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 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESA 

2.1  Tinjauan Pustaka 

2.1.1  Teori Persepsi 

 Robbins (2006) mendefinisikan persepsi adalah suatu proses yang 

individunya mengorganisasikan dan menafsirkan kesan-kesan indra mereka agar 

memberikan makna bagi lingkungan mereka. Menurut Nugroho (2010) persepsi 

adalah setiap orang objek akan berbeda-beda. Oleh karena itu, persepsi memiliki 

sifat subjektif. Persepsi yang dibentuk oleh seseorang dipengaruhi oleh pikiran 

dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, suatu hal yang perlu diperhatikan dari 

persepsi ialah bahwa persepsi secara subtansial bisa sangat berbeda dengan 

realitas. 

Luthans (2006) Persepsi merupakan proses kognitif kompleks yang 

menghasilkan gambaran dunia yang unik, yang mungkin agak berbeda dari realita. 

Sedangkan menurut Krech dalam Rakhmat (2007) persepsi dipengaruhi oleh 

faktor fungsional yang berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan faktor 

lain yang disebut kita sebagai faktor personal (pengalaman, kebutuhan, 

pertahanan diri, adaptasi). Jadi kesimpulannya adalah persepsi merupakan 

ungkapan seseorang melalui pernyataan atau tanggapan berdasarkan 

pemahamannya terhadap suatu fakta atau peristiwa yang terjadi melalui panca 

indra, otak yang bekerja dan maklumat atau informasi sebelumnya. 
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2.1.2  Ekonomi Islam 

Ekonomi Islam sering dianggap jalan tengah diantara sistem ekonomi 

kapitalis dan sosialis dikarenakan gagasan ekonomi Islam mulai disampaikan para 

pemikir muslim ditengah-tengah berlangsungnya pertarungan ideologis antara 

kapitalis dan sosialis dan sebagian inti gagasan ekonomi Islam mengandung 

persamaan dengan gagasan yang ada pada sistem kapitalis dan sosialis sehingga 

ekonomi Islam sering dianggap sebagai “comotan” dari sistem ekonomi kapitalis 

dan sosialis. Meskipun demikian, menurut Nabhani dalam Machmud (2009) 

sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang “asli” bersumber pada 

nilai-nilai ajaran Islam. Sistem ekonomi Islam yang bersumber dari Al-qur’an dan 

Hadits sesungguhnya telah ada sejak lama yang diterapkan di dalam Daulah Islam 

yang bermula di Madinah oleh Rasulullah SAW.  

Sistem ekonomi Islam dibangun atas dasar bahwa alam semesta beserta 

isinya termasuk manusia merupakan ciptaan Allah dan sudah seharusnya manusia 

sebagai hamba sekaligus khalifatullah  dimuka bumi untuk taat pada segala aturan 

(syariat) yang telah ditetapkan Allah dan menjalankan Islam secara kaffah, tidak 

setengah-setengah. Dan salah satu syari’at Nya adalah dengan menjalakan 

perekonomian dengan sistem ekonomi Islam seperti yang telah dicontohkan Rasul 

Nya. Menurut Marthon dalam Yuri (2013) ekonomi Islam dalam arti sebuah 

sistem ekonomi (nizham al-iqtishad), merupakan sebuah sistem yang telah 

terbukti dapat mengantarkan umat manusia kepada real wefare (falah), 

kesejahteraan yang sebenarnya. Memang benar bahwa semua sistem ekonomi, 

baik yang telah terkubur oleh sejarah maupun yang sedang menuai pujian 
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bertujuan untuk mengantarkan walfare. Namun konsep ekonomi kenvensional 

tentang walfare yang begitu sempit dan gersang menyebabkan diabaikannya 

aspek ruhani umat manusia. 

2.1.3  Karakteristik  Aktivitas Bisnis Islam 

 Etika bisnis Islam adalah tata cara atau adab seorang atau sekelompok 

pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya berdasarkan syariat Islam yang telah 

dicontohkan Rasul-Nya. 

Allah SWT berfirman dalam surah An-nisa’ ayat 29 : 

 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan 

janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu”. 

Tabel 2.1 

Perbedaan antara Bisnis Islam dan bisnis Konvensional 

Bisnis Syari’ah Karakteristik 

Bisnis 

Bisnis Konvensional 

Tauhid (nilai-nilai 

transendental) 

Asas 

 

Sekulerisme (nilai-nilai 

meterial ) 

Dunia dan akirat Motivasi Dunia 
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Profit dan berkah Orientasi Profit 

Bekerja adalah ibadah Etos kerja Bekerja adalah kebutuhan 

pribadi 

Menjadi yang terbaik karena 

Allah SWT 

Sikap mental Menjadi yang terbaik karena 

aktualisasi diri 

Kewajiban sebagai muslim Keahlian dan 

pengetahuan 

Kewajiban perusahaan 

Usaha + do’a Keberhasilan Usaha 

Khalifah (wakil ) Allah 

dimuka bumi 

Pertangggungja-

waban 

Pemimpin perusahaan 

Halal Modal Halal + haram 

Tidak terbatas, yang harus 

terbatas keinginan manusia 

Sumber daya Terbatas dengan keinginan 

manusia yang tidak terbatas 

Ayat qauliyah ( al-qur’an dan 

Sunnah ) ayat kauniyah 

(sunah alam) 

Informasi Ayat-ayat kauniyah (sunah 

alam) 

Rahmatan lil „alamin (rahmat 

seluruh alam) 

Manajemen 

strategi 

Pertumbuhan perusahaan 

Sesuai dengan koridor 

syari’ah 

Manajemem 

operasi 

Efektif dan efisien 

Terhindar dari riba, gharar, 

dan maysir. 

Manajemen  

keuangan 

Maksimalisasi profit 

Kepribadian islami Manajemen SDM Budaya perusahaan 
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Zakat, Infak, Sedekah, dan 

Wakaf 

Instrumen 

pemberdayaan 

masyarakat 

Coorporate sosial 

responsbility 

Menciptakan produk 

kebutuhan masyarakat 

Manajemen 

pemasaran 

Menciptakan produk 

keinginan masyarakat 

Sumber : Najma (2008) 

2.1.4  Akuntansi Islam 

Menurut Nurhayati (2014) akuntansi Islam adalah proses akuntansi atas 

transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT. 

Dijelaskan pula oleh Allah dalam Al-qur’an surah Al-baqarah ayat 282:  
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 “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak 

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 

menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan 

menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia 

menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa 

yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 

Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. 

Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah 

(keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka 

hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah 

dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak 

ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang 

perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa 

maka yang seorang  mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan 

(memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu 

jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu 

membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih 

menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) 

keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu 

perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada 

dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah 

apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit 

menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya 

hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada 

Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.  

Penempatan ayat ini juga unik dan relevan dengan sifat akuntansi itu. Ia 

ditempatkan dalam Surat Al-baqarah sebagai lambang komoditi ekonomi. Ia 

ditempatkan dalam surat ke-2 yang dapat dianalogikan dengan “double entry”, 

ditempatkan di ayat 282 yang menggambarkan angka keseimbangan atau neraca. 

Bahkan bisa juga dikaji relevansi ayat berikut dalam konteks double entry atau 

sifat berpasangannya. Surat Adz-Dzariyat:49 

 

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu 

mengingat kebesaran Allah”.  dan juga surat Yasiin ayat 36: 
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”Maha suci tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan 

semuanya,baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri 

mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.” 

Menurut Triyuwono (2012) pada dasarnya akuntansi syari’ah merupakan 

instrumen akuntabilitas yang digunakan oleh manajemen kepada tuhan 

(akuntabilitas vertikal), stakeholders, dan alam (akuntabilitas horizontal). 

Pemikiran ini mempunyai dua implikasi. Pertama, akuntansi syari’ah harus 

dibangun sedemikian rupa berdasarkan nilai-nilai etika (dalam hal ini adalah etika 

syari’ah) sehingga “bentuk” akuntansi syari’ah (dan konsekuensinya informasi 

yang disajikan ) menjadi lebih adil; tidak berat sebelah, sebagaimana kita temukan 

pada akuntansi modern yang memihak kepada para kapitalis (dan kreditur) dan 

memenangkan nilai-nilai maskulin.  

Kedua, praktik bisnis dan akuntansi yang dilakukan menajemen juga 

harus berdasarkan pada nilai-nilai etika syari’ah. Sehingga, jika dua implikasi ini 

benar-benar ada, maka akuntabilitas yang dilakukan oleh manajemen adalah 

akuntabilitas yang suci. Atau dengan kata lain, manajemen menyajikan 

“persembahan” yang suci kepada tuhan, dan sebaliknya tuhan menerima 

persembahan suci ini dengan ridho. Inilah sebetulnya bentuk “peribadatan” yang 

nyata dari manusia kepada tuhannya (lihat QS Al- Dzariyat : 56). 

 

 



21 
 

Gambar 2.1 

Struktur Hierarkis Proses Derivasi Konsep Dasar Teori Akuntansi Syari’ah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

        Sumber : Triyuwono (2012) 

 

Tauhid 

Faith, Knowledge  dan Action 

Prinsip Filosofis 

Humanis, Emansipatoris, Transendental, dan 

Teologikal 

 

Konsep Dasar 

Instrumental 

Sosio-economic 

Critical 

Justice 

All-inclusive 

Rational-intuitive 

Ethical 

Holistic welvare 

Praktik Akuntansi Syari’ah 



22 
 

Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa pembahasan teori akuntansi 

syari’ah tidak terlepas dari konteks faith, knowlwdge, dan action. Ini artinya 

adalah bahwa teori akuntansi syari’ah (dalam hal ini adalah knowledge) digunakan 

untuk memandu praktik akuntansi (action). Dari keterkaitan ini kita bisa melihat 

bahwa teori akuntansi syari’ah (knowledge) dan praktik akuntansi syari’ah 

(action) adalah dua sisi dari satu uang logam yang sama. Keduanya tidak dapat 

dipisahkan. Keduanya tidak boleh lepas dari bingkai keimanan/tauhid (faith) – 

yang dalam hal ini bisa digambarkan sebagai sisi lingkaran pada uang logam yang 

membatasi dua sisi lainnya untuk tidak keluar dari keimanan ( Triyuwono : 2012). 

Dalam konteks lingkaran keimanan tadi, maka secara filosofis teori 

akuntansi syari’ah memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut menurut Kuntowidjojo 

dalam Triyuwono (2012) : 

a. Humanis 

Memberikan suatu pengertian bahwa teori akuntansi syari’ah bersifat 

manusiawi, sesuai dengan fitrah manusia, dan dapat dipraktikkan sesuai 

dengan kapasitas yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk yang selalu 

berinteraksi dengan orang lain (dan alam) secara dinamis dalam kehidupan 

sehari-hari. Dalam konteks ini berarti teori akuntansi syari’ah tidak bersifat a 

historis (sesuatu yang asing), tetapi  bersifat historis, membumi, dibangun 

berdasarkan budaya manusia itu sendiri. 

b. Emansipatoris 

Mempunyai pengertian bahwa teori akuntansi syari’ah mampu melakukan 

perubahan-perubahan yang signifikan terhadap teori dan praktik akuntansi 
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modern yang eksis saat ini. Perubahan-perubahan yang dimaksud di sini 

adalah perubahan yang membebaskan (emanspasi). Pembebasan dari ikatan-

ikatan semu yang tidak perlu diikuti, pembebasan dari kekuatan semu (pseudo 

power), dan pembebasan dari ideologi semu. Dengan pembebasan ini 

diharapkan bahwa teori akuntansi syari’ah mampu melakukan perubahan 

pemikiran dan tindakan manusia yang menggunakannya, yaitu dari pemikiran 

yang sempit dan parsial menuju pemikiran yang luas, holistik, dan 

tercerahkan. 

c. Transendental 

Mempunyai makna bahwa teori akuntansi syari’ah melintas batas disiplin ilmu 

akuntansi itu sendiri. Bahkan melintas batas dunia materi (ekonomi). Dengan 

prinsip filosofis ini teori akuntansi syari’ah dapat memperkaya dirinya dengan 

mengadopsi disiplin ilmu lainnya (selain ilmu ekonomi), seperti: sosiologi, 

psikologi, etnologi, fenomenologi, antropologi, dan lain-lainnya bahkan dapat 

mengadopsi nilai ajaran “agama” lain. Kemudian, aspek transendental ini 

sebetulnya tidak terbatas pada disiplin ilmu dengan objek yang bersifat materi 

(ekonomi), tetapi juga aspek non-materi (mental dan spritual). Demikian juga 

pada aspek epistemologinya, yaitu dengan melakukan kombinasi dari berbagai 

pendekatan. Sehingga dengan cara semacam ini, teori akuntansi syari’ah 

benar-benar akan bersifat emansipatoris. 

d. Teleogikal 

Memberikan suatu dasar pemikiran bahwa akuntansi tidak sekedar 

memberikan informasi untuk pengambilan keputusan ekonomi, tetapi juga 
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memiliki tujuan transendental sebagai bentuk pertanggungjawaban manusia 

terhadap tuhannya, kepada sesama manusia, dan kepada alam semesta. Prinsip 

ini mengantarkan manusia pada tujuan hakikat kehidupan, yaitu falah 

(kemenangan). Falah disini dapat diartikan keberhasilan manusia kembali ke 

sang pencipta dengan jiwa yang tenang dan suci (muthmainnah). 

  Lebih lanjut menurut Triyuwono (2012) dari prinsip filosofis humanis 

dapat diturunkan konsep instrumental yang diperoleh dengan dasar pemikiran 

bahwa akuntansi syariah merupakan instrumen yang dapat dipraktikkan di dalam 

dunia nyata dan konsep sosio-economic yang mengindikasikan bahwa teori 

akuntansi syari’ah tidak membatasi wacana yang dimilikinya pada transaksi-

transaksi ekonomi saja, tetapi juga mencakup transaksi-transaksi sosial. Kemudian 

dari prinsip filosofis emansipatoris dapat diturunkan konsep dasar critical dan 

justice. Konsep critical memberikan dasar pemikiran bahwa konstruksi teori 

akuntansi syari’ah tidak bersifat dogmatis dan ekslusif. Sedangkan konsep justice 

akan mendudukkan aspek-aspek penting dalam akuntansi secara adil. 

  Lalu pada prinsip filosofis transendental dapat diturunkan konsep dasar 

all-inclusive yang memberikan dasar pemikiran bahwa konstruksi teori akuntansi 

syari’ah bersifat terbuka sepanjang selaras dengan nilai-nilai Islam dan konsep 

dasar rational-intuitive mengindikasikan bahwa secara epistemologi, konstruksi 

teori akuntansi syari’ah memadukan kekuatan rasional dan intuisi manusia. 

Selanjutnya dari prinsip filosofis teologikal dapat diturunkan konsep dasar ethical 

dan holistic walfare. konsep dasar ethical merupakan konsep dasar yang 

dihasilkan dari konsekuensi logis keinginan kembali ke Tuhan dalam keadaan 
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tenang dan suci. Sedangkan konsep dasar holistic walfare merupakan salah satu 

aspek akuntansi syari’ah yang tidak terbatas pada kesejahteraan materi saja, tetapi 

juga kesejahteraan non-materi. 

2.1.5  Sifat Akuntansi Islam 

Muhammad dalam Herlina (2009) berpendapat bahwa realitas metafora 

akuntansi syari’ah adalah akuntansi zakat. Metafora akuntansi syari’ah tercermin 

dalam metafora amanah yang diturunkan menjadi metafora zakat yang membawa 

konsekuensi pada organisasi bisnis yang tidak berorientasi laba (profit oriented) 

atau berorientasi pada pemegang saham (stake holder – oriented) tetapi 

berorientasi pada zakat, perusahaan berusaha untuk mencapai “angka” 

pembayaran zakat yang tinggi. Dengan  demikian zakatlah sebagai ukuran kinerja 

perusahaan. Sedangkan karakteristik akuntansi syari’ah menurut SAK (2014) : 

a. Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling faham dan saling ridha. 

b. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang obyeknya halal dan baik 

(thayyib). 

c. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukuran nilai, bukan 

sebagai komoditas. 

d. Tidak mengandung unsur riba 

e. Tidak mengandung unsur kezaliman. 

f. Tidak mengandung unsur maysir. 

g.  Tidak mengandung unsur gahrar. 

h. Tidak mengandung unsur haram. 
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i. Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (time value of money) karena 

keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan risiko yang 

melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip al-ghunmu bil 

ghurmi (no gain without accompanying risk); 

j. Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta 

untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain sehingga tidak 

diperkenankan standar ganda harga untuk satu akad serta tidak menggunakan 

dua transaksi bersamaan yang berkaitan (ta‟alluq) dalam satu akad; 

k. Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan maupun rekayasa 

penawaran (ihtikar). 

l. Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap (risywah). 

 

2.1.6  Tujuan Akuntansi Islam 

Menurut Al- Ghazali dalam Triyuwono (2012) tujuan utama syari’ah 

adalah mendorong kesejahteraan manusia, yang terletak dalam perlindungan 

terhadap agama mereka, diri, akal, keturunan, harta benda. Apa saja yang 

menjamin terlindungnya lima perkara ini berarti melindungi kepentingan umum 

dan dikehendaki. Menurut Triyuwono (2012) tujuan laporan keuangan akuntansi 

syari’ah adalah sebagai media untuk memberikan informasi dan media 

akuntabilitas. Secara implisit dua tujuan ini sebelumnya dikembangkan dari 

prinsip filosofis ”teologikal” yang memiliki konsep dasar teori ethical dan holistic 

welfare. Tujuan laporan keuangan sebagai media “akuntabilitas” sebetulnya 

merupakan representasi dari etika tanggung jawab manusia kepada Tuhan, sesama 
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manusia, dan lingkungan alam. Sedangkan “pemberian informasi” menyangkut 

aspek kesejahteraan, khususnya dalam pengertian yang utuh (holistic welfare). 

Menurut SAK (2014) tujuan laporan keuangan adalah menyediakan 

informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi 

keuangan suatu entitas syari’ah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna 

dalam pengambilan keputusan ekonomi. Disamping itu, tujuan lainnya adalah : 

a. meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syari’ah dalam semua transaksi dan 

kegiatan usaha. 

b. Informasi kepatuhan entitas syari’ah terhadap prinsip syari’ah, serta informasi 

pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syari’ah dan 

bagaimana perolehan dan penggunaannya. 

c. Informasi untuk  membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab bank 

syari’ah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya 

pada tingkat keuntungan yang layak. 

d. Informasi mengenai tingkat keuntungan dan investasi yang diperoleh 

penanam modal dan pemilik dana syirkah dan informasi mengenai 

pemenuhan kewajiban fungsi sosial entitas syari’ah termasuk pengelolaan dan 

penyaluran zakat, infak, sedekah dan wakaf. 

Tabel 2.2 

Perbandingan antara Akuntansi Islam dan Akuntansi konvensional 

Isu Akuntansi Konvensional Akuntansi Islam 

Tujuan akhir 
Manfaat bagi keputusan Orientasi Falah dan 
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investor dan kreditor, 

orientasi pasar modal 

maslahah, kesejahteraan 

sosial dan akuntabilitas 

Islami 

Pengguna 
Pelaku pasar dan supplier 

keuangan 

Masyarakat, stakeholder 

Nilai yang dibawa 
Pengukuran secara moneter 

terhadap kegiatan ekonomi 

internal 

Pengukuran terhadap 

kegiatan sosial ekonomi, 

termasuk eksternalitas, 

pelanggaran syari’ah, tidak 

selalu keuangan 

Pengukuran 
Moneter, historic cost Moneter dan non moneter, 

balance score card, current 

valuation 

Disclosure 
Semua kegiatan ekonomi 

“material” 

Kegiatan sosial ekonomi 

dan kepatuhan syari’ah 

 Sumber: Herlina (2009) 

2.1.7  Prinsip Akuntansi Syari’ah 

Menurut SAK (2014) transaksi syari’ah berasaskan prinsip: 

a. Prinsip Persaudaraan (ukhuwah) 

 Esensinya merupakan nilai universal yang menata interaksi sosial dan 

harmonisasi kepentingan para pihak kemanfaatan secara umum dengan 

semangat saling tolong menolong. Transaksi syari’ah menjunjung tinggi nilai 
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kebersamaan dalam memperoleh manfaat (sharing economic) sehingga 

seseorang tidak boleh mendapatkan keuntungan di atas kerugian orang lain. 

Ukhuwah dalam transaksi syari’ah berdasarkan prinsip saling mengenal 

(ta‟aruf), saling memahami (tafahum), saling tolong menolong (ta‟awun), 

saling menjamin (takaful), saling bersinergi dan beraliansi (tahaful). 

b. Prinsip Keadilan („adalah)  

Esensinya menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan 

sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai 

posisinya. Implementasi keadilan dalam kegiatan usaha berupa aturan prinsip 

muamalah yang melarang adanya unsur riba, kedzaliman, maysir, gharar, 

haram. 

c. Prinsip Keseimbangan (tawazun) 

Esensinya meliputi keseimbangan aspek material dan spritual, aspek privat 

dan publik, sektor keuangan dan sektor rill, bisnis dan sosial, keseimbangan 

aspek pemanfaatan dan pelestarian. Transaksi syari’ah tidak hanya 

menekankan maksimalisasi keuntungan perusahaan semata untuk 

kepentingan pemilik (stakeholder) sehingga manfaat yang didapatkan tidak 

hanya difokuskan pada pemegang saham, akan tetapi pada semua pihak yang 

dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi. 

d. Prinsip Kemaslahatan (maslahah) 

Esensinya merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi 

duniawi dan ukhrawi, material dan spritual, serta individual dan kolektif. 

Kemaslahatan yang diakui harus memenuhi dua unsur yakni kepatuhan 
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syari’ah (halal) serta bermanfaat dan membawa kebaikan (thoyyib) dalam 

semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan. 

Transaksi syari’ah yang dianggap bermaslahat harus memenuhi secara 

keseluruhan unsur-unsur yang menjadi tujuan ketetapan syari’ah berupa 

pemeliharaan terhadap akidah, akal, keturunan, jiwa, keselamatan dan harta 

benda. 

e. Prinsip Universalisme (syumuliyah) 

Esensinya dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang 

berkepentingan (stakeholder) tanpa membedakan suku, agama, ras dan 

golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (rahmatan lil 

„alamin). 

Sedangkan jika ditinjau dari surat Al-baqarah ayat 282 ada tiga nilai yang 

menjadi prinsip dasar dalam operasional akuntansi syari’ah yaitu: 

1. Prinsip pertanggungjawaban (accountability)  

merupakan konsep yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat muslim. 

Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum 

muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan sang 

Khaliq mulai dari alam kandungan. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai 

Khalifah dimuka bumi. Manusia dibebani amanah oleh Allah untuk 

menjalankan fungsi-fungsi kekhalifahannya. Inti kekhalifahan adalah 

menjalankan atau menunaikan amanah. 
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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 melakukan pertanggungjawaban apa yang 

telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait. Wujud 

pertanggungjawabannya biasanya dalam bentuk laporan akuntansi. 

2. Prinsip keadilan („adalah) 

Jika ditafsirkan lebih lanjut, ayat 282 surat Al-Baqarah mengandung prinsip 

keadilan dalam melakukan transaksi. Prinsip keadilan ini tidak saja merupakan 

nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga 

merupakan nilai yang secara inheren melekat dalam fitrah manusia. Hal ini 

berarti bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas dan energi untuk 

berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya.  

Dalam konteks akuntansi, menegaskan, kata adil dalam ayat 282 surat Al-

Baqarah, secara sederhana dapat berarti bahwa setiap transaksi yang dilakukan 

oleh perusahaan dicatat dengan benar. Misalnya, bila nilai transaksi adalah 

sebesar Rp.100.000.000 maka akuntansi perusahaan akan mencatatnya dengan 

jumlah yang sama; Dengan kata lain, tidak ada window dressing dalam praktik 

akuntansi perusahaan. Dengan demikian, kata keadilan dalam konteks aplikasi 

akuntansi mengandung dua pengertian, yaitu: Pertama adalah berkaitan 

dengan praktik moral, yaitu kejujuran, yang merupakan faktor yang sangat 

dominan. Tanpa kejujuran ini, informasi akuntansi yang disajikan akan 

menyesatkan dan sangat merugikan masyarakat. Kedua, kata adil bersifat 
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lebih fundamental (dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika/syari’ah dan 

moral). Pengertian kedua inilah yang lebih merupakan sebagai pendorong 

untuk melakukan upaya-upaya rekonstruksi terhadap bangun akuntansi 

modern menuju pada bangun akuntansi (alternatif) yang lebih baik. 

3. Prinsip kebenaran 

Prinsip ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Sebagai 

contoh misalnya, dalam akuntansi kita akan selalu dihadapkan pada masalah 

pengakuan, pengukuran dan pelaporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan 

dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan 

dapat menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan 

transaksi-transaksi ekonomi. 

Kebenaran dalam Al-quran tidak diperbolehkan untuk dicampur adukkan 

dengan kebathilan. Namun, barangkali ada pertanyaan dalam diri kita, 

siapakah yang berhak menentukan kebenaran? Untuk hal ini tampaknya kita 

masih terkendala, namun sebagai 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, tetapi 

berdasarkan syariat Islam. 

2.1.8  Perbankan Syari’ah 

Secara filosofis, bank syari’ah adalah bank yang aktivitasnya 

meninggalkan masalah riba  (Machmud, 2009).  Sedangkan menurut UU 

Perbankan Syari’ah Indonesia no. 21 Tahun 2008, bank terdiri dari dua jenis, 
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yaitu bank konvensional dan bank syari’ah. Bank konvensional adalah bank yang 

menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional yang terdiri atas Bank 

Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Adapun Bank Syari’ah 

adalah Bank Umum Syari’ah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah-

BPRS (dahulu dinamakan dengan Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah).  

BUS adalah bank syari’ah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu 

lintas pembayaran. Sementara itu, BPRS adalah bank syari’ah yang melaksanakan 

kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

Berdasarkan UU Perbankan Syari’ah No. 21 tahun 2008 tersebut, disebutkan 

bahwa bank konvensional yang hendak melaksanakan usaha syari’ah harus 

membentuk Unit Usaha Syari’ah (UUS) yang khusus beropersi dengan 

menggunakan sistem syari’ah ( yaya, dkk;2009). Menurut Machmud (2009) 

perbedaan antara bank konvensional dan bank syari’ah dapat dilihat dari empat 

aspek lain, yaitu sebagai berikut:   

Tabel 2.3 

Perbedaan antara Bank Konvensional dan Bank Syari’ah 

Aspek Bank Syari’ah Bank Konvensional 

Legalitas Akad syari’ah Akad konvensional 

Struktur 

organisasi 

Penghimpunan dan penyaluran 

dana harus sesuai dengan fatwa 

Dewan Pengawas Syari’ah 

Tidak terdapat dewan sejenis 

Bisnis dan usaha Melakukan investasi-investasi Inventasi yang halal dan haram 
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yang dibiayai yang halal saja, hubungan 

dengan nasabah dalam bentuk 

kemitraan, berdasarkan prinsip 

bagi hasil, jual beli, atau sewa. 

Berorientasi pada keuntungan 

(profit oriented) dan 

kemakmuran dan kebahagiaan 

dunia akhirat 

profit oriented. Hubungan 

dengan nasabah dalam bentuk 

hubungan kreditur-debitur 

memakai perangkat bunga. 

Lingkungan kerja Islami Non Islami 

 

2.2.  Penelitian Sebelumnya   

Tabel 2.4 

Penelitian Terdahulu 

Nama 

Peneliti 

Tahun 

Penelitian 

Judul Penelitian Kesimpulan Penelitian 

Herlina 2009 Persepsi Mahasiswa Akuntansi Fekonsos 

UIN SUSKA Riau Terhadap Penerapan 

Prinsip Akuntansi Syariah 

Tidak terdapat perbedaan 

persepsi antar mahasiswa dan 

mahasiswi mengenai prinsip 

akuntansi syari’ah.  

Yuri 2013 Persepsi Mahasiswa Akuntansi Fekonsos 

UIN SUSKA Riau Terhadap Penerapan 

Tidak terdapat perbedaan 

persepsi antara mahasiswa 
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Prinsip Akuntansi Syariah di Perbankan 

Syari’ah Pekanbaru 

akuntansi yang mengambil 

konsentrasi syari’ah dengan 

mahasiswa akuntansi yang 

tidak mengambil konsentrasi 

syari’ah terhadap penerapan 

prinsip akutansi syari’ah di 

perbankan syari’ah Pekanbaru.  

Achmdipoetra 2011 Perbedaan Persepsi Mahasiswa 

Akuntansi Terhadap Prinsip Akuntansi 

Syari’ah 

Terdapat perbedaan persepsi 

antara mahasiswa akuntansi 

yang sudah dan belum 

menempuh mata kuliah 

akuntansi syariah di Fakultas 

Ekonomi Jurusan Akuntansi 

UPN”Veteran” JawaTimur 

terhadap tujuan dan 

karakteristik akuntansi syariah. 

Firman  2010 Tentang Penerapan Akuntansi Syariah 

ditinjau dari Persepsi Akuntan Dan 

Mahasiswa Akuntansi di Kota Makassar 

pengguna laporan akuntansi 

sangat berkepentingan terhadap 

informasi akuntansi syari’ah 

 

Nazyan 2011 Persepsi Mahasiswa Akuntansi Dan 

Mahasiswa Ekonomi Islam UIN Suska 

Riau Terhadap Penerapan Akuntansi 

Terdapat perbedaan persepsi 

antara mahasiswa akuntansi 

dengan mahasiswa ekonomi 
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Syari’ah Di Perbankan Syari’ah 

Pekanbaru. 

Islam UIN SUSKA Riau 

terhadap tujuan dan 

karakteristik akuntansi syari’ah  

 

2.3.  Kerangka Konseptual 

Gambar 2.2 

 

 

 

 

 

2.4.  Hipotesa 

Berdasarkan masalah yang dirumuskan maka hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian ini adalah: 

Ha1:  Terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi dan mahasiswa 

non akuntansi terhadap penerapan prinsip akuntansi syari’ah yang 

berasaskan persaudaraan (ukhuwah) di perbankan syari’ah Pekanbaru.  

Ha2: Terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi dan mahasiswa 

non akuntansi terhadap penerapan prinsip akuntansi syari’ah yang 

berasaskan keadilan („adalah) di perbankan syari’ah Pekanbaru. 

Persepsi Mahasiswa Non 

Akuntansi 

Prinsip Akuntansi Syari’ah di 

Perbankan Syari’ah : 

1. Persaudaraan (ukhuwah) 

2. Keadilan („adalah) 

3. Keseimbangan (tawazun) 

4. Kemaslahatan (maslahah) 

5. Universalisme (syumuliyah) 

Persepsi Mahasiswa 

Akuntansi 

Persepsi  
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Ha3: Terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi dan mahasiswa 

non akuntansi terhadap penerapan prinsip akuntansi syari’ah yang 

berasaskan keseimbangan (tawazun) di perbankan syari’ah Pekanbaru. 

Ha4: Terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi dan mahasiswa 

non akuntansi terhadap penerapan prinsip akuntansi syari’ah yang 

berasaskan kemaslahatan (maslahah) di perbankan syari’ah Pekanbaru. 

Ha5: Terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi dan mahasiswa 

non akuntansi terhadap penerapan prinsip akuntansi syari’ah yang 

berasaskan universalisme (syumuliyah) di perbankan syari’ah Pekanbaru. 

 


