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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Pembangunan ekonomi suatu negara memerlukan program yang terencana 

dan terarah serta membutuhkan modal / dana pembangunan yang tidak sedikit. 

Lembaga keuangan dan perbankan mempunyai peranan strategis dalam 

membangun perekonomian suatu negara. Lembaga perbankan di pandang sebagai 

lokomotif pembangunan ekonomi. Karena itu tidaklah mengherankan apabila 

pemerintah suatu Negara terus menerus melakukan upaya peningkatan 

pertumbuhan ekonomi melalui perbaikan dan peningkatan kinerja 

Bank.(http://nainah93.wordpress.com/ tag /struktur-organisasi-bank/ diakses pada 

Jum’at 13 April 2016 pada pukul 20:30 WIB) 

Kemudian dengan hadirnya perbankan syariah sebagai salah satu sistem 

perbankan nasional memerlukan berbagai sarana pendukung agar dapat 

memberikan kontribusi yang maksimum bagi pengembangan ekonomi nasional. 

Salah satu satu sarana pendukung vitalnya adalah adanya peraturan yang memadai 

dan sesuai dengan karakteristiknya. Pengakuan atas keberadaan bank syariah 

semakin di tegaskan dengan di keluarkanya UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

perbankan syariah pada juli 2008. Dengan telah di sahkannya undang - undang 

tersebut, maka keberadaan perbankan syariah di Indonesia sebagai alternatif jasa 

perbankan semakin diterima dan diakui oleh masyarakat sehingga di harapkan 
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dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam rangka menunjang 

pembangunan ekonomi nasional.( Budisantoso ;2014; 206). 

Kemudian seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia, 

pembiayaan perbankan syariah juga mengalami Peningkatan yang tajam. Kualitas 

pembiayaan syariah juga menunjukkan kinerja yang membaik dengan di 

tunjukkan oleh membesarnya porsi pembiayaan yaitu mudharabah dan 

musyarakah. (Budisantoso ; 2014 ; 205 ). 

Tabel 1.1 

Pembiayaan dan NPF berdasarkan Jenis Akad Pada Bank Umum Syariah 

Tahun 2014 – 2016 

( dalam miliar rupiah ) 

Indikator 2014 2015 2016 

1. Pembiayaan Bagi Hasil 46,976  52,398  58,123  

 NPF 2,837 2,903  2,447  

a. Mudharabah 8,424 7,979 7,577 

NPF 383 179  197  

  b. Musyarakah 38,501   44,419  50,546  

NPF 2,442 2,725 2,251 

c. Pembiayaan Bagi Hasil Lainnya 51 - - 

NPF 11 - - 

2. Piutang 91,479 91,216 109,020 

NPF 4,143 4,238 4,632 

a. Murabahah 86,072 87,789 105,112 

NPF 3,908 4,115 4,560 

b. Qardh 5,254 3,306 3,883 

NPF 218 111 64 

c. Istishna' 153 120 25 

NPF 17 12 7 

3. Pembiayaan Sewa (Ijarah) 1,539 1,368 1,636 

NPF 11 10 17 

a. Pembiayaan Sindikasi 223 153 - 

NPF - - - 

b. Pembiayaan secara Channeling - - - 

NPF - - - 

c. Pembiayaan secara Executing - - - 

NPF - - - 
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Sumber : Statistik  Perbankan  Syariah 2016  (www.ojk.co.iddiakses pada Kamis 27 April 2017 

Pukul  09 : 40 WIB) 

Seperti yang kita ketahui perbankan syariah adalah  bank yang tata cara 

beroperasinya di dasarkan pada tata cara bermu’amalat secara islam, yakni 

mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Al-Quran dan al – hadist 

(Sumar’in;2012;49) Mengenai hal ini, Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an 

surah An-Nisaayat 29 yang berbunyi: 

َزةً َعه تَزَ  َٰٓ أَن تَُكىَن ِتَجَٰ ِطِل إَِلَّ لَُكم َبۡيَىُكم بِٱۡلبََٰ اْ أَۡمَىَٰ َٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَه َءاَمىُىاْ ََل تَۡأُكلُىَٰٓ اٖض يََٰ

َ َكاَن بُِكۡم َرِحيٗما  اْ أَوفَُسُكۡمۚۡ إِنَّ ٱَّللَّ ىُكۡمۚۡ َوََل تَۡقتُلُىَٰٓ   ٩٢ّمِ
Artinya : 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 (QS :An-nissa : 29 ).  

 

Dalam pelaksanaan kegiatan penghimpunan dananya Bank Syariah 

mempunyai produk  berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional 

yang di terapkan adalah wadi’ah dan mudharabah yang dalam prinsip wadiah 

terbagi menjadi wadi’ah yad dhammah dan wadiah yad amanah. 

( Karim ; 2013 ;107 ) 

Dalam penyaluran dananya kepada nasabah perbankan syariah 

menerapkan empat skema pembiayaan. menurut (Karim ; 2014 ; 106 ) secara garis 

besar produk pembiayaan syariah adalah sebagai berikut : 

Indikator 

 
2014 2015 2016 

d. Pembiayaan Sewa Lainnya 1,316 1,215 1,636 

NPF 11 10 17 

4. Salam - - - 

NPF - - - 

Total Pembiayaan 139,993 144,981 168,779 

NPF 6,991 7,151 8,182 

http://www.ojk.co.id/
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1) Pembiayaan dengan prinsip jual beli seperti pembiayaan Murabahah, 

pembiayaan salam , pembiayaan istishna. 

2) Pembiayaan dengan prinsip sewa ( ijarah ) yaitu ijarah dan ijarah 

muntahiyabittamlik(sewa yang di ikuti dengan berpindahnya kepemilikan) 

3) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yg yaitu  musyarakah dan 

mudharabah . 

4) Pembiayaan dengan akad pelengkap seperti Hiwalah ( Alih hutang- 

piutang) , Rahn ( Gadai ) kafalah ( Garansi Bank ) 

Kemudian untuk jasa perbankan pada saat ini produk jasa perbankan 

merupakan produk yang saat ini terus di kembangkan produk ini berbasis fee yang 

harus di berikan nasabah kepada bank atas pengunaan jasa perbankan jenis - jenis   

produk jasa tersebut seperti, Rahn ( Gadai ), Hiwalah (Alih hutang- piutang), 

Kafalah (Garansi Bank) , Sharf (Jual valuta Asing).( Nadratuzzaman ; 2012 ; 40) 

Untuk mewujudkan perekonomian indonesia  pemerintah harus 

memberikan dukungan dan bantuan kepada perbankan syariah  untuk terus 

melakukan pembiayaan di sektor mikro untuk membantu para pengusaha kecil 

untuk memperoleh modal untuk pengembangan usahanya karena Pembiayaan 

untuk sektor mikro ini dapat memberikan dampak yang positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi jika di laksanakan dengan baik oleh lembaga keuangan 

mikro termasuk bank syariah   

Salah satu upaya pemerintah dalam pemberdayaan usaha kecil ini adalah 

dengan  hadirnya  Produk pembiayaan mikro syariah yang mana pembiayaan 

mikro syariah ini adalah pembiayaan yang di tujukan oleh bank syariah untuk 
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tujuan pemberdayaan usaha kecil sehingga dengan adanya pembiayaan mikro ini 

dapat membantu para pengusaha mikro untuk mendapatkan modal usaha untuk 

memajukan usahanya. 

Untuk itu pada saat ini pembiayaan mikro syariah hadir di beberapa 

Perbankan Syariah salah satunya adalah  pada bank BRI Syariah, dalam 

menyalurkan pembiayaan pada sektor mikro BRI Syariah memiliki kebijakan dan 

prosedur dimana terdapat pembagian tugas dan wewenang yang terkoordinir pada 

divisi mikro BRI Syariah di setiap kantor cabang dan kantor cabang pembantu. 

Salah satu kantor cabang yang dinilai potensial karena letaknya yang strategis 

dengan pasar tradisional yang menjadi tempat para pelaku Usaha Mikro ialah BRI 

Syariah Kcp.  A. Yani. Berikut adalah jumlah pembiayaan murabahah pada 

kantor BRI Syariah . 

Tabel 1.2 

Produk Pembiayaan Mikro BRI Syariah dan Jumlah Nasabah Pembiayaan 

Murabahah pada PT. Bank BRI Syariah 

Tahun 2013- 2016 

 

Produk Plafond  

( juta ) 

Tenor  

 ( bulan ) 

Jumlah Nasabah 

2013 2014 2015 2016 

Mikro 25 iB 25-75 6- 36 28 43 83 98 

Mikro 75 iB 75- 200 6- 36 14 24 46 54 

Mikro500 iB 75- 500     6- 60 8 11 21 29 

Total Pembiayaan / Tahun 50 78 150 178 
Sumber : Data Pembiayaan Murabahah BRI  Syariah Kcp.  A 

Menurut Direktur Bisnis Mikro dan Pendanaan BRI Syariah, Erdianto 

Sigit yang dilansir oleh republika online pada November 2016 lalu “ Pembiayaan 

ke sektor Syariah mikro menjadi salah satu fokus pembiayaan BRI Syariah dan 
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saat ini BRI Syariah menargetkan penigkatan pertumbuhan Pembiayaan Mikro 

mencapai 25 % di 2017”. (http://republikaonline.com/ tag/ focus-pembiayaan-bri 

syariah-2017,diakses pada Rabu 18 Januari 2016 pukul 21:15 WIB) 

 

Gambar 1.1  

Grafik Pertumbuhan Pembiayaan Mikro BRI Syariah  Pada Tahun 

2013- 2016 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Seperti yang kita lihat di atas pembiayaan mikro sangat di minati oleh 

masyarakat di Kuantan Singingi saat ini dan dapat  kita lihat pada grafik 

pertumbuhan pembiayaan mikro pada bank BRI Syariah  ini terjadi peningkatan 

pertumbuhan jumlah pembiayaan mikro dari tahun ke tahun di mana pada tahun 

2013 pembiayaan mikro yang hanya berjumlah 50 orang  nasabah meningkat 

menjadi 78 orang nasabah pada tahun 2014 begitu juga pada tahun 2015 yang 

mengalami peningkatan yang cukup tinggi yaitu mencapai 150 orang dan jumlah 

pembiayaan mikro di BRI Syariah pada tahun 2016 juga mengalami peningkatan 

yaitu mencapai 178 orang Nasabah. 

PSAK yang di terapkan untuk Pembiayaan Mikro BRI Syariah iB dengan 

adalah PSAK 102 ( Revisi 2013) tentang akuntansi murabahah yang mana PSAK 
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No. 102  (Revisi 2013 ) di luncurkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. PSAK ini 

merupakan penyempurnaan dari PSAK 102 tentang murabahah  yang diluncurkan 

pada tahun 2007. Sosialisasi tentang PSAK ini dilakukan di IAI pada 20 

Desember 2013 yang mana PSAK ini mengatur tentang bagimana seharusnya 

bank syariah mengakui, mengukur, menyajikan dan mengungkapkan hal- hal yang 

terkait piutang murabahah , diskon pembelian,denda keterlambatan, potongan 

perlunasan , margin murabahah, jaminan dalam murabahah dan lain- lain. dan 

dalam PSAK 102 ( Revisi 2013 ) ini dengan mengacu pada fatwa DSN MUI No 

84 tentang Metode Pengakuan Keuntungan Tamwil Bi Al Murabahah di lembaga 

keuangan syariah, termasuk bank syariah dengan menyatakan di perbolehkan nya 

Pengakuan keuntungan Al Tamwil Bi al Murabahah oleh lembaga keuangan 

syariah dilakukan secara proporsional dan secara anuitas selama sesuai dengan 

urf ( kebiasaaan ) yang berlaku di kalangan Lembaga Keuangan Syariah dengan 

mengacu pada pada PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan 

Pengukuran, PSAK 50: Instrumen Keuangan: Penyajian, dan PSAK 60: 

Instrumen Keuangan: Pengungkapan. Kemudian terdapat alasan yang membuat 

PSAK 102 ( revisi 2013 ) ini dikeluarkan alasannya adalah bahwa konsep 

murabahah yang dilakukan oleh Bank syariah di Indonesia sangat berbeda 

dengan akad murabahah yang dilakukan oleh bank syariah yang ada di negara 

lain. Akad murabahah yang berbasis ba’i  yang ada di negara lain merupakan 

murabahah dimana terdapat barang yang dimiliki oleh pembeli pertama yang akan 

bertindak sebagai penjual kedua namun dalam prakteknya penerapan akuntansi 

pada PSAK 102 Tentang akuntansi murabahah ini belum sepenuhnya diterapkan 
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pada produk Pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia . ini di 

buktikan dengan  Kenyataan di lapangan masih banyak ditemukan entitas yang 

menyalahi penerapan PSAK 102 itu sendiri.Berikut ini adalah  peyajian transaksi 

murabahah pada  laporan keuangan BRISyariah Per 31 des 2016 ini. 

Tabel 1.3 

Laporan Posisi Keuangan PT BRI Syariah Per 31 Desember 2016 

 

PIUTANG  

 

Jumlah piutang murabahah  

Pendapatan margin murabahah yang di tanguhkan  

Neto  

Persediaan   

2016 2015 

 

15.100.133 

(4.317.890) 

 

10.782.273 

4.706.000 

 

14.071.024 

(4.067.749) 

 

10.003.275 

118.000 

(Sumber: PT Bank Rakyat Indonesia Syariah, 2016) 

Dalam realisasinya Pembiayaan mikro syariah ini menggunakan  akad 

murabahah yang mana sistem yang di pakai adalah Murabahah Bil Wakalah di 

mana bank selaku penjual memberikan kewenangan kepada nasabah untuk 

membeli barang untuk keperluan usahanya dengan syarat nasabah harus 

memberikan slip pembayaran barang tersebut ke pada bank. 

(http://www.brisyariah.co.id/pembiayaan-mikro diakses pada Senin 15 Januari 

2016 pada pukul 09 :45 WIB).  

Dari hasil Observasi penulis ke Unit Mikro Syariah Bank BRI Syariah  di 

temukan beberapa permasalahan dalam penerapan akad murabahah pada Produk 

Pembiayaan Mikro BRI Syariah iB ini yaitu pertama, dalam implementasi akad 

ini, bank BRI Syariah   memberikan kuasa kepada nasabahnya untuk membeli 
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barang yang diperlukan untuk usaha nasabah. Selanjutnya, pihak Bank menjual 

barang kepada nasabah dimana harga jual barang tersebut adalah harga pokok 

barang ditambah margin keuntungan yang total seluruhnya akan dibayar oleh 

nasabah dalam jangka waktu tertentu, dengan cara angsuran sesuai dengan 

kesepakatan antara bank dan nasabah dalam Proses tersebut akad yang di 

pergunakan adalah akad murabahah bil wakalah, dimana pihak bank mewakilkan 

pembelian barang kepada nasabah dan pihak bank memberikan dana untuk 

pembelian barang yang diinginkan oleh nasabah. Namun  terdapat pemasalahan 

terhadap pelaksanaan akad murabahah bil wakalah pada Pembiayaan mikro BRI 

Syariah ini dimana pihak Bank mewakilkan pembelian barang kepada nasabah 

sepenuhnya atas nama nasabah, bukan atas nama Bank . kemudian pihak bank 

melakukan akad wakalah dan murabahah dalam satu kesepakatan dan hal ini 

berarti pihak bank tidak mengakui adanya persediaaan karena barang yang 

menjadi objek transaksi murabahah bukanlah milik bank, melainkan atas nasabah. 

Menurut Fatwa MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 ( 26 

Dzulhijah 1420 H) telah menetapkan bahwa jika bank hendak mewakilkan kepada 

nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli murabahah 

harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Dengan kata 

lain, pemberian kuasa wakalah dari bank kepada nasabah atau pihak ketiga 

manapun, harus dilakukan sebelum akad jual beli murabahah terjadi.  kemudian 

menurut PSAK (102 ) tentang akuntansi murabahah menyatakan bahwa “Aset 

murabahah adalah aset yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dengan 

menggunakan akad murabahah”. 
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Masalah kedua, yaitu cara penentuan margin untuk piutang murabahah 

Pihak Bank bank telah menetapkan margin tanpa adanya kesepakatan dengan 

nasabah terlebih dahulu  sebelum  akad murabahah dilakukan sehingga nasabah 

mau atau tidak mau harus menyetujui margin yang telah di menjadi ketentuan 

pihak Bank. Kemudian apakah yang menjadi dasar pihak bank BRI Syariah ini 

dalam menentukan margin murabahah ini apakah sebesar dana yang di berikan 

atau sebesar harga perolehan barang yang di beli. dan untuk teknik perhitungan  

margin murabahah yang di tetapkan pihak bank apakah  mengunakan perhitungan 

scara flat yang diatur oleh PSAK 102 tahun 2007 atau scara anuitas yang diatur 

oleh PSAK 102 ( 2013). 

Masalah ketiga, yaitu teknik perhitungan angsuran murabahah apakah 

menggunakan sistim flat atau anuitas ? karena banyak nasabah yang mengeluhkan 

teknik perhitungan margin yang dikenakan oleh BRI Syariah sehingga mereka 

merasa di zholimi ketika mereka akan melakukan suplesi ( perlunasan dipercepat 

), karena dalam PSAK 102 tentang murabahah, apabila nasabah melakukan 

suplesi, maka nasabah berhak mendapatkan pitung ( potongan perlunasan ) 

terhadap Margin murabahah. Namun kenyataanya BRI Syariah di tahun ke 1 dan 

ke 2 nya menarik hampir semua margin terlebih dahulu, ( seharusnya pokok dan 

margin ditarik bersamaan, agar ketika nasabah melakukan suplesi, Bank dapat 

memberikan pitung sesuai margin  dengan margin yang dipercepat ). Karena hal 

ini maka kenyataan di lapangan nasabah merasa kecewa karena mereka ingin 

melakukan suplesi namun mereka seolah - olah mendapat denda dan hal ini jelas 

bertentangan dengan ketentuan yang telah di tetapkan PSAK 102 tentang 
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akuntansi murabahah. Dan karena hal ini pula bank BRI Syariah tidak 

menerapkan sistem potongan perlunasan piutang murabahah kepada nasabah 

yang membayar angsuran tepat waktu, kekurangan kemampuan pembayaran dan 

membayar angsuran lebih cepat dari waktu yang di perjanjikan. 

Kemudian hal ini juga terdapat dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Novan Bastian dwi Arda (2013) yang berjudul “Analisis Perlakuan Akuntansi 

Murabahah Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Kota Malang” 

menjelaskan bahwa masih ditemukannya perbedaan pelaksanaan pembiayaan 

murabahah BRI Syariah IB dengan PSAK 102 karena Bank syariah menerapkan 

akad wakalah bersamaan dengan akad murabahah sehinga bank BRI Syariah 

tidak mengungkapkan persediaan murabahah di laporan keuangannya . Kemudian 

penelitian yang dilakukan oleh Amrullah dan Muhammad Arfan ( 2016) yang 

berjudul “Analisis Penerapan PSAK 102 Tentang Akuntansi Murabahah ( Studi 

Kasus Pada Lembaga Mikro Syariah Baitul Qiradh Afdhal Cabang Kota 

Lhokseumawe)” menyatakan beberapa ketidak sesuaian penerapan PSAK 102 

yang  mana Aset murabahah yang berupa logam mulia (emas) sebagai objek 

murabahah tidak diakui sebagai Persediaan namun untuk pengakuan Denda dan 

keuntungan yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah Baitul 

Qiradh Afdhal Cabang Kota Lhokseumawe telah sesuai dengan ketentuan- 

ketentuan yang diatur dalam PSAK No. 102.  

Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang  

mekanisme pembiayaan murabahah pada Produk Pembiayaan Mikro BRI Syariah 

iB. yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada 
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penelitian ini menggunakan produk yang berbeda yaitu pada penelitian ini 

meneliti tentang Produk Pembiayaan Mikro BRI Syariah iB,  dan juga dilakukan 

di lokasi yang berbeda kemudian dalam penelitian ini penulis mengunakan PSAK 

102 ( Revisi 2013 ) dan dalam penelitian ini akan membahas mengenai 

Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan transaksi murabahah, cara 

perhitungan margin Murabahah pada  produk Pembiayaan Mikro Syariah yang 

dilakukan bank  BRI Syariah  jika  di tinjau dari PSAK 102 ( Revisi 2013) 

kemudian juga ingin meneliti tentang mekanisme pelaksanaan akad wakalah. 

Maka dari itu penelitian ini penulis beri judul  “Analisis Pembiayaan Mikro BRI 

Syariah iB dengan akad Murabahah dan perlakuan akuntansinya 

berdasarkan PSAK 102 (Revisi 2013) Tentang Akuntansi Murabahah (Studi 

Kasus bank BRI Syariah  A. Yani )” 

 

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, adapun  rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan akad murabahah bil wakalah pada 

produk pembiayaan mikro syariah yang dilakukan Bank BRI Syariah ? 

2. Apakah metode perhitungan margin, dan sistem pemberian Potongan 

Perlunasan murabahah pada Pembiayaan Mikro BRI Syariah iB telah 

sesuai dengan yang di tetapkan oleh  PSAK 102 tentang Akuntansi 

murabahah ? 
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3. Apakah  Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan  

Transaksi Murabahah untuk Produk Pembiayaan Mikro Syariah yang 

dilakukan Bank  BRI Syariah  telah sesuai dengan PSAK 102 ( Revisi 

2013) Tentang Akuntansi Murabahah.? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan akad murabahah bil wakalah 

pada produk pembiayaan mikro syariah yang dilakukan Bank  BRI Syariah  

2. Untuk mengetahui metode perhitungan margin murabahah, sistem 

pemberian potongan perlunasan, pada Pembiayaan Mikro BRI Syariah iB 

dengan PSAK 102 tentang akuntansi murabahah. 

3. Untuk mengetahui kesesuaian pengakuan, pengukuran, penyajian, dan 

pengungkapan transaksi murabahah untuk produk Pembiayaan Mikro 

Syariah yang dilakukan bank  BRI Syariah   dengan PSAK 102 ( Revisi 

2013) Tentang Akuntansi Murabahah. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang akan di peroleh dalam penelitian ini adalah: 

1. Akademisi  

Bagi pihak akademisi di harapkan hasil penelitian dapat menjadi rujukan 

bagi upaya pengembangan ilmu akuntansi , dan berguna untuk menjadi 

referensi untuk  penelitian selanjutnya. 
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2. Masyarakat 

Bagi masyarakat penelitian inidi harapkan dapat memberikan manfaat bagi 

masyarakat untuk ikut serta dalam memperbaiki mekanisme pelaksanaan 

pembiayaan murabahah pada Perbankan Syariah. 

3. Perbankan  

Bagi pihak perbankan khususnya Bank BRI Syariah di harapkan penelitian 

ini dapat bermanfaatdan dapat dijadikan sebagai pedoman oleh Bank BRI 

Syariah agar lebih baik untuk kedepannya dan agar lebih mematuhi dan 

menerapkan seutuhnya apa yang telah di tetapkan dalam PSAK 102 

tentang Akuntansi Murabahah pada Produk pembiayaan murabahah. 
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1.5. Sistematika Penulisan  

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang masalah , perumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas mengenai pengertian bank syariah, fungsi Bank 

Syariah, jenis pembiayaan bank syariah, produk pembiayaan bank 

syariah analisis pembiayaan, pembiayaan dengan akad murabahah, 

sumber hukum akad murabahah, teknik perhitungan margin 

murabahah, dan PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah. 

BAB III METODELOGI PENELITIAN  

Bab membahas  lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, 

jenis dan pendekatan penelitian, jenis dan sumber data , teknik 

pengumpulan data ,  dan metode analisis data  

BAB IV  RUANG LINGKUP PERUSAHAAN 

Bab ini memaparkan tentang gambaran umum perusahaan, yaitu 

mengenai sejarah, stuktur organisasi dan aktivitas perusahaan. 

BAB V  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang analisa dan  pembahasan hasil penelitian 

yang telah dilakukan pada Bank BRI Syariah . 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian, dan saran 

saran untuk  penelitian selanjutnya. 


