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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan salah satu negara muslim terbesar di dunia tentu saja 

diharapkan dapat menerapkan sistem ekonomi syariah dalam kegiatan ekonomi. 

Sejalan dengan itu ditengah rentannya kondisi keuangan global, perbankan 

syariah di Indonesia mencatat kinerja yang sangat bagus, baik secara kualitas 

maupun kuantitas. Bank syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu 

respon dari kelompok ekonomi dan praktisi perbankan muslim yang berupaya 

mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia 

jasa transaksi. Beberapa dekade terakhir, perkembangan keuangan islam 

menunjukkan perubahan dan dinamika drastis yang sangat cepat. (Nurul Huda dan 

Heykal, 2010: 29) 

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia dimulai semenjak 

tahun 1990-an dan mengalami perkembangan yang semakin pesat pada awal 

tahun 2000-an. Hal ini ditandai dengan bermunculannya sejumlah bank syariah 

yang didirikan oleh perbankan konvesional, baik yang sahamnya dimiliki 

pemerintah maupun swasta. Hal ini terlihat banyak bermunculan lembaga 

keuangan yang berbasis syariah di masyarakat. Lembaga keuangan syariah 

tersebut sebagian besar telah berbadan hukum, dan ada juga yang belum berbadan 

hukum. Lembaga yang telah berbadan hukum misalnya, koperasi syariah dan 

bank perkreditan rakyat syariah 
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Menurut (Sutarti, Enjang Techyan, dan Adilah Saesar, 2012: 102-109). 

walaupun perkembangannya sudah mencapai lebih dari satu dasawarsa, industri 

perbankan syariah masih dianggap sebagai kegiatan usaha yang relatif baru di 

Indonesia dan masih terus melakukan penyempurnaan dalam infrastuktur 

pendukungnya. Salah satu bentuk infrastruktur yang terus disempurnakan adalah 

ketentuan yang terkait dengan akuntansi. 

Kemudian pada tahun 2008 disahkannya undang-undang No. 21 tahun 

2008. Dengan disahkannya undang-undang tersebut telah memberikan banyak arti 

bagi keberadaan perbankan syariah. Hal ini membuat dasar hukum perbankan 

syariah menjadi semakin kuat dan kokoh dengan adanya undang-undang ini. Dan 

membuat perbankan syariah dapat berkembang secara optimal di masa-masa 

mendatang (Darsono, 2017: 142) 

Perkembangan bank syariah hingga bulan Desember 2017 mencapai 13 

Bank Umum Syariah, 34 Unit Usaha Syariah, dan 167 Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah (www.ojk.go.id). Pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah 

yang begitu pesat akhir-akhir ini ditandai dengan semakin bertambahnya jumlah 

jaringan pelayanan bank syariah dan semakin beragamnya produk produk yang 

ditawarkan.  

Pengungkapan informasi dalam laporan tahunan adalah salah satu cara 

bank syariah untuk menciptakan budaya transparan dan menunjukan tanggung 

jawab serta kepatuhannya terhadap prinsip syariah kepada para pemangku 

kepentingan dan masyarakat. Salah satu sumber utama untuk meraih kepercayaan 

publik adalah tingkat kualitas informasi yang diberikan kepada publik. 
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Dalam perspektif Islam, transparasi merupakan salah satu amanah yang 

menuntut organisasi untuk melakukan pengungkapan, baik yang bersifat wajib 

(mandatory) maupun sukarela (voluntary). Pengungkapan yang bersifat sukarela 

bergantung kepada keputusan manajemen untuk memasukkan atau tidak 

memasukkan informasi tambahannya ke dalam laporan keuangan.  

Menurut (Andri, 2017: 63) Bank Syariah adalah bank yang sistem 

kerjanya menggunakan sistem bagi hasil. Lembaga keuangan tersebut dalam 

menjalankan usahanya harus secara ketat berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang 

tentunya sangat berbeda dengan prinsip yang dianut oleh lembaga keuangan 

konvensional. Secara fundamental terdapat beberapa karakteristik bank syariah: 

1. Larangan timbulnya bunga pada semua bentuk dan jenis transaksi 

2. Aktivitas bisnis dan perdagangan dijalankan didasarkan pada tingkat 

kewajaran dan laba yang diperoleh secara halal 

3. Ada zakat yang dikeluarkan dari hasil kegiatan usahanya 

4. Terlarang menjalankan sistem monopoli 

5. Saling bekerjasama dalam membangun masyarakat. 

Standar akuntansi yang berdasarkan prinsip syariah merupakan kunci 

sukses bagi bank/lembaga keuangan syariah untuk menjalankan sistemnya dalam 

rangka melayani masyarakat. PSAK 101 pertama kali dikeluarkan oleh Dewan 

Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 27 Juni 

2007. PSAK ini menggantikan ketentuan terkait penyajian laporan keuangan 

syariah dalam PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah yang dikeluarkan pada 1 

Mei 2002. Berdasarkan surat Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI No. 0823-
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B/DPN/IAI/XI/2013 maka seluruh produk akuntansi syariah yang sebelumnya 

dikeluarkan oleh DSAK IAI dialihkan kewenangannya kepada Dewan Standar 

Akuntansi Syariah (DSAS) IAI.  

Dalam revisi tahun 2007 tersebut, Komite Akuntansi Syariah Dewan 

Standar Akuntansi Keuangan menerbitkan enam Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK) bagi seluruh lembaga keuangan syariah. PSAK tersebut telah 

disahkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) 

pada tanggal 27 Juni 2007 dan diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2008. 

Penyusunan PSAK tersebut mengacu pada Pernyataan Akuntansi Perbankan 

Syariah Indonesia (PAPSI) Bank Indonesia dan Fatwa Akad Keuangan Syariah 

yang diterbitkan oleh DSN MUI, yang mana PSAK tersebut terdiri dari: 

1. PSAK 101 (Penyajian Laporan Keuangan Syariah) 

2. PSAK 102 (Akuntansi Murabahah) 

3. PSAK 103 (Akuntansi Salam) 

4. PSAK 104 (Akuntansi Istisnha’) 

5. PSAK 105 (Akuntansi Mudharabah) 

6. PSAK 106 (Akuntansi Musyarakah) 

Kemudian pada tahun 2014 keluarlah PSAK 101 yang telah di revisi. 

Dalam PSAK 101 tahun 2014 merupakan penyempurnaan dari pengaturan 

peyajian laporan keuangan syariah sebelumnya yang mengatur tata cara penyajian 

laporan keuangan syariah serta menjadi konsep dasar dalam penyajian laporan 

keuangan, laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen 

berikut:  
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1. laporan posisi keuangan; 

2. laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain; 

3. laporan perubahan ekuitas; 

4. laporan arus kas; 

5. laporan sumber dan penyaluran dana zakat; 

6. laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan; dan 

7. catatan atas laporan keuangan. 

 Seiring dengan berkembangnya zaman, standar dalam penyajian laporan 

keuangan entitas syariah pun mengalami perkembangan yang sedemikian rupa. 

Hal ini dilakukan untuk meminimalisasikan adanya kecurangan atau 

ketidakwajaran dalam menyajikan laporan keuangan tersebut. Selain itu, untuk 

memperbaiki kesalahan dan kekurangan yang terjadi pada laporan keuangan suatu 

entitas syariah  guna meningkatkan kepatuhan pada aturan atau standar yang telah 

ditetapkan oleh instansi yang terkait.  

Dengan adanya perkembangan standar terhadap penyajian laporan 

keuangan, membuat penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian. Penelitian 

ini akan dilakukan penulis pada salah satu lembaga keuangan syariah yaitu pada 

PT. Bank Syariah Mandiri Indonesia. 

Dari penelitian yang telah dilakukan, penulis menemukan beberapa 

masalah yang menyangkut penyajian laporan keuangan PT. Bank Syariah Mandiri 

Indonesia, adapun masalah tersebut antara lain: 
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Pertama, dalam Laporan Posisi Keuangan (Neraca) PT. Bank Syariah 

Mandiri Indonesia pada aset terdapat akun Penyertaan Modal Sementara sebesar 

Rp 42.782.000.000,-. Akibatnya terdapat perbedaan aturan yang dipakai oleh 

pihak Bank dengan aturan yang berada didalam PSAK No 101. Seharusnya sesuai 

dengan PSAK No 101 didalam Laporan Posisi Keuangan tidak menyediakan akun 

penyertaan modal sementara. Oleh karena itu harus dicari persamaan dari 

Penyertaan Modal Sementara yang berada didalam Aset bank tersebut agar tidak 

mempengaruhi dari jumlah Aset yang ada dilaporan keuangan PT. Bank Mandiri 

Syariah Indonesia. 

Kedua, dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif PT. Bank 

Syariah Mandiri Indonesia terdapat akun Zakat sebesar -Rp 12.488.000.000,-. 

Akibatnya dengan adanya akun zakat tersebut berpengaruh mengurangi nilai dari 

laba sebelum pajak yang dilaporkan dalam laporan laba rugi. Dimana dengan 

demikian membuat laporan laba rugi sebelum pajak penghasilan PT. Bank 

Syariah Mandiri Indonesia turun menjadi Rp 487.060.000.000,-. Seharusnya, 

sesuai dengan ketentuan PSAK No 101 tersebut laba sebelum pajak penghasilan 

yang dihasilkan PT. Bank Syariah Mandiri sebesar Rp 499.548.000.000. Akibat 

dari adanya pengurangan dari akun zakat tersebut membuat laporan laba rugi dan 

penghasilan komprehensif PT. Bank Syariah Mandiri Indonesia tidak sesuai 

dengan ketentuan yang dikeluarkan PSAK No 101.  

Ketiga, dalam laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil PT. Bank 

Syariah Mandiri Indonesia terdapat perbedaan penulisan dalam laporannya. 

Dimana dalam laporan tersebut pada bagian pengurangan dan penambahan, Pada 
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bagian pengurangan akun mudharabah dan musyarakah ditulis oleh pihak bank 

menjadi Pendapatan bagi hasil mudharabah sebesar –Rp5.339.000.000,-. dan 

pendapatan bagi hasil Musyarakah sebesar –Rp 20.453.000.000,-. Sedangkan 

pada bagian penambahan akun Mudharabah dan Musyarakah ditulis oleh pihak 

bank menjadi pendapatan bagi hasil mudharabah sebesar Rp 7.156.000.000,-. dan  

pendapatan bagi hasil musyarakah sebesar Rp 11.629.000.000,-. Akibatnya terjadi 

perbedaan antara PSAK 101 dengan laporan yang diterbitkan oleh pihak PT. Bank 

Syariah Mandiri Indonesia. Sehingga membuat para pemakai laporan laporan 

keuangan menjadi sulit untuk memahaminya. Seharusnya sesuai dengan PSAK 

101 akun tersebut pada bagian pengurangan dituliskan Pembiayaan mudharabah 

sebesar –Rp5.339.000.000,-. dan Pembiayaan musyarakah sebesar –

Rp20.453.000.000,-. Dan pada bagian penambahan dituliskan Pembiayaan 

mudharabah sebesar Rp 7.156.000.000,-. dan Pembiayaan musyarakah sebesar Rp 

11.629.000.000,-. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diungkapkan  diatas, maka judul 

yang diangkat dalam penelitian ini adalah : “Analisis Penyajian Laporan 

Keuangan  PT. Bank Syariah Mandiri Indonesia Periode 2017 Berdasarkan 

PSAK No. 101 Tahun 2014” 

 

 1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Apakan Penyajian laporan 

keuangan yang disusun oleh PT. Bank Syariah Mandiri Indonesia Periode 2017 

telah sesuai dengan PSAK No. 101 Tahun 2014.” 



8 
 

 1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

penerapan PSAK No.101 Tahun 2014 pada PT. Bank Syariah Mandiri   Indonesia 

diantaranya: 

a. Mengetahui penyajian laporan posisi keuangan (Neraca) apakah telah 

sesuai dengan PSAK No. 101 Tahun 2014. 

b. Mengetahui penyajian laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif 

lain apakah telah sesuai dengan PSAK No. 101 Tahun 2014. 

c. Mengetahui penyajian laporan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi 

hasil apakah telah sesuai dengan  PSAK No. 101 Tahun 2014. 

 

 1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang bisa diambil dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Bagi peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan 

serta sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama 

mengikuti perkuliahan di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU. 

b. Bagi pihak Bank 

Sebagai sumbangsih pemikiran, informasi dan bahan pertimbangan 

dalam usaha perbaikan dan penyempurnaan terhadap penerapan PSAK 

No. 101 Tahun 2014 bagi PT. Bank Syariah Mandiri Indonesia. 
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c. Bagi pihak lain 

Khusunya bagi para pembaca, peneliti ini diberharap bahwa hasil 

penelitian ini dapat berguna sebagai referensi untuk penelitian dimasa 

yang akan datang. Guna untuk penyempurnaan penelitian. 

 

 1.5 Sistematika Penulisan 

 Agar memperoleh gambaran yang jelas mengenai pembahasan 

permasalahan diatas maka penulis menyusun dan mengelompokkan sistematika 

penulisan sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN  

Bab ini menguraikan hal-hal yang berhubungan dengan latar 

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan  dan manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II : TELAAH PUSTAKA 

Bab ini membahas mengenai teori- teori atau konsep yang sesuai dan 

melandasi penelitian sehingga dapat mendukung penelitian yang 

akan dilakukan. 

BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum meliputi sejarah 

berdirinya PT. Bank Syariah Mandiri Indonesia, Visi dan Misi, 

Struktur Organisasi serta Aktifitas PT. Bank Syariah Mandiri 

Indonesia. 
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BAB IV : PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan terhadap 

penyajian laporan keuangan PT. Bank Syariah Mandiri Indonesia 

seperti penyajian neraca, penyajian laba rugi, penyajian ekuitas, 

penyajian laporan arus kas, penyajian sumber dan penyaluran dana 

zakat, serta penyajian laporan sumber dan penggunaan dana 

kebajikan. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini merupakan bab penutup dari penulisan yang berisikan 

kesimpulan penulisan dari penelitian, saran-saran yang ditujukan 

untuk PT. Bank Syariah Mandiri Indonesia serta keterbatasan-

keterbatasan yang dihadapi oleh penulis dalam melakukan penelitian. 

 


