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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

Perekonomian Islam di Indonesia saat ini semakin berkembang. Hal ini 

dapat dilihat dengan munculnya lembaga – lembaga perekonomian yang berazaz 

Islam, seperti Bank Mu’amalat Indonesia (BMI), Bank Syari’ah Mandiri (BSM), 

Bank Pengkreditan Rakyat Syari’ah (BPRS), Asuransi Tafakul, Multi Level 

Marketing (MLM), Baitul Mal Wat-Tamwil (BMT) dan lain-lain. Bahkan 

lembaga keuangan yang konvensional pun mulai membuka counter unit syariah. 

Beberapa tahun belakangan ini pengkajian, pemikiran, dan diskusi tentang 

ekonomi islam semakin sering terjadi, dan hal ini berpengaruh besar terhadap 

system ekonomi syariah pada umumnya dan lembaga keuangan syariah pada 

khususnya. Seperti yang kita ketahui, lembaga keuangan adalah salah satu alat 

yang digunakan untuk menegakkan aturan-aturan ekonomi. Begitu pula dengan 

lembaga keuangan syariah, dimana lembaga inilah yang menjadi salah satu alat 

dalam penegakkan aturan-aturan islam yang akan memberikan sumbangan positif 

terhadap pencapaian tujuan social ekonomi masyarakat, penciptaan iklim bisnis 

yang lebih baik dan lepas dari praktek kecurangan. Pengaruh tersebut terlihat pada 

meningkatnya jumlah lembaga keuangan syariah baik yang berbentuk bank 

maupun non bank. Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak 

dibidang keuangan, menghipun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya 

(Kasmir, 2014:2).  
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Koperasi merupakan salah satu badan usaha di indonesia yang berperan 

sebagai penggerak ekonomi dan sekaligus sebagai badan usaha professional yang 

memiliki konsekuensi untuk dapat menyediakan kelengkapan informasi 

sebagaimana lazimnya  badan usaha lain, seperti penyediaan informasi yang 

bermanfaat atau relevan dan pelaporan untuk pengambilan keputusan oleh 

pengurus. 

Koperasi menurut Undang - Undang nomer17 tahun 2012 pasal 3 yaitu 

koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus 

sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.Koperasi 

memiliki latar belakang usaha yaitu, koperasi simpan pinjam atau unit simpan 

pinjam yang merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dan mengelola 

masyarakat walaupun dalam ruang lingkup terbatas. Selain itu, menghimpun dan 

menyalurkan dana masyarakat melalui kegiatan simpan pinjam (pengkreditan) 

dari dan untuk anggota koperasi. Kegiatan usaha simpan pinjam sangat 

dibutuhkan oleh para anggota koperasi karena banyak manfaat yang diperoleh 

terutama untuk meningkatkan modal usaha sehingga tercipta kesejahteraan hidup 

yang baik. 

Koperasi simpan pinjam adalah sebuah koperasi yang modalya diperoleh 

dari simpanan pokok dan simpanan wajib para anggota koperasi. Kemudian 

modal yang telah terkumpul tersebut dipinjamkan kepada para anggota koperasi 

dan terkadang juga dipinjamkan kepada orang lainyang bukan anggota koperasi 

yang memerlukan pinjaman uang, baik untuk keperluan konsumtif maupun untuk 

modal kerja. 
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Selain koperasi yang bersifat konvensional yang sudah banyak dikenal 

dilingkungan masyarakat Indonesia, sekarang sudah ada koperasi yang bersifat 

syariah yang disebut Baitul Maal Wat Tamwil ( BMT ). Baitul Mal wat Tamwil 

(BMT) didirikan untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh UKM dikarenakan 

peran bank syariah cenderung kurang optimal dalam memberikan dana pinjaman 

pada UKM. Meskipun pembiayaan yang diberikan BMT masih belum seberapa 

namun manfaat yang diberikan oleh BMT jauh lebih banyak dalam 

pengembangan UKM. 

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari 

dua istilah, yaitu baitulmaal dan baitul tamwil. Baitulmaal lebih mengarah pada 

usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, 

infaq, dan sedekah. Adapun baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan 

penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak 

terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat 

kecil dengan berlandaskan islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk 

memfalisitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau dengan pelayanan bank 

islam atau BPR islam (Nurul dan Mohammad, 2015:363) 

Ada beberapa perbedaan antara koperasi konvensional dengan koperasi 

syari’ah BMT, diantaranya (1) BMT merupakan koperasi syari’ah yang kegiatan  

operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan ketentuan syari’ah islam, 

khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah. (2) BMT dioperasikan atas 

dasar bagi hasil dan bagi resiko yang sesuai dengan kaidah islam yaitu 

keuntungan adalah bagi pihak yang menanggung resiko. (3) produk pembiayaan 
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yang diberikan BMT lebih bervariasi yaitu terdiri dari pembiayaan murabahah, 

mudharabah, dan bai’bistaman ajil. 

Surat Al-Baqarah ayat 282 memerintahkan kepada kreditur dan debitur 

untuk mencatat dan menulis secara benar semua transaksi yang pernah terjadi 

selama melakukan bisnis.Ayat tersebut dapat ditafsirkan dalam konteks akuntansi. 

Dan dalam islam, akuntansi memiliki bentuk yang syarat dengan nilai keadilan, 

kebenaran dan pertanggungjawabban. Hal ini tentunya sangat penting bagi 

lancarnya hubungan perekonomian yang terjadi antar masing-masing pihak 

(Muhamad, 2007) 

Dalam mengelola asset lembaga keuangan syariah atau Baitul Maal wa 

Tamwil (BMT) maka diperlukan system akuntansi yang baik oleh karena itu IAI 

(Ikatan Akuntansi Indonesia) mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK) yang mengatur tentang akuntansi perbankan syariah yakni 

PSAK No. 59 yang berisi tentang mengatur pengakuan dan pengukuran masing-

masing produk yaitu, Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, Salam, Istishna, 

Ijarah, dan transaksi-transaksi berbasis imbalan. 

Namun saat ini sesuai dengan perkembangan yang ada IAI (Ikatan 

Akuntansi Indonesia) telah mengeluarkan PSAK No. 101 yang lebih spesifik 

mengatur mengenai penyajian laporan keuangan syariah dan PSAK No. 102 

tentang Akuntansi Murabahah yang didalamnya mengatur tentang pengakuan, 

pengukuran, penyajian serta pengungkapan transaksi murabahah. PSAK ini mulai 
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berlaku efektif 1 Januari 2008 dan telah di sah kan oleh Dewan Standar Akuntansi 

Keuangan (DSAK) pada tanggal 27 Juni 2007.  

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) juga seperti halnya bank atau lembaga 

keuangan syariah yang mempunyai berbagai produk pembiayaan salah satunya 

yakni pembiayaan Murabahah, yang merupakan salah satu produk pembiayaan 

dengan transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan 

keuntungan (margin) yang harga jual disepakati oleh penjual dan pembeli 

(Nurhayati, 2013:174).  

Pembiayaan murabahah membutuhkan kerangka akuntansi yang 

menyeluruh yang dapat menghasilkan pengukuran akuntansi yang tepat dan sesuai 

dengan peraturan syariah dan hukum, sehingga tidak mengandung unsur ribawi. 

Perlakuan akuntansi murabahah pada BMT harus sesuai dengan PSAK No. 102 

yang merupakan revisi PSAK No. 59. Standar akuntasi tersebut menyajikan 

informasi yang cukup jelas, dapat dipercaya dan relevan bagi penggunanya namun 

tetap pada konteks syariah islam. 

Dalam penyajian laporan keuangan juga telah diatur dalam PSAK No. 101 

tentang penyajian laporan keuangan. Dengan adanya PSAK ini akan memudahkan 

kita dalam menyusun laporan keuangan yang nantinya akan digunakan sebagai 

informasi dan pedoman dalam pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

BMT Marwah Cabang Utama Tambang merupakan salah satu lembaga 

keuangan mikro yang bergerak dalam usaha peningkatan ekonomi umat, 
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khususnya para pengusaha kecil dan menengah. Didalam masalah pembiayaan 

BMT Marwah Cabang Utama Tambang mempunyai beberapa jenis produk 

pembiayaan, seperti pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Al-

Qardh.  

Keadaan assets BMT Marwah pada akhir tahun 2016 adalah Rp 

12.121.270.306,05 dibandingkan dengan tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 

75,42% dimana total asset tahun 2015 Rp 6. 909.827.795,61. Selain jumlah asset 

yang setiap tahunnya meningkat, BMT Marwah juga sudah memiliki 4 cabang, 3 

diantaranya terletak didaerah Kampar dan satu cabang di Pekanbaru. Maka dari 

itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian di BMT Marwah tersebut. 

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dan menganalisis data 

yang diperoleh pada BMT Marwah Cabang Utama Tambang ditemukan beberapa 

permasalahan dalam penyajian laporan keuangan, BMT Marwah Cabang Utama 

Tambang hanya menerapakan laporan keuangan yaitu neraca dan laporan laba 

rugi. Sedangkan menurut PSAK No. 101 laporan keuangan yang lengkap terdiri 

dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, 

laporan perubahan dana investasi terikat, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi 

hasil, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan 

penggunaan dana kebajikan, catatan atas laporan keuangan. 

BMT Marwah Cabang Utama Tambang memasukkan dana zakat ke dalam 

laporan neraca yang seharusnya berdasarkan penerapan PSAK No.101 

menyatakan bahwa didalam penyusunan laporan keuangan, Lembaga Keuangan 
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Syariah harus membuat laporan tersendiri untuk dana zakat yaitu, Laporan 

Sumber danPenggunaan Dana Zakat.   

Selain itu pada laporan keuangan BMT Marwah Cabang Utama Tambang 

juga tidak membuat laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan melainkan 

memasukkan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan (infaq dan sodakoh) 

pada laporan neraca.  Berdasarkan penerapan PSAK No.101 menyatakan bahwa 

didalam penyusunan laporan keuangan lembaga keuangan syariah, harus 

membuat laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan 

Neraca yang disusun oleh BMT Marwah Tambang juga tidak memisahkan 

informasi yang perlu disajikan, yaitu antara Dana Syirkah Temporer (DST) 

digabungkan dengan kewajiban. Karena menurut PSAK No. 101 menyatakan 

bahwa dalam neraca terdiri dari Aktiva = Kewajiban + Dana Syirkah Temporer + 

Ekuitas. 

Seharusnya BMT Marwah Tambang menyajikan terpisah antara Dana 

Syirkah Temporer dengan Kewajiban. Karena dana investasi yang dikelola dalam 

dana syirkah temporer pengembalian kepada pemilik modal tidak 100%, hal ini 

dipengaruhi oleh adanya keuntungan/kerugian usaha yang dibagi berdasarkan 

nisbah yang disepakati di awal akad. 

Dalam pembiayaan murabahah di BMT Marwah Cabang Utama Tambang, 

BMT sudah bertindak sebagai penjual dan anggota (nasabah) sebagai pembeli. 

Namun ada juga ditemukan pada saat pembelian barang yang diwakilkan 

(murabahah wil wakalah) atas nama nasabah Zaslinar untuk pembelian barang 
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harian senilai Rp 15.000.000,- BMT Marwah Cabang Utama Tambang tidak 

melakukan pengakuan apapun terkait pembelian barang yang diwakilkan pada 

anggota (nasabah).  

Sesuai dengan PSAK No.102 paragraf 18, seharusnya ketika penyerahan 

uang pembelian barang BMT Marwah Cabang Utama Tambang melakukan 

pencatatan atas transaksi murabahah bil wakalah tersebut dan ketika barang yang 

dimaksud oleh anggota (nasabah) sudah terbeli seharusnya terjadi pengakuan 

persediaan barang yang diakui sebesar biaya perolehan barang tersebut, karena 

akan berpengaruh terhadap pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan 

yang tidak sesuai dengan PSAK No. 102 

Penelitian sebelumnya mengenai penerapan PSAK No.101 pada laporan 

keuangan koperasi syariah BMT AL Ittihad Rumbai Pekanbaru yang dilakukan 

oleh Sanyaja (2012), penelitiannya dikemukakan bahwa BMT AL Ittihad Rumbai 

Pekanbaru belum sepenuhnya menggunakan aturan-aturan yang sesuai dengan 

standard syariah islam, seperti konsep penyajian neraca, penyajian laporan sumber 

dan penggunaan dana zakat, dan dalam penyajian laporan dana kebajikan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Umi dan Murtadho (2014) dengan judul 

“Analisis Implementasi Akuntansi Syariah di BMT “X” Kudus belum sepenuhnya 

sesuai dengan PSAK No. 101.Hal ini disebabkan karena neraca BMT “X” Kudus 

belum memisahkan antara kewajiban dengan Dana Syirkah Temporer (DST). 

Penelitian terdahulu tentang Perlakuan Akuntansi Syariah PSAK No. 102 

pada BMT Ummah Banjarmasin yang dilakukan oleh Hariyanto (2015) bahwa 
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perlakuan akuntansi syariah PSAK No. 102 pada BMT tersebut tentang perlakuan 

akuntansi murabahah sebagian besar sudah sesuai, akan tetapi belum memenuhi 

PSAK No.102. 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka timbul ketertarikan penulis untuk 

melakukan penelitian dengan ruang lingkup terbatas dalam pembahasan skripsi 

dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Pada Baitul Mal wat 

Tamwil (BMT) Marwah Cabang Utama Tambang” 

1.2.Pembatasan dan Rumusan masalah 

Pada uraian latar belakang diatas terlihat bahwa BMT Marwah Tambang 

memiliki beberapa jenis pembiayaan yaitu Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, 

dan AlQardh.Dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan tentang 

penerapan PSAK No.101 dan PSAK No.102 pada BMT Marwah 

Tambang.Berdasarkan batasan masalah yang telah ditetapkan, maka permasalahan 

yang dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

(PSAK) No.101 pada laporan keuangan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) 

Marwah Cabang Utama Tambang? 

2. Bagaimanakah penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

(PSAK) No. 102terhadap Pembiayaan Murabahah pada Baitul Mal Wat 

Tamwil (BMT) Marwah Cabang Utama Tambang? 
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1.3.Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dibuat maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan penyajian laporan keuangan 

pada BMT Marwah Cabang Utama Tambang dengan PSAK. No.101 

2. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan perlakuan akuntansi syariah 

terhadap pembiayaan murabahah pada BMT Marwah Cabang Utama 

Tambang dengan PSAK No.102 

1.4.Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Kontribusi Akademis 

Penelitian ini dapat menambah khasanah dan ilmu pengetahuan khususnya 

tentang penyusunan Laporan Keuangan Syariah.Penelitian ini juga 

bermanfaat bagi mahasiswa, dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan 

perbandingan pada penelitian selanjutnya. 

2. Kontribusi Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada 

koperasi simpan pinjam syariah lainnya yang terkait tentang penerapan 

akuntansi. 
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1.5.Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan jenis penelitian yang bersifat 

deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk 

menggambarkan sesuatu yang telah berlangsung pada saat riset dilakukan atau 

menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi disekitar obyek penelitian 

untuk mengetahui nilai variabel mandiri. Penelitian kualitatif merupakan metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk 

meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai 

instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis 

data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitiannya lebih menekan makna. 

(Sugiyono, 2011:70) 

1.5.1. Lokasi penelitian 

Penelitian dilakukan pada koperasi syariah BMT Marwah Tambang yang 

terletak di Jl. Raya Pekanbaru-Bangkinang Pasar Danau Bingkuang Kecamatan 

Tambang Kabupaten Kampar 

1.5.2. Jenis dan Sumber Data 

Untuk mendukung penelitian ini diperlukan beberapa jenis data beserta 

sumbernya, sebagai pedoman peneliti menggunakan jenis dan sumber data 

sebagai berikut : 

a. Data Primer  
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Menurut Umar (2003:69) Data primer adalah data yang didapatkan dari 

sumber pertama baik dari individu maupun perorangan. Untuk memperoleh data 

primer ini penulis melakukan survey/observasi dan wawancara secara langsung 

pada Koperasi Syariah BMT Marwah Tambang 

(i) Pengamatan langsung, penulis melakukan pengamatan bagaimana 

kegiatan yang terjadi dikoperasi tersebut dan melakukan 

pencatatan yang dianggap perlu apabila terjadi perbedaan konsep 

yang ada antara bank yang bersangkutan dengan teori yang ada. 

(ii) Wawancara langsung, penulis melakukan wawancara langsung 

dengan pihak-pihak terkait sebagai sumber data dengan melakukan 

tanya jawab mengenai hal-hal yang berhungan dengan penerapan 

konsep syariah di BMT Marwah Tambang  

b. Data Sekunder 

Data sekunder berupa data yang diperoleh dari perusahaan dalam bentuk 

yang telah disusun oleh perusahaan, seperti laporan keuangan, sejarah singkat 

perusahaan, struktur organisasi dan kegiatan perusahaan yang bersumber dari 

BMT Marwah Tambang 

1.5.3. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan 

metode sebagai berikut : 

a. Wawancara 
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Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya 

jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan, 

dan hipotesis penelitian. Jenis wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara 

tidak berstruktur. Wawancara tidak berstruktur adalah wawancara yang dilakukan 

dengan tanpa menyusun daftar pertanyaan sebelumnya. Dalam penelitian ini 

narasumber yang diwawancarai adalah pengurus dan pegawai Koperasi Syariah 

BMT Marwah Tambang. 

b. Dokumentasi 

Pengumpulan data yang diperoleh dengan mempelajari dokumen dokumen 

pada koperasi syariah BMT Marwah Tambang. 

c. Studi Pustaka 

Pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku keperpustakaan, dan 

dokumen lain yang berhubungan dengan objek  yang diteliti sebagai dasar teori 

penerapan akuntansi syariah dalam penelitian ini.  

1.5.4. Metode Analisis Data 

Dalam penganalisis masalah penulis menggunakan metode deskriptif, 

dimana data yang didapat oleh penulis dalam penelitian akan diolah dan disusun 

serta membandingkan dengan teori yang relevan dan mendukung serta dapat 

memecahkan permasalahan, seterusnya dianalisa dan diambil kesimpulan beserta 

saran kepada perusahaan. 
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1.6. Sistematika Penulisan  

Pembahasan mengenai analisis penerapan akuntansi pada koperasi simpan 

pinjam syariah BMT Marwah Cabang Utama Tambang dalam tulisan ini akan 

dibagi dalam lima bab, dimana bab yang satu dengan yang lain saling 

berhubungan. Urutan sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut : 

BAB I : Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang terdiri dari latar 

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian. 

BAB II : Bab ini merupakan telaah pustaka yang meliputi pengertian akuntansi, 

akuntansi syariah, akuntansi murabahah, pengertian laporan keuangan, 

gambaran umum koperasi dan BMT, dan teori-teori lain yang berkaitan 

dengan masalah. 

BAB III : Bab ini membahas tentang gambaran umum perusahaan yang diawali 

dengan sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi dan diskripsi 

jabatan, serta kegiatan umum perusahaan 

BAB IV : Bab ini mengemukakan tentang hasil penelitian tentang analisis 

penerapan PSAK No 101 dan PSAK No 102 pada laporan keuangan 

BMT Marwah Cabang Utama Tambang. 

BAB V : Bab ini merupakan bab penutup dari pembahasan penelitian, bab ini 

berisikan beberapa kesimpulan dan saran-saran yang diperoleh 
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berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

dilakukan. 

 


