomi sesuai

dengan ketentuan Islam. Sedang pelaporan ialah bentuk pertanggungjawaban

kepada Allah dan manusia. (www.jurnal.id,2017)

Accounting Principle Board (APB) Statement No. 4 mendefinisikan bahwa:

akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah memberikan informasi

kuantitatif, umumnya dalam ukuruan yang mengenai suatu badan ekonomi yang

dimaksud untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, yang dalam

memilih diantara beberapa alternatif.

American Instituteof Certified Publik Accontan (AICPA) mendefinisikan

bahwa akuntansi adalah seri pencacatan, pengggolongan, dan pengikhtisiaran
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dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian umumnya

bersifat keungan dan termasuk menafsirkan hasilnya.

Dalam keterangan ini penulis menyimpulkan bahwa pengertian akuntansi

syariah jika ditinjau secara etimologi, kata akuntansi bersal dari inggris,

accounting, dalam bahasa arabnya disebut “muhasabah” yang berasal dari kata

hasaba, hasiba, muhasabah atau wazan yang lain adalah hasaba, hasban,

hisaban, artinya menimbang, memperhitungkan, mengkalkulasikan, mendata, atau

menghisab, yakni menghitung dengan seksama atau teliti yang harus dicatat

dalam pembukuan tertentu.

Menurut Sofyan S. Harahap, Akuntansi syariah adalah penggunaan

akuntansi dalam menjalankan syariah Islam. Akuntansi syariah ada dua versi,

akuntansi syariah yang yang secara nyata telah diterapkan pada era di mana

masyarakat menggunakan sistem nilai islami khususnya pada era Nabi SAW,

Khulaurrasyidiin, dan pemerintah Islam lainnya. Kedua Akuntansi syariah yang

saat ini muncul di era kegiatan ekonomi dan sosial dikuasai oleh sistem nilai

kapitalis yang berbeda dari sistem nilai Islam. (www.jurnal.id,2017)

Dengan demikian akuntansi syariah dapat diartikan suatu teknik dari suatu

pencatatan, penggolongan, pelaporan dan menganalisa data keuangan yang

dilakukan dengan cara tertentu dan ukuran moneter yang dapat digunakan dalam

pengambilan keputusan ekonomi perusahaan dengan menggunakan aturan-aturan

Islam yang terkandung dalam Al-Qur’an dan As Sunnah.
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2.4.2. Perinsip Dalam Akuntansi Syariah

Nilai pertanggungjawaban, keadilan kebenaran selalu melekat dalam sistem

akuntansi syari’ah. Ketiga nilai tersebut tentu saja telah menjadi perinsip dasar

yang universal dalam operasional, Akuntansi Syari’ah. Adapun makna yang

terdapat dalam surat Al-Baqarah 282 :

A. Perinsip Pertanggungjawaban

Prinsip pertsnggungjawaban (accountability) merupakan konsep

yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat muslim. Pertanggung

jawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum muslimin,

persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan sag khaliq

mulai dari alam kandungan. Manusia diciptakan oleh Allah sebagia

Khalifah dimuka bumi. Manusia dibebadi amanah oleh Allah untuk

menjalankan fungsi-fungsi adalah menjalankan atau menunaikan

amanah.

Banyak ayat Al-quran yang menjelaskan tentang proses

pertanggungjawaban manusia sebagai pelaku amanah Allah di muka

bumi, implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang

terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melaukan pertanggung jawabna

apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang

terkait. Wujud pertanggungjawabannya biasanya dalam bentuk laporan

akuntansi.
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B. Prinsip Kadilan

Jika ditafsirkan lebih lanjut, surat Al-Baqarah 282 mengadung

perinsip keadilan dalam melakukan transaksi. Perinsip keadilan ini tidak

saja merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sodial

dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang merupakan secara inheren

melekat dalam fitrah manusia yang pada dasarnya harus  berbuat adil.

Dalam konteks akuntansi, menegaskan kata adil dalam surat Al-Baqarah

282, secara sederhana dapat berarti bahwa setipa transaksi yang

dilakukan oleh perusahaan dicatat dengan benar.

Misalnya, bila nilai transaksi adalah sebesar Rp. 100 juta maka

akuntansi perusahaan akan mencatatnya dengan jumlah yang sama;

dengan kat alain, tidak ada window dressing dalam praktik akuntansi

perusahaan.

Dengan demikian, kata keadilan dalam konteks aplikasi akuntansi

mengandung dua pengertian, yaitu: pertama adalah keterkain dengan

moral, yaitu kejujuran, yang merupakan faktor yang sangat dominan.

Tanpa kejujuran ini informasi akuntansi yang disajikan akan mnyesatkan

dan sangat akan merugikan masyarkat. Kedua, kata adil besifat lebih

fundamental (dan tetap berpijak pada nilai-nilai syariah).

C. Prinsip Kebenaran

Prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan

prinsip keadilan. Sebagai contoh misalnya, dalam akuntansi kita akan

slalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran dan pelaporan.
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Aktivitas dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai

kebenaran. Kebenaran akan dapat memnciptakan keadilan alam

mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi.

Kebenaran dalam Al-Quran tidak dibolehkan untuk dicampur dengan

kebhatilan. Namun, barangkali ada pernyataan dalam diri kita, siapakah

yang berhak menentukan kebenaran? Untuk hal ini tampaknya kita masih

terkedala, namun sebagian muslim, selayaknya kita tidak risau atas hal

tersebut. Sebab Al-Qur’an telah menggariskan, bahwa ukuran, alat atau

instrumen untuk menetapkan kebenaran tidaklah berdasarkan nafsu.

2.5. Konsep Bagi Hasil

Perbedaan antara sistem ekonomi islam dengan sistem ekonomi lainnya

adalah terletak pada penerapan bunga. Dalam ekonomi islam, bunga dinyatakan

sebagai riba yang diharamkan oleh syariat Islam. Sehingga ekonomi yang

berbasis syariah, bunga tidak diterapkan dan sebagai gantinya diterapkan sistem

bagi hasil yang dalam syariat Isalam dihalalkan untuk dilakun. Sekali lagi, Islam

mendorong praktik bagi hasil serta mengharamkan riba. Keduanya sama-sama

memberi keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan

yang sangat nyata. Perbedaan itu dapat dijelaskan dalam tabel berikut. Sistem

Bunga/Bagi Hasil. Naf’an (81;2014)

Tabel II.2

Perbedaan Antara Bunga Dengan Bagi Hasil

BUNGA BAGI HASIL

Penentuan bunga dibuat pada waktu

akad dengan asumsi harus selalu untung

Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi

hasil dibuat pada waktu akad dengan
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berpedoman pada kemungkinan untung

rugi

Besarnya peresentase berdasarkan pada

jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.

Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan

pada jumlah keuntungan yang diperoeh

Pembayaran bunga tetap seperti yang

dijanjikan tanpa pertimbangan apakah

proyek yang dijalankan oleh pihak

nasabah untung atau rugi.

Tergantung pada keuntungan peroyek

yang dijalankan. Bila usaha merugi,

kerugian kan ditanggung bersama oleh

kedua belah pihak.

Jumlah pembayaran bunga tidak

meningkat sekalipun jum;ah

keuntungan berlipat atau keadaan

ekonomi sedang “booming”.

Jumlah pembagian laba meningkat

sesuai dengan peningkatan jumlah

pendapatan.

Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak

dikecam) oleh beberapa kalangan.

Tidak ada yang meragukan

keabsasahan bagi hasil

Sumber : Naf’an (82;2014)

Dalam apikasinya, mekanisme perhitungan bagi hasil dapat dilakukan

dengan dua macam pendekatan, yaitu :

2.5.1. Provit Sharing

Dalam kamus ekonomi profit dapat diartikan sebagi laba. Namun secara

istilah propfit adalah perbedaan yang timbul akibat total pendapatan (total

revenue) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (total cost). Dalam

perbankan syariah istilah profit sharing sering menggunakan istilah profit and loss

sharing, dimana pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima

atas hasil usaha yang diperoleh. Naf’an (82;2014)
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2.5.2. Revenue Sharing

Revenue sharing terdiri dari dua suku kata yang beraasal dari bahasa inggrs.

Revenue berarti penghasilan, hasil, atau pendapatan. Sedangkan kata sharing

merupakan benutk dari kata kerja dari kata share yang berarti bagi. Jadi secara

bahasa revenue sharing adalah pembagian hasil, penghasilan, dam pendapatan.

Dalam kamus ekonomi revenue adalah hasil uang yang diterima oleh sutau

perusahaan dari penjualan barang-barang dan jasa-jasa. Dalam prinsip ekonomi

revenue dapat diartikan sebagai total penerimaan dari dasil usaha dalam kegiatan

produksi. Revenue meliputi total harga pokok penjualan (modal) ditambah

keuntungan dari hasil penjualan (profit). (Naf’an, 2014:83)

2.6. Penelitian Terdahulu

Soetopo, Saerang, dan Mawikere (2016) meneliti tentang analisis

implementasi prinsip bagi hasil, risiko dan penanganan pembiayaan bermasalah

terhadap pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah pada Bank

Syariah Mandiri KC Manado. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk

mengetahui ketentuan atau bagaimana implementasi perhitungan bagi hasil atas

pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah, risikorisiko yang dihadapi

dalam penerapan perhitungan bagi hasil, dan penanganan pembiayaan bermasalah

terhadap implementasi perhitungan bagi hasil atas pembiayaan musyarakah dan

pembiayaan mudharabah pada Perbankan Syariah di Bank Syariah Mandiri KC

Manado.

Dalam penelitian ini dapat di tarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut:
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1. Pelaksanaan pembiayaan dengan prinsip mudharabah dan musyarakah di

Bank Syariah Mandiri KC Manado sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Sedangkan risiko dalam pembiayaan musyarakah dan mudharabah,

terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relative tinggi, antara lain

a. side streaming, nasabah menggunakan dana yang diberikan bank

bukan seperti yang disebut dalam kontrak;

b. lalai dan kesalahan yang disengaja;

c. penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

Sarwedhie dan Suprayogi (2015) meneliti tentang perlakuan akuntansi akad

musyarakah mutanaqisah KPR IB Pada Bank Muamalat Cabang Darmo Surabaya.

Berdasarkan analisa hasil penelitian yang dilakukan pada perlakuan akuntansi

yang diterapkan Bank Muamalat Indonesia terhadap pembiayaan musyarakah

mutanaqisah pada produk KPR iB dumulai dari tahap proses awal dropping dana,

mengangsur tiap bulan, dan ketika akhir akad dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlakuan akuntansi MMQ untuk modal awal musyarakah diakui sebagai

modal kas, antara realisasi akad yang digunakan dengan perlakuan

akuntansinya tidak dapat menggambarkan apa yang terjadi dalam

transaksi tersebut. Hal ini dikarenakan faktor hukum positif yang berlaku

di Indonesia.

2. Setelah diuji, perlakuan akuntansi Musyarakah Mutanaqisah di bank

Muamalat Indonesia cabang Darmo Surabaya dan juga dilakukan oleh

Bank Muamalat Indonesia pusat sudah sesuai dengan PSAK No 106 dan
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Fatwa DSN No 73 khususnya perlakuan akuntansi pada proses

mengangsur dan ketika akad berakhir.

Yusuf (2012) meneliti tentang Analisis Penerapan Akuntansi Musyarakah

Terhadap PSAK 106 pada Bank Syariah X. Penelitian ini bertujuan untuk

membandingan antara teori dengan praktik yang berlaku di perusahaan,

khususnya dalam perlakuan dan pengukuran akuntansi musyarakah pada bank

syariah X tentang sesuai atau tidaknya perlakuan akuntansi tersebut dengan PSAK

106., tentang Akuntansi musyarakah. Dari hasil analisis dan pembahasan, maka

dapat disimpulkan bahwa:

1. Perlakuan akuntansi investasi musyarakah di Bank Syariah X, telah sesuai

dengan PSAK No.106. Penerapan akuntansi tersebut meliputi: Pengakuan,

Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan.

2. Investasi musyarakah di Bank Syariah X terdiri dari pembiayaan

musyarakah permanent dan musyarakah menurun.

3. Prinsip pendapatan bagi hasil musyarakah yang diakui oleh Bank Syariah

X adalah revenue sharing, maka untuk beban dan biaya yang terjadi dalam

pembiayaan musyarakah tidak dapat diakui oleh bank sebagai

pengurangan bagi hasil yang akan diterima oleh bank pada periode

berjalan, kecuali biayabiaya yang akan terjadi di awal akad pembiayaan.
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Tabel II.3

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No Nama/Tahun Judul Hasil

1 Soetopo, Saerang,
dan Mawikere
(2016)

Analisis Implementasi
Prinsip Bagi Hasil, Risiko
Dan Penanganan
Pembiayaan Bermasalah
Terhadap
Pembiayaan Musyarakah
Dan Pembiayaan
Mudharabah
(Studi Kasus:Bank
Syariah Mandiri Kc
Manado)

Pelaksanaan pembiayaan
dengan prinsip mudharabah
dan musyarakah di Bank
Syariah
Mandiri KC Manado sesuai
dengan prinsip-prinsip
syariah.

2 Sarwedhie dan
Suprayogi (2015)

Perlakuan Akuntansi Akad
Musyarakah Mutanaqisah
(Studi Kasus : Kpr IB
pada Bank Muamalat
Cabang Darmo Surabaya)

Setelah diuji, perlakuan
akuntansi Musyarakah
Mutanaqisah di bank
Muamalat Indonesia cabang
Darmo Surabaya dan juga
dilakukan oleh Bank
Muamalat Indonesia pusat
sudah sesuai dengan PSAK
No 106 dan Fatwa DSN No
73 khususnya perlakuan
akuntansi pada proses
mengangsur dan ketika akad
berakhir.

3 Yusuf (2012) Analisis Penerapan
Akuntansi Musyarakah
Terhadap PSAK 106 pada
Bank Syariah X

Di dalam penyajian PSAK
yaitu: Kas atau asset non
kas yang diserahkan kepada
mitra aktif disajikan sebagai
investasi musyarakah.
Sedangkan yang diterapkan
Bank Syariah X yaitu: Pada
saat realisasi pembiayaan
musyarakah, pihak bank
menyajikan pencatatan
dengan mendebet
pembiayaan musyarakah
dan mengkredit kas atau
rekening giro. Hal ini tidak
sesuai dengan PSAK 106.
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4 Furqaini dan Yaya
(2016)

Faktor-Faktor Yang
Mempengaruhi Volume
Dan Porsi Pembiayaan
Berbasis Bagi Hasil Pada
Perbankan Syariah Di
Indonesia

Berdasarkan wawancara
dengan pihak perbankan
diperoleh informasi bahwa
dari pihak masyarakat
sendiri juga belum punya
keinginan dan kesadaran
kuat untuk menggunakan
skema bagi hasil.Untuk itu
aspek edukasi kepada
masyarakat merupakan
sesuatu yang perlu
ditingkatkan agar
pembiayaan berbasis bagi
hasil tidak saja meningkat
dari segi volume melainkan
juga dari segi porsinya.

5 Rosyida Eva (2015) Analisa Perbandingan
Pembiayaan Hunian
Syariah
Dengan Akad Murabahah
Dan Akad Musyarakah
Pada Bank Muamalat
(Studi Kasus pada Bank
Muamalat Surabaya)

Dapat diambil simpulan
bahwa dalam memberikan
layanan produk pembiayaan
hunian syariah, Bank
Muamalat memberikan
pilihan dua akad yaitu akad
Murabahah dan Musyarakah.
Pembiayaan dengan akad
Murabahah lebih banyak
diminati oleh nasabah yang
ingin mengambil pembiayaan
dengan jangka waktu pendek
atau kurang dari lima tahun
dan pembiayaan dengan akad
Musyarakah lebih banyak
diminati oleh nasabah yang
ingin mengambil pembiayaan
dengan jangka waktu
panjang yaitu lebih dari lima
tahun.

6 Aditya,
Muhammad Rizal
(2016)

Pengaruh Pembiayaan
Mudharabah Dan
Pembiayaan Musyarakah
Terhadap Tingkat
Profitabilitas Bank Umum
Syariah Periode 2010-
2014

Hasil penelitian ini adalah
Pembiayaan mudharabah
berpengaruh positif dan
signifikan terhadap tingkat
profitabilitas Bank Umum
Syariah periode 2010-2014,
Pembiayaan musyarakah
tidak berpengaruh dan tidak
signifikan terhadap tingkat
profitabilitas Bank Umum
Syariah periode 2010-2014.
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7 Sula, Atik Emilia
(2010)

Reformulasi Akad
Pembiayaan Murabahah
Dengan Sistem
Musyarakah Sebagai
Inovasi Produk Perbankan
Syariah

Pembiayaan bai’ murabahah
dengan system musyarakah
Insya Alloh mampu menjadi
salah satu solusi atas
permasalahan keluhan-
keluhan pembiayaan
murabahah yang biasa
dilontarkan nasabah. Sistem
ini lebih humanis tanpa
mengabaikan bagian
keuntungan bank. Konsep
pembiayaan murabahah
dengan sistem musyarakah
ini dapat dijadikan inovasi
produk bank syariah untuk
selanjutnya bisa diterapkan.
Wollahu’alam.

8 Ariyani, Dinna
(2014)

Analisis Pengaruh
Pertumbuhan Pembiayaan
Murabahah, Bagi Hasil
Dan Pinjaman Qardh
Terhadap Pertumbuhan
Laba Bersih Pada Bank
Syariah Periode Triwulan
I 2011 Sampai Triwulan
Iv 2013.

(1) Pertumbuhan
Pembiayaan Murabahah
secara parsial berpengaruh
signifikan terhadap
Pertumbuhan Laba Bersih.
(2) Pertumbuhan
Pembiayaan Bagi Hasil
secara Parsial berpengaruh
signifikan terhadap
Pertumbuhan Laba Bersih.
(3) Pertumbuhan Pinjaman
Qardh secara parsial tidak
berpengaruh signifikan
terhadap Pertumbuhan Laba
Bersih

9 Sari, Interestha
Profita (2014)

Penerapan Psak 106 Untuk
Akuntansi Investasi
Musyarakah pada PT.
Bank Syariah Mandiri Tbk
Cabang Jember

Pelaksanaan pembiayaan
musyarakah di Bank
Syariah Mandiri telah
sesuai dengan Fatwa Dewan
Syari’ah Nasional No:
08/DSN-MUI/IV/2000 dan
PSAK 106 tentang
Akuntansi Musyarakah dan
PSAK 101 tentang
Penyajian Laporan
Keuangan Syariah.
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10 Hidayat, Siti
Nurlola (2012)

Analisis Penerapan Sistem
Informasi Akuntansi
Dalam Menunjang
Efektivitas Pengendalian
Internal Pembiayaan
Musyarakah Pada Pt.Bank
Syariah Mandiri Kantor
Cabang Utama Depok.

PT. Bank Syariah Mandiri
Kantor Cabang Utama
Depok cukup memadai dan
berjalan sesuai dengan
fungsinya. Sedangkan pada
pengawasanya terdapat
kelemahan yaitu belum
terpenuhinya prinsip bank
syariah secara menyeluruh
dalam hal ini adalah prinsip
keadilan.

11 Wardi, Jeni Dan
Putri (2011)

Analisis Perlakuan
Akuntansi Syariah Untuk
Pembiayaan Murabahah,
Mudharabah, Serta
Kesesuaiannya Dengan
PSAK No. 102, dan 105

Dalam praktiknya, 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

12 Rahim, faisal dan
Sululing 2016

Penerapan PSAK No. 106
Tentang Akuntansi
Musyarakah Terhadap
Produk Pembiayaan
Musyarakah pada Bank
Syariah Mandiri Cabang
Luwuk

Bank Syariah Mandiri
Cabang Luwuk telah
menerapkan sistem
pembiayaan yang
operasionalnya sesuai
dengan ketentuan yang
berlaku yaitu Pernyataan
Standar Akuntansi
Keuangan (PSAK) nomor
106 tentang akuntansi
musyarakah.

Sumber: Olahan Data Penulis (2018)


