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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Pengertian Bank Syariah 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 

Tentang Perbankan Syariah BAB I Ketentuan Umum pada Pasal 1 menjelaskan 

bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank 

Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta 

cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan Bank Syariah 

adalah Bank yang menjalakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan 

menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah.  

Bank Umum di definisikan  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

sebagai bentuk bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional 

dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa 

dalam lalu lintas pembayaran. ( Budisantoso dan Nuritomo ; 2014 ; 109)  

Bank Perkreditan Rakyat di definisikan oleh Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1998 sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha  secara 

konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.Sedangakan Bank Pembiayaan 

Rakyat syariah scara khusus menurut UU No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 9 

adalah  Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu 

lintas pembayaran. ( Rustam ; 2013 ; 33 )  



17 
 

 

Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari 

kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari 

kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, 

atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri 

yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai 

kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.( Rustam ; 

2013 ; 33).  

Menurut ( Usanti dan shomad : 2013 : 10 ) Bank syariah yaitu bank yang 

dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dan penyaluran dananya, serta pelayanan 

jasanya mengunakan dasar dari  prinsip syariah dan dalam menyalurkan dananya 

kepada nasabah scara garis besar produk bank syariah mengunakan prinsip 

syariah  yaitu : 

1. Pembiayaan dengan prinsip  bagi hasil (mudharabah dan musyarakah ) 

2. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (murabahah,salam, dan ishtisna ) 

3. Pembiayaan denga prinsip sewa ( ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik ) 

4. Pembiayaan atas dasar Qardh (pinjam meminjam ).  

Selain melakukan kegiatan usaha yang diatur oleh ketentuan perundang- 

undangan yang berlaku , Bank Syariah harus tunduk pada prinsip-prinsip syariah 

yang di tetukan dalam al- qur’an dan Al- hadist, sehingga pelaksanaan kegiatan 

bank syariah tersebut merupakan implementasi dari prinsip-prinsip ekonomi 

islam. ( Yusuf dan Wiroso ; 2011 ; 36 ) yang mempunyai ciri antara lain : 

1. Pelarangan riba dalam bentuk apapun  

2. Tidak mengenal konsep time value of money 
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3. Uang sebagai alat tukar bukan komoditi yang diperdagangkan  

4. Mengandung maysir ( judi / gambling ), gharar ( ada unsur penipuan ), 

riba, dan bathil ( rusak / tidak sah).  

Jadi perbankan syariah adalah bank yang tata cara beroperasinya di 

dasarkan pada tata cara bermuamalat scara Islam, yakni mengacu kepada 

ketentuan- ketentuan Al- Quran dan AL-Hadist. (Sumar’in : 2012 :49 )    

 

2.2. Fungsi Bank Syariah. 

 Berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan 

Syariah, di sebutkan bahwa bank syariah wajib menjalankan fungsi menghinpun 

dan menyalurkan dana masyarakat. Bank syariah juga menjalankan fungsi sosial 

dalam bentuk lembaga baitulmal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, 

infak, sedekah atau dana hibah dan dana sosial lainya. Kemudian menurut ( Yaya, 

dkk ; 2014 ; 48) bank syariah dengan beragam skema transaksi yang dimiliki 

memiliki setidaknya empat fungsi  yaitu : 

1. Fungsi Manager Investasi 

Fungsi ini dapat dilihat pada segi penghimpunan dana oleh bank syariah, 

khususnya dana mudharabah. Dengan fungsi ini, bank syariah bertindak 

sebagai manajer investasi dari pemilik dana ( sahibul maal ) dalam hal 

dana tersebut harus dapat di salurkan pada penyaluran yang produktif, 

sehingga dana yang di himpun dapat menghasilkan keuntungan yang akan 

di bagi hasilkan antara bank syariah dan pemilik dana. 

2. Fungsi investor  
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Dalam penyaluran dana  bank syariah berfungsi sebagai investor ( pemilik 

dana ). Sebagai investor, penanaman dana yang dilakukan oleh bank 

syariah harus dilakukan pada sektor- sektor yang produktif dengan resiko 

yang minim dan tidak melanggar ketentuan syariah. Selain itu, dalam 

menginvestasikan dana bank syariah harus menggunakan alat investasi 

yang sesuai dengan syariah. Investasi yang sesuai dengan syariah meliputi 

akad jual beli ( murabahah, salam, dan istisna), akad investasi 

(mudharabah dan musyarakah), akad sewa menyewa ( ijarah dan ijarah 

mutahiya bittamlik), dan akad lainya yang di bolehkan oleh syariah. 

3. Fungsi Sosial  

Fungsi sosial Bank syariah merupakan sesuatu yang melekat pada bank 

syariah. Setidaknya ada dua instrument yang di gunakan oleh bank syariah 

dalam menjalankan fungsi sosialnya, yaitu instrument zakat, infak 

sadaqah, dan wakaf (ZISWAF) dan instrument qardhul hasan. 

4. Fungsi Jasa Keuangan 

Fungsi jasa keuangan yang dijalankan oleh bank syariah tidaklah berbeda 

dengan bank konvensional, seperti memberikan layanan kliring, transfer, 

inkanso, pembayaran gaji, letter of guarantee, letter of credit, dan lain 

sebagainya. Akan tetapi, dalam hal mekanisme mendapatkan keuntungan 

dari transaksi tersebut, bank syariah tetap menggunakan skema yang 

sesuai dengan prinsip syariah.(Yaya, dkk ; 2014 ; 49) 
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2.3. Usaha mikro dan Pembiayaan Mikro Syariah 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 pasal 1 tentang 

Usaha Mikro yaitu: Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan 

dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Adapun kriteria usaha mikro dapat 

dilihat pada Pasal 6 ayat (1). (budisantoso dan Nuritomo ; 2015; 154 ), disebutkan 

bahwa: 

1. Usaha mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 

(lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 

2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga 

ratus juta rupiah). 

3. Belum melakukan manajemen / catatan keuangan, sekalipun yang 

sederhana, atau masih sangat sedikit yang mampu mmembuat neraca 

usahanya. 

4. Pengusaha atau SDM nya berpendidikan rata-rata sangat rendah. 

5. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas 

lainyatermasuk NPWP. 

Pengembangan usaha mikro mempunyai arti strategis yaitu memperkuat 

kesempatan kerja dan berusaha serta meningkatkan distribusi pendapatan. Biro 

Pusat Statistik juga membagi jenis Usaha Mikro dan Kecil berdasarkan jumlah 

pekerja, yaitu; 

1. Usaha mikro, dengan jumlah tenaga kerja di bawah 4 orang termasuk 

tenaga kerja yang tidak dibayar.  



21 
 

 

2. Usaha kecil, dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 5 s/d 19 orang. UU No. 

20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pasal 

disebutkan bahwa usaha mikro dan kecil bertujuan menumbuhkan dan 

mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian 

nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 

tentang usaha mikro, kecil, dan menengah bahwa Pembiayaan adalah penyediaan 

dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui 

bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan 

memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 

Kesimpulannya, dari semua definisi tentang pembiayaan mikro maka 

dapat diketahui bahwa pembiayaan mikro ialah pembiayaan yang ditujukan untuk 

sektor mikro sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 

tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah.(www.depkop.co.id) 

 

2.4. Pembiayaan Bank Syariah 

2.4.1. Pengertian Pembiayaan 

Istilah pembiayaan pada intinya berarti I believe, I Trust, saya percaya, 

saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang berarti (trust) berarti 

lembaga pembiayaan selaku shibulmal menaruh kepercayaan kepada seseorang 

untuk melaksanakan amanah yang telah diberikan. Dana tersebut harus digunakan 

dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas 

dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Rivai dan Veithzal : 2008 : 3 ) 
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Dan Allah berfirman dalam surat An-nisa ayat 29  

نَُكى  ََٰٕ اْ أَۡي َٰٕٓ ٍَ َءاَيُُٕاْ ََل تَۡأُكهُ ب ٱنَِّزٌ َٓ أٌَُّ
َٰٓ اْ ٌََٰ َٰٕٓ ََل تَۡقتُهُ َٔ ُُكۡىۚۡ  َشةً َعٍ تََشاٖض ّيِ ٌَ تَِجَٰ َٰٓ أٌَ تَُكٕ ِطِم إَِلَّ َُُكى بِٱۡنبََٰ ٍۡ بَ

ب  ًٗ ٌَ بُِكۡى َسِحٍ َ َكب ٌَّ ٱَّللَّ  ٩٢أََفَُسُكۡىۚۡ إِ
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. 

 

Dan juga dalam Surat Al- Mai‟dah ayat ( 1 ) 

 
 ٍَ بٱنَِّزٌ َٓ أٌَُّ

َٰٓ فُٕاْ بِ  ٌََٰ ۡٔ اْ أَ َٰٕٓ تُ  ٱۡنعُقُِٕدۚۡ َءاَيُُ ًَ ٍ ِٓ ىِ أُِحهَّۡت نَُكى بَ عََٰ َۡ َ َش ُيِحهًِّ  ٱۡۡل ٍۡ ُكۡى َغ ٍۡ ذِ إَِلَّ َيب ٌُۡتهَىَٰ َعهَ ٍۡ  ٱنصَّ

 ٌَّ أََتُۡى ُحُشو ٌۗ إِ َٔ َ   ١ٌَۡحُكُى َيب ٌُِشٌذُ  ٱَّللَّ

 Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. 

Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan 

kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika 

kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-

hukum menurut yang dikehendaki-Nya 

 Pembiayaan dalam undang-undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan 

Syariah adalah Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang 

dipersamakan dengan itu berupa: 

a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; 

b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam 

bentuk ijarah muntahiya bittamlik 

c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna 

d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh 

e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi 

jasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah atau 

UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi 
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fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu 

tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil. 

 

2.4.2. Jenis Pembiayaan Bank Syariah 

Adapun scara garis besar pembiayaan menurut (Al Arif ; 2010 ; 43 ) dapat 

dibagi menjadi 2 jenis yaitu : 

a. Pembiayaan Konsumtif  

Yaitu pembiayaan yang di tujukan untuk pembiayaan yang bersifat 

konsumtif , seperti pembiayaan untuk pembelian rumah, kendaraan 

bermotor, pembiayaan pendidikan dan apapun yang bersifat konsumtif  

b. Pembiayaan Produktif  

Yaitu pembiayaan yang di tujukan untuk pembiayaan sektor produktif 

seperti pembiayaan modal kerja , pembiayaan pembelian barang modal 

dan lainya yang mempunyai tujuan pembiayaan sektor ril. 

 

2.4.3. Produk Pembiayaan Murabahah Bank Syariah  

Menurut Wiroso dalam E-book Prinsip Prinsip Perbankan Syariah ( 2013 ; 

6- 31) Murabahah  adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga 

perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. 

Dan Harga yang disepakati adalah harga jual, sedang harga beli harus 

diberitahukan.dan berikut adalah ketentuan ketentuan dalam pembiayaan 

Murabahah : 

1. Unsur Murabahah 
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Harga perolehan  Rp. xxx             diberitahukan 

Keuntungan   Rp. xxx   dinegosiasi 

Harga jual   Rp. Xxx  disepakati 

2. Harga Pokok Barang  

Harga jumlah pokok barang kas atau setara kas yang dibayar kan untuk 

memperoleh suatu aset sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat 

yang siap untuk dijual atau digunakan.  

Tabel 2.1 

  Pengakuan Pendapatan Murabahah 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

Sumber: Ebook Prinsip Dasar Perbankan Syariah Wiroso 2013 diakses pada Jum‟at 28 

April 2017 pada pukul 05:23 ) 

 

 

a. Potongan Pelunasan 

Menurut (Fatwa DSN No: 23/DSN-MUI/III/2002) ketentuan potongan 

perlunasan adalah sbb : 

1) Jika nasabah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih 

cepat dari waktu yang disepakati, LKS boleh memberikan potongan dari 

kewajiban pembayaran,dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad 

Saat Penyerahan 

Barang 

 

Proporsional Seluruh Piutang 

Tertagih 

 

Tunai atau jangka 

waktu kurang satu 

tahun 

 

  

Lebih satu tahun 

risiko relatif kecil 

 

Lebih satu tahun risiko 

dan beban relatif besar 

 

 

  

 

 

Tangguh  risiko dan 

beban cukup besar 

(diragukandan macet ) 
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3. Murabahah diwakilkan  

Jika bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak 

ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara 

prinsip, menjadi milik bank. 

 

Gambar 2.1 

Skema murabahah bil wakalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Pembiayaan dengan Akad Murabahah 

2.5.1. Pengertian Pembiayaan Murabahah 

 Murabahah berasal dari kata ar-ribhu (Keuntungan ), merupakan transaksi 

jual beli dimana lembaga pembiayaan menyebutkan jumlah keuntungan tertentu. 

Dalam sistem perbankan dalam transaksi pembiayaan murabahah ini bank 

bertindak sebagai penjual, dan dilain pihak customer ( Nasabah )  sebagai pembeli 

sehingga harga beli dari supplier atau produsen atau pemasok ditambah dengan 

keuntungan lembaga pembiayaan ( Bank syariah ) sebelum di jual ke Nasabah. ( 

Rivai dan Veithzal : 2008 : 49 ) 
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Murabahah merupakan bagian akad dalam jual beli scara transaksional, 

dalam fiqh disebut dengan bay‟ al- murabahah , sedangkan imam syafi’I 

menamakan transaksi jenis bay‟ al- murabahah dengan al- amir bissy. Dalam jual 

beli scara umum, mekanisme pembayaran scara tunai, dengan  mekanisme 

murabahah , jual beli menjadi bersifat tangguh dalam pembayaran, serta penjual 

dapat mengambil tambahan keuntungan dari barang yang di jual. Dalam raktik 

perbankan pembiayaan dengan skim murabahah ini di sebut deferrend payment 

sale yaitu pembelian barang oleh bank untuk nasabah dalam rangka pemenuhan 

produksi (inventory) dengan pembayaran dalam jangka pendek (short Run 

Financing) .  ( Dahlan ;  2012 ; 190 ) 

Murabahah adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah 

keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai 

pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. 

Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga 

jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat 

berubah selama berlakunya akad. Dalam transaksi ini barang diserahkan segera 

setelah akad, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh. ( Karim ; 2014 ; 

98 ) 

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga 

perolehan dengan keuntungan ( margin ) yang di sepakati oleh penjual dan 

pembeli. Dalam murabahah bank syariah dapat bertindak sebagai penjual dan 

juga pembeli, sebagai penjual apabila bank syariah menjual barang kepada 
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nasabah, sedangkan sebagai pembeli apabila bank syariah membeli barang kepada 

supplier untuk di jual kepada nasabah.(wiyono dan maulamin ; 2012 ; 129 ) 

Murabahah berdasarkan PSAK 102 ( Paragraf 2 ) adalah menujual barang 

dengan harga jual sebesar harga perolehan di tambah keuntungan yang di sepakati 

dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada 

pembeli. 

 

2.5.2. Jenis - Jenis Murabahah 

Menurut (Nurhayati dan Wasilah : 2012 : 173 ) jenis Murabahah terbagi 

menjadi 2 yaitu : 

a. Murabahah dengan pesanan ( murabaha to the purchase order ) 

Dalam murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah 

ada pemesanan dari pembeli. Murabahah dengan pesanan dapat bersifat 

mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang 

dipesannya. Kalau bersifat mengikat, berarti pembeli harus membeli barang 

yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesanannya. Jika aset 

murabahah yang telah dibeli oleh penjual, dalam murabahah pesanan 

mengikat, mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli 

maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan akan mengurangi 

nilai akad. 

b. Murabahah tanpa pesanan, tidak bersifat mengikat. 
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2.5.3. Sumber Hukum akad Murabahah 

Adapun sumber hukum akad Murabahah dalam ( Nurhayati dan wasilah ; 

2012; 178 ) ialah sebagai berikut : 

a. Al- Quran  

QS. Al- Baqarah (275) 

 ٍَ ٌَ  ٱنَِّزٌ اْ ٌَۡأُكهُٕ َٰٕ بَ ب ٌَقُُٕو  ٱنّشِ ًَ ٌَ إَِلَّ َك ٍُ ٌَتََخبَُّطُّ  ٱنَِّزيََل ٌَقُُٕيٕ َطَٰ ٍۡ ٍَ  ٱنشَّ ۚۡ ِي ّسِ ًَ ۡى  ٱۡن ُٓ ِنَك بِأَََّ
رََٰ

ب  ًَ اْ إََِّ َٰٕٓ عُ قَبنُ ٍۡ اٌْۗ ِيۡثُم  ٱۡنبَ َٰٕ بَ أََحمَّ  ٱنّشِ عَ َٔ ٍۡ ٱۡنبَ ُٓ َو  ٱنهَّ َحشَّ اْۚۡ َٔ َٰٕ بَ ٍ َجبََٰٓءُِ  ٱنّشِ ًَ ِّ يَ  ۥفَ بِّ ٍ سَّ ِعَظٞت ّيِ  ۦٕۡ

ىَٰ فَ  َٓ أَۡيُشُِ  ۥفَهَُّ  ٱَتَ َٔ ِه إِنَى  ٰٓۥَ َيب َسهََف  ُب  ٱَّللَّ ئَِك أَۡصَحَٰ
َٰٓ نََٰ ْٔ ُ ٍۡ َعبدَ فَأ َي ٌَ  ٱنَُّبِسه َٔ ِهذُٔ ب َخَٰ َٓ  ٩ُْۡى فٍِ

Artinya :  Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran 

(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah 

disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu 

sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan 

dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya 

apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan 

urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil 

riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di 

dalamnya ( QS.Al- Baqarah 275) 

 

Qs An-nisa ayat (29) 

َشةً َعٍ تَشَ  ٌَ تَِجَٰ َٰٓ أٌَ تَُكٕ ِطِم إَِلَّ َُُكى بِٱۡنبََٰ ٍۡ نَُكى بَ ََٰٕ اْ أَۡي َٰٕٓ ٍَ َءاَيُُٕاْ ََل تَۡأُكهُ ب ٱنَِّزٌ َٓ أٌَُّ
َٰٓ ُُكۡىۚۡ ٌََٰ ََل اٖض ّيِ َٔ

ٌَ بُِكىۡ  َ َكب ٌَّ ٱَّللَّ اْ أََفَُسُكۡىۚۡ إِ َٰٕٓ ب تَۡقتُهُ ًٗ  ٩٢ َسِحٍ
Artinya : Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling 

memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak 

benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela 

diantaramu...” (QS 4:29) 

 

b. Al-Hadits 

Dari Abu Sa‟id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda : 

َسهََّى قَبَل:  َٔ  ِّ أَِن َٔ  ِّ ٍْ ََلهللِ َصهًَّ هللاُ َعهَ ْٕ ٌَّ َسُس ُُّْ أَ ًَ هللاُ َع ِذ اْنُخْذِسيِّ َسِض ٍْ ًْ َسِع ٍْ أَبِ َع

 ٍْ ٍُْع َع باْنبَ ًَ تََشاٍض, )سٔاِ انبٍٓقً ٔابٍ يبجّ ٔصححّ ابٍ حببٌ(إََِّ  
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Artinya : sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka”. (HR. 

Al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan Shahih menurut Ibnu Hibban) 

Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah Shuhaib :  

ًَّ َصهًَّ هللاُ أَ  ٍُْع إِنََى أََجٍم, ٌَّ انَُّبِ ٍَّ اَْنبََشَكتُ: اَْنَب ِٓ ٍْ َسهََّى قَبَل : ثاَلَ ث  ِف َٔ  ِّ ٍْ َعهَ

ٍْعِ )سٔاِ ابٍ يبجّ عٍ صٍٓب( ٍِْت َلَ ِنْهبَ ٍِْش ِنْهبَ َخْهُط اْنبُِشّ بِبنشَِّع َٔ قََشَضتُ,  ًُ اْن َٔ  

Artinya : Rasulullah SAW bersabda, “ ada tiga hal yang mnegandung 

keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (Mudharabah) dan 

mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga bukan 

untuk dijual”. (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib) 

 

 

c. Fatwa DSN Tentang Murabahah 

Dewan syariah Nasional telah menetapkan aturan tentang Pembiayaan 

Murabahah sebagai mana telah tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah 

Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tertanggal 1 April 2000 adalah 

sebagai berikut : 

Pertama : Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari‟ah: 

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba. 

2. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syari‟ah Islam. 

3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah 

disepakati kualifikasinya. 

4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan 

pembelian ini harus sah dan bebas riba. 

5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, 

misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. 

6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan 

harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank 
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harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut 

biaya yang diperlukan. 

7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka 

waktu tertentu yang telah disepakati. 

8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, 

pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. 

9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari 

pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, 

secara prinsip, menjadi milik bank. 

Kedua : Ketentuan Murabahah kepada Nasabah: 

1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau 

aset kepada bank. 

2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu 

aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang. 

3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah 

harus menerima (membeli) nya sesuai dengan janji yang telah 

disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian 

kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli. 

4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar 

uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. 

5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank 

harus dibayar dari uang muka tersebut. 
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6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, 

bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah. 

7. Jika uang muka memakai kontrak „urbun sebagai alternatif dari uang muka, 

maka : 

a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal 

membayar sisa harga. 

b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal 

sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; 

dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi 

kekurangannya. 

Ketiga : Jaminan dalam Murabahah :   

1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan 

pesanannya. 

2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat 

dipegang. 

Keempat : Utang dalam Murabahah : 

1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah 

tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan 

pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang 

tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk 

menyelesaikan utangnya kepada bank. 
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2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia 

tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. 

3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus 

menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh 

memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu 

diperhitungkan. 

Kelima : Penundaan Pembayaran dalam Murabahah 

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda 

penyelesaian utangnya. 

2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah 

satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya 

dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari‟ah setelah tidak tercapai 

kesepakatan melalui musyawarah. 

Keenam : Bangkrut dalam Murabahah : 

1. Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, 

bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau 

berdasarkan kesepakatan. 

2.5.4. Rukun dan Ketentuan Akad Murabahah 

Adapun rukun dan ketentuan murabahah menurut (Nurhayati dan 

Wasilah:2012 : 179), yaitu: 

1. Pelaku 
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Pelaku cakap hukum dan baligh ( berakal dan dapat membedakan ), 

sehingga jual beli dengan orang gila menjadi tidak sah sedangkan jual beli 

dengan anak kecil dianggap sah, apabila seizin walinya. 

2. Objek Jual Beli, harus memenuhi: 

a. Barang yang diperjual belikan adalah barang halal. Maka semua barang 

yang di haramkan oleh Allah, tidak dapat dijadikan sebagai objek jual 

beli, karena barang tersebut dapat menyebabkan manusia bermaksiat / 

melanggar larangan Allah. 

b. Barang yang diperjual belikan harus dapat diambil menfaatnya atau 

memiliki nilai, dan bukan merupakan barang-barang yang dilarang 

diperjualbelikan, misalnya: jual beli barang yang kedaluarsa. 

c. Barang tersebut dimiliki oleh penjual. Jual beli atas barang yang tidak 

dimiliki oleh penjual adalah tidak sah karena bagaimana mungkin ia 

dapat menyerahkan kepemilikan barang kepada orang lain atas barang 

yang bukan miliknya. Jual beli oleh bukan pemilik barang seperti ini, 

baru akan sah apabila mendapat izin dari pemilik barang.  

d. Jelas waktu penyerahannya Barang tersebut dapat diserahkan tanpa 

tergantung dengan kejadian tertentu dimasa depan. Barang yang tidak 

jelas waktu penyerahannya adalah tidak sah, karena dapat menimbulkan 

ketidakpastian (gharar), yang pada gilirannya dapat merugikan salah satu 

pihak yang bertransaksi dan dapat menimbulkan persengketaan.  
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e. Spesifikasi barang harus Jelas Barang tersebut harus diketahui secara 

spesifik dan dapat di identifikasikan oleh pembeli sehingga tidak ada 

gharar (ketidakpastian).. 

f. Kuantitas dan kualitas barang jelas .Barang tersebut dapat diketahui 

kuantitas dan kualitasnya degan jelas sehingga tidak ada gharar Apabila 

suatu barang dapat dikuantifisir ditakar, ditimbang maka atas barang 

yang di perjual belikan harus dikuantifisir, terlebih dahulu agar tidak 

timbul ketidakpastian (gharar). 

g. Harga barang tersebut jelas. Harga atas barang yang diperjual belikan 

diketahui oleh pembeli dan penjual berikut cara pembayarannya tunai 

atau tangguh sehingga jelas dan tidak ada gharar.  

h. Barang yang di akad kan ada di tangan penjual. Barang dagangan yang 

tidak berada di tangan penjual akan menimbulkan ketidak pastian 

(gharar). Hakim bin Hizam berkata: 

“Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku membeli barang dagangan, 

apakah yang halal dan apa pula yang haram daripadanya untukku?” 

Rasulullah bersabda: “Jika kamu telah membeli sesuatu, maka 

janganlah kau jual sebelum ada ditanganmu”. 

 

3. Ijab Kabul 

Ijab Kabul merupakan penyataan kehendak para pihak yang bertransaksi. 

Baik scara lisan, tertulis, atau scara diam diam. Dalam akad murabahah 

memuat semua hal yang terkait semua hal yang terkait dengan posisi serta 

hak dan kewajiban bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. 
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Menurut (Yaya,dkk. ; 2014;161 ) Akad ini bersifat mengikat bagi kedua 

pihak dan mencantumkan berbagai hal, antara lain sebagai berikut.  

1. Nama Notaris serta informasi tentang waktu dan dan tempat penanda 

tanganan akad. 

2. identitas pihak pertama, dalam hal ini pihak yang mewakili bank syariah 

( biasanya kepala cabang ). 

3. identitas pihak kedua dalam hal ini nasabah yang akan membeli barang 

dengan di dampingi oleh suami/ istri yang bersangkutan sebagai ahli 

waris. 

4. Bentuk akad beserta penjelasan akad. Beberapa hal yang dijelaskan 

terkait akad murabahah adalah definisi perjanjian pembiayaan 

murabahah, syariah, barang, pemasok, pembiayaan, harga beli, margin 

keuntungan , surat pengakuan pembayaran, masa berlakunya surat 

pembayaran, dokumen jaminan, jangka waktu perjanjian, hari kerja bank, 

pembukuan pembiayaan, surat penawara (offering letter ), surat 

permohonan realisasi pembiayaan, cedera janji, dan pengunaan fasilitas 

pembiayaan. 

5. Kesepakatan- kesepakatan yang di sepakati, meliputi kesepakatan tentang 

fasilitas pembiayaan dan penggunaanya, pembayaran jangka waktu, 

realisasi fasilitas pembiayaan, pengutamaan pembayaran, biaya 

pengeluaran jaminan, syarat- syarat penarikan fasilitas pembiayaan, 

peristiwa cidera janji, pernyataan dan jaminan , kesepakatan untuk tidak 

berbuat sesuatu. 
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2.5.5. Teknik Perhitungan Margin Murabahah 

Dalam praktik perbankan, biasanya margin dihitung dengan menggunakan 

metode anuitas, makin lama jangka waktu pembiayaan, maka makin besar margin 

yang dikenakan pada nasabah. Dalam diskusi ekonomi syariah, pembolehan 

konsep tersebut dikarenakan konsep anuitas hanya digunakan sebagai dasar 

perhitungan margin. Setelah margin ditentukan, nilai margin tersebut bersifat tetap 

dan tidak berubah kendati terjadi keterlambatan pembayaran oleh nasabah.berikut 

adalah beberapa teknik perhitungan margin murabahah.( Yaya, dkk ; 2012 ; 187 ) 

1. Perhitungan Angsuran Per Bulan Dan Pendapatan Yang Diakui 

Angsuran perbulan bersifat merata dan tetap sepanjang masa pelunasan. 

Perhitungan angsuran dapat dilakukan dengan rumusan sebagai berikut : 

                   
                        

                       
 

2. Perhitungan Pendapatan Margin Yang Diakui Saat Jatuh Tempo atau 

Pembayaran Angsuran. 

Setiap tanggal jatuh tempo, bank syariah akan mengakui adanya 

pendapatan margin yang diakui bergantung pada alternative penggunaan 

pendekatan yang digunakan. Bila bank menggunakan pendekatan 

proposional, maka besarnya margin pada setiap bulan adalah sama. Sedang 

bila bank menggunnakan pendekatan table anuitas, maka margin pada 

bulan pertama akan lebih besar disbanding dengan  bulan kedua dan 

seterusnya.Berdasarkan PSAK 102, pendekatan yang disarankan adalah 

pendekatan proposional, yaitu proposional terhadap jumlah piutang yang 
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berhasil ditagih dengan mengalihkan presentasi keuntungan terhadap 

jumlah piutang yang berhasil ditagih (PSAK 102 paragraf 24). Adapun 

presentase keuntungan dihitung dari : 

a. Perhitungan presentase keuntungan dari perbandingan margin dengan 

biaya perolehan. 

Dalam PSAK 102 paragraf 24 disebutkan bahwa presentase 

keuntungan dihitung dengan perbandingan antara margin dan biaya 

perolehan asset murabahah. Aplikasi pendekatan ini sbb: 

                       
              

                              
                 

     

                                               

 

b. Perhitungan presentase keuntungan dari perbandingan margin dengan 

total piutang Perhitungan presentase keuntungan dari perbandingan 

margin dengan total piutang adalah sebagai berikut : 

                                  
            

                    
         

 

2.5.6. Subtansi PSAK 102 Akuntansi Murabahah 

Standar akuntansi tentang jual beli murabahah mengacu pada PSAK No. 

102 di terapkan untuk lembaga keuangan syariah seperti bank, asuransi, lembaga 

pembiayaan, dana pensiun, koprasi, dan lainya yang menjalankan transaksi 

murabahah dengan lembaga keuangan tersebut. 
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Dewan Standar Akuntansi Syariah telah menyetujui ED PSAK 102 

(2013): Akuntansi Murabahah dalam Rapatnya pada tanggal 30 September 2013. 

ED PSAK 102 (2013): Akuntansi Murabahah menggantikan PSAK 102 (2007): 

Akuntansi Murabahah. ED PSAK 102 (2013) ini merupakan penyempurnaan dari 

pengaturan akuntansi murabahah sebelumnya.Secara umum perbedaan antara ED 

PSAK 102 dan PSAK 102 (2007) adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.2 

Perbedaan PSAK 102 ( 2013 ) dan PSAK 102 ( 2007 ) 

Perihal  ED PSAK 102 ( 2013 ) PSAK 102 ( 2007) 

Jenis Murabahah  1. Murabahah yang 

merupakan jual beli 

(diatur di PSAK 102). 

2. Murabahah yang 

merupakan pembiayaan 

berbasis jual beli 

(menggunakan PSAK 

50, PSAK 55, dan 

PSAK 60). 

1. Murabahah yang 

merupakan jual beli 

Pengakuan Pendapatan 

Murabahah  

1. Berbasis risk and 

reward (diatur di PSAK 

102). 

2. Imbal hasil efektif 

(menggunakan PSAK 

50, PSAK 55, dan 

PSAK 60). 

1. Berbasis risk and 

reward 

Sumber : ED PSAK 102 ( Revisi 2013 ) 
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Berikut adalah pernyataan PSAK 102 ( Revisi 2013 ) Pernyataan ini 

bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan 

transaksi murabahah. 

Karakteristik 

1. Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesananatau tanpa pesanan. Dalam 

murabahah berdasarkan pesanan,penjual melakukan pembelian barang 

setelah ada pemesanan dari pembeli. 

2. Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat 

pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam murabahah pesanan 

mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesanannya. Jika asset 

murabahah yang telah dibeli oleh penjual mengalami penurunan nilai 

sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi 

tanggungan penjual dan akan mengurangi nilai akad. 

3. Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. 

Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat 

barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan secara 

angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. 

4. Akad murabahah memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk 

cara pembayaran yang berbeda sebelum akad murabahah dilakukan. Namun 

jika akad tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga (harga dalam 

akad) yang digunakan. 
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5. Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual, sedangkan biaya 

perolehan harus diberitahukan. Jika penjual mendapatkan diskon sebelum 

akad murabahah, maka diskon itu merupakan hak pembeli. 

6. Diskon yang terkait dengan pembelian barang, antara lain, meliputi: 

a) Diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang. 

b) Diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian 

barang; 

c) komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian 

barang. 

7. Diskon atas pembelian barang yang diterima setelah akad murabahah 

disepakati diperlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut. Jika 

tidak diatur dalam akad, maka diskon tersebut menjadi hak penjual. 

8. Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang 

murabahah, antara lain, dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual 

dan/atau aset lainnya. 

9. Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen 

pembelian sebelum akad disepakati.Uang muka menjadi bagian pelunasan 

piutang murabahah, jika akad murabahah disepakati. Jika akad murabahah 

batal, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi 

kerugian riil yang ditanggung oleh penjual. Jika uang muka itu lebih kecil 

dari kerugian, maka penjual dapat meminta tambahan dari pembeli. 

10. Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang murabahah sesuai dengan 

yang diperjanjikan, maka penjual dapat mengenakan denda kecuali jika dapat 
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dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan 

oleh force majeur. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan ta‟zir yaitu 

untuk membuat pembeli lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya 

denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal 

dari denda diperuntukkan sebagai dana kebajikan. 

11. Penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan piutang murabahah 

jika pembeli: 

a) melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu; atau 

b) melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang telah 

disepakati. 

12. Penjual boleh memberikan potongan dari total piutang murabahah yang 

belum dilunasi jika pembeli: 

a) melakukan pembayaran cicilan tepat waktu; dan atau 

b) mengalami penurunan kemampuan pembayaran. 

 

1. Pengakuan dan Pengukuran Murabahah 

a. Akuntansi Untuk Penjual 

1. Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar 

biaya perolehan : 

Dr. Aset Murabahah                                                        xxx 

Kr.Kas                                                                                   xxx 

2. Untuk murabahah pesanan mengikat, pengukuran aset aset murabahah 

setelah perolehan adalah dinilai sebesar biaya perolehan dan jika terjadi 
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penurunan aset karena usang, rusak, atau kondisi lain sebelum diserahkan 

ke nasabah, penurunan aset tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi 

nilai aset. Jika terjadi penurunan nilai untuk murabahah pesanan mengikat, 

maka jurnal : 

Dr, bebanPenurunan Nilai                                               xxx 

Kr.AsetMurabahah  xxx 

Untuk murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat, 

maka aset dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat 

direalisasi, dan dipilih mana yang lebih rendah. Apabila nilai bersih yang 

dapat direalisasi lebih rendahdari biaya perolehan, maka selisihnya diakui 

sebagai kerugian. Jika terjadi penurunan nilai untuk murabahah pesanan 

tidak mengikat, maka jurnal : 

Dr. Kerugian Penurunan Aset                                           xxx 

Kr. Aset Murabahah  xxx 

3. Apabila terdapat diskon pada saat pembelian aset murabahah, maka 

perlakuannya adalah sebagai berikut : 

a. Jika terjadi sebelum akad murabahah akan menjadi pengurang biaya 

perolehan aset murabahah, jurnal sebagai berikut : 

Dr. Aset Murabahah                                                  xxx 

Kr. Kas                                                                            xxx 

b. Jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati 

menjadi hak pembeli, maka akan menjadi kewajiban kepada pembeli, 

jurnal : 
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Dr. Kas                                                                      xxx 

Kr. Utang                                                                        xxx 

c. Jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati 

menjadi hak penjual, maka akan mejadi tambahan keuntungan 

murabahah, jurnal : 

Dr. Kas                                                                     xxx 

Kr. Keuntungan Murabahah                                       xxx 

d. Jika terjadi setelah akad murbahah dan tidak diperjanjikan dalam 

akad, maka akan menjadi hak penjual dan diakui sebagai pendapatan 

oprerasional lain, jurnal : 

Dr. Kas                                                                      xxx 

Kr. Pendapatan Operasional Lain                                 xxx 

4. Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon tersebut 

akan tereliminasi pada saat : 

a. Dilakukan pembayaran kepada pembeli, sehingga jurnal menjadi : 

Dr. Utang                                                             xxx 

Kr. Kas                                                                           xxx 

b. Akan dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak 

dapat dijangkau oleh pejual, sehingga jurnal menjadi: 

Dr. Utang                                                             xxx 

Kr. Kas                                                                               xxx 

   

Dan, 
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Dr. Dana Kebajikan – Kas                                        xxx 

Kr. Dana Kebajikan – Potongan Pembelian                      xxx 

5. Pengakuan keuntungan murabahah 

a. Jika penjualan dilakukan secara tunai atau secara tangguh sepanjang 

masa angsuran murabahah tidak melebihi satu periode laporan 

keuangan, maka keuntungan murabahah diakui pada saat terjadinya 

akad murabahah : 

Dr. Kas                                                                      xxx 

Dr. Piutang Murabahah                                             xxx 

Kr. Aset Murabahah                                                         xxx 

Kr. Keuntungan                                                        xxx 

b. Namun apabila angsuran lebih dari satu periode maka perlakuannya 

sebagai berikut : 

a. Keuntungan diakui saat penyerahan aset murabahah dengan syarat 

apabila resiko penagihannya kecil, maka dicatat dengan cara yang 

sama pada butir a. 

b. Keuntngan yang diakui secara proprsional dengan besaran kas 

yang berhasil ditagih dari piitang murabahah, metode ini 

digunakan untuk transaksi murabahah tangguh dimana ada resiko 

piutang tak tertagih relatif besar dan atau beban untuk mengelola 

dan menagih piutang yang relatif besar, maka jurnal nya : 

a. Pada saat penjualan kredit dilakukan : 

Dr. Piutang Murabahah                             xxx 
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Kr. Aset Murabahah                                           xxx 

Kr. Keuntungan Tangguhan                              xxx 

    b. Pada saat penerimaan angsuran : 

Dr. Kas                                                        xxx 

Kr. Piutang Murabahah                                        xxx 

Dr. Keuntungan Tangguhan                       xxx 

Kr. Keuntngan                                                       xxx 

Contoh : pengakuan keuntungan secara proporsional adalah jika perolehan 

aset Rp. 1.000, keuntungan Rp. 250, (20% dari harga jual) maka : 

Tahun Angsuran 

Harga 

Pokok 

Keuntungan 

1 600 480 120 

2 400 320 80 

3 250 200 50 

 

b. Keuntungan diakui saat piutang murabahah brhasil ditagih, metode 

ini digunakan untuk transaksi murabahah tangguh di mana resiko 

piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta 

penagihannya cukup besar. Pencatatannya sama dengan poin 2, 

hanya saja pengakuan keuntungan dibuat saat seluruh piutang 

selesai ditagih. 

6. Pada akad murabahah piutang diakui sebesar biaya perolehan ditambah 

dengan keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode keuangan, piutang 
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murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi sama dengan 

akuntansi konvensional, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian 

piutang. Jurnal untuk mencatat transaksi ini : 

Dr. Beban Piutang Tak Tertagih                                         xxx 

Kr. Penyisihan Piutang Tak Tertagih                               xxx 

7. Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli 

yang melunasi tepat waktu atau ebih cepat dari waktu yang telash disepakati 

diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah. 

a. Jika potongan diberikan pada saat pelunasan, maka dianggap sebagai 

pengurang keuntungan murabahah, maka jurnal : ( porsi pengakuan 

keuntungan – potongan) 

Dr. Kas                                              xxx 

Dr. Keuntungan yang Ditangguhkan                           xxx 

Kr. Piutang Murabahah                                                          xxx 

Kr. Keuntungan Murabahah                                                   xxx 

b. Jika potongan diberikan setelah pelunasan yaitu penjual menerima 

pelunasan piutag dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan 

pelunasannya kepada pembeli. Maka akan dijurnal : 

              Pada saat penerimaan piutang dari pembeli 

Dr. Kas                                                                         xxx 

Dr. Keuntungan yang Ditangguhkan                           xxx 

Kr. Piutang Murabahah                                                           xxx 

Kr. Keuntungan Murabahah                                                  xxx 
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(sesuai porsi pengakuan keuntungan) 

Pada saat pengembalian kepada pembeli 

Dr. Keuntungan Murabahah                                         xxx 

Kr. Kas                                                                                   xxx 

8. Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai 

denganakad, dan denda tang diterima diakui sebagai dana kebajikan. 

Dr. Dana Kebajikan – Kas                                                  xxx 

Kr. Dana Kebajikan – Denda                                                    xxx 

9. Pengakuan dan pengukuran penerimaan uang muka adalah sebagai berikut : 

a. Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah 

yangditerima 

b. Pada saat barang jadi dibeli oleh pembeli maka uang muka diakui sebagai 

pembayaran piutang (merupakan bagian pokok). 

c. Jika barang batal dibeli oleh pembeli maka uang muka dikembalikan 

kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang 

dikeluarkan oleh penjual 

Jurnal yang terait dengan penerimaan uang muka : 

1) Penerimaan uang muka dari pembeli 

Dr. Kas                                                                      xxx 

Kr. Utang Lain – Lain Uang Muka Murabahah                 xxx 

2) Apabila murabahah jadi dilaksanakan 

Dr. Utang Lain – Lain Uang Muka Murabahah        xxx 

Kr. Piutang Murbahah                                                        xxx 
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Sehingga untuk penentuan margin keuntungan didasarkan atas nilai 

piutang (harga jual kepada pembeli setelah dikurangi uang muka). 

3) Pesanan dibatalkan, jika uang muka yang dibayarkan oleh 

calonpembeli 

lebih besar dari biaya yang dikeluarkan oleh penjual dalam rangka 

memenuhi permintaan calon pembeli maka selisihnya dikembalikan 

pada calon pembeli. 

Dr. Utang Lain – Uang Muka Murabahah                xxx 

Kr. Pendapatan Operasional                                               xxx 

Kr. Kas                                                                                xxx 

4) Pesanan dibatalkan, jika uang muka yang dibayarkan oleh calon 

pembeli lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan oleh penjual dalam 

rangka memenuhi permintaan calon pembeli maka penjual dapat 

meminta pembeli untuk membayar kekurangannya. 

Dr. Kas / Piutang                                                       xxx 

Dr. Utang Lain – Uang Muka Murabahah                xxx 

Kr. Pendapatan Operasional                                               xxx 

5) jika perusahaan menanggung kekurangannya atau uang muka sama 

dengan beban yang dikeluarkan. 

Dr. Utang Lain – Uang Muka Murabahah                xxx 

Kr. Pendapatan Operasional                                               xxx 

10. Penyajian 
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Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat 

direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan 

kerugian piutang. Keuntungan murabahah tanggungan disajikan sebagai 

pengurang (contra account) piutang murabahah. 

11. Pengungkapan 

Penjual  mengungkapkan hal – hal terkait dengan transaksi murabahah, 

tetapi tidak terbatas pada : 

a. Harga perolehan aset murabahah 

b. Janji pemesanan berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan, 

dan 

c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101 tentang 

Penyajian Laporan Keuangan Syariah. 

 

2.6. Penelitian- Penelitian Terdahulu 

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang meneliti tentang penerapan 

Pembiayaan Murabahah berdasarkan PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah 

pada bank syariah yang telah dilakukan diantaranya adalah. 

Tabel  2.3 

`  Penelitian Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Tahun Judul Hasil Penelitian 

1 Rani Febrian 

Dan Sepki 

Mardian  

 

2017 

Sekolah Tinggi 

Ekonomi Islam 

SEBI, Jornal of 

Islamic 

Penerapan 

PSAK No. 102 

atas Transaksi 

Murabahah : 

Studi Pada 

Hasil dari Penelitian ini 

adalah tidak semua 

Baitul Maal Wa Tamwil 

menggunakan PSAK 

102 untuk perlakuaan 
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No Peneliti Tahun Judul Hasil Penelitian 

Economic dan 

Business 

Volume 2, No.1 

Page : 19 - 4 

(2017) ISSN : 

2527 – 5143 

 

Baitul Maal Wa 

Tamwil Di 

Depok, Jawa 

Barat 

akuntansinya pada 

pembiayaan murabahah 

masih di temukan 

beberapa BMT di Depok 

yang belum menerapkan 

PSAK 102 untuk 

Transaksi Pembiayaan 

Murabahahnya. 

2 Amrullah, 

Muhammad Arfan 

2016 

Universitas 

Syiah Kuala 

Banda aceh 

Publikasi 

Jimeka Vol.1 

No. 1 Tahun 

2016  e -ISSN : 

2851- 1002 

Analisis 

Penerapan 

PSAK 102 

Tentang 

Akuntansi 

Murabahah ( 

Studi Kasus 

Pada Lembaga 

Mikro Syariah 

Baitul Qiradh 

Afdhal Cabang 

Kota 

Lhokseumawe) 

Hasil penelitian ini 

adalah ada 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. 

3 Sri Luayyi 2015 

Jurnal Cendekia 

Akuntansi Vol 

3 No 1 Jan 2015  

ISSN 2338- 

3593 

Evaluasi 

Perlakuan 

Akuntansi 

Pembiayaan 

Murabahah  

Berdasarkan 

hasil penelitian 

menunjukkan dengan 

menggunakan PSAK 

No. 102  kesalahan 

perhitungan atau 

pencatatan dalam 
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No Peneliti Tahun Judul Hasil Penelitian 

 PSAK 102 Pada 

Koperasi Jasa 

Keuangan 

Syariah Ar -

Rahmah 

Kabupaten 

Kediri 

 

Laporan Keuangan 

Koperasi Jasa  

Keuangan Ar Rahmah 

mudah d iketahui, 

sedangkan apabila 

menggunakan sistem  

instan kesalahan 

menjadi hal wajar, tidak 

terlihat pada laporan 

pembukuan dan di  

harapkan perusahaan 

mulai menerapkan 

sistem pembuatan 

laporan keuangan  

sesuai PSAK 102 namun 

tidak secara instan 

 

4 Parno dan 

Tikawati 

2015 

FEBI IAIN 

Samarinda 

Jurnal Ekonomi 

Islam (Islamic 

Economics 

Journal) 

Vol.4, No.2 Juli 

Desember 2016 

ISSN 2354-

9053 

 

Analisis 

Penerapan 

PSAK No. 102 

untuk 

Pembiayaan 

Murabahah 

Pada KPN IAIN 

Samarinda 

Berdasarkan hasil 

penelitian dapat 

diketahui bahwa 

perlakuan akuntansi 

murabahah pada KPN 

IAIN Samarinda yang 

berkaitan dengan 

pengakuan dan 

pengukuran, penyajian 

dan pengungkapan 

belum sepenuhnya 

sesuai dengan PSAK 
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No Peneliti Tahun Judul Hasil Penelitian 

No. 102 

 

5 Muzayyidatul 

Habibah Dan  

Alfu Nikmah 

2016 

Sekolah Tinggi 

Agama Islam 

Negeri (STAIN) 

Kudus, Jawa 

Tengah, 

Jurnal Ekonomi 

Syariah 

Volume 4, 

Nomor 1, Juni 

2016, 114 - 136 

P-ISSN: 2355-

0228,  E-ISSN: 

2502-8316 

 

Analisis 

Penerapan 

Akuntansi 

Syariah 

Berdasarkan 

PSAK 102 Pada 

Pembiayaan 

Murabahah di 

BMT Se-

Kabupaten Pati 

Hasil penelitian 

mengidentifikasikan 

bahwa masih terdapat 

BMT yang melakukan 

pengakuan persedian 

yang seharusnya tidak 

perlu dilakukan karena 

praktik yang dilakukan 

merupakan transaksi 

pembiayaan murabahah 

bukan transaksi 

murabahah berbasis 

jual beli. Pihak BMT 

sudah menyusun laporan 

keuangan Neraca, 

namun tidak dapat 

terlihat nilai cadangan 

kerugian piutang 

murabahah. Pada 

laporan laba/rugi tidak 

terlihat adanya biaya 

kerugian penurunan 

piutang murabahah 

karena memang hal 

tersebut tidak diakui 

/dicatat pada jurnal 

umum. Pihak BMT 
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No Peneliti Tahun Judul Hasil Penelitian 

sudah mengungkapkan 

hal-hal  yang terkait 

dengan transaksi 

murabahah, meliputi 

harga perolehan aset 

murabahah; 

janji pemesanan dalam 

murabahah berdasarkan 

pesanan sebagai 

kewajiban atau bukan, 

sedangkan laporan 

keuangan non komersial 

sudah disusun 

untukepentingan internal 

BMT. 

6 Haryanto 2015 

Fakultas 

syariah dan 

ekonomi Islam  

IAIN Antasari 

Banjarmasin, 

Jurnal Al- 

Banjari, Hlm 

185 – 193 Vol 4 

No. 2 Juli- 

Desember 2015 

ISSN : 1412-

9507 

Analisis 

Perlakuan 

Akuntansi 

Syariah PSAK 

102 Pada BMT 

UMMAH 

Banjarmasin 

Berdasarkan hasil 

penelitian di simpulkan 

bahwa perlakuan 

akuntansi syariah pada 

BMT UMMAH 

Sebagian besar sudah 

sesuai dengan PSAK 

102 , Namun ada 

beberapa yang perlu 

dilakukan perbakan 

seperti belum adanya 

perlakuan akutansi 

urbun murabahah, 

perlakuan akuntansi 
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No Peneliti Tahun Judul Hasil Penelitian 

potongan perlunasan 

dan tidak adanya denda 

pada saat nasabah tidak 

bisa membayar cicilan. 

7 Zulia Hanum 2014  

Jurnal Ilmu 

Ekonomi dan 

Studi 

Pembangunan, 

Vol 14 No. 01 

Juli 2014, 

 ISSN : 1693-

7600, 

Analisis 

Penerapan 

Transaksi 

Murabahah 

Pada PT. Bank 

Pembiayaan 

Rakyat (BPR) 

Syariah Gebu 

Prima Medan 

Dari hasil penelitian ini 

dapat diambil 

kesimpulan bahwa 

penerapan sistem 

pembiayaan transaksi 

murabahah serta 

pengukuran pendapatan 

transaksi murabahah 

yang diterapkan oleh 

PT. BPR Syariah Gebu 

Prima Medan sesuai 

dengan PSAK No.102. 

8 Inggrid Eka 

Pratiwi dan  

 Dina Fitrisia 

Septiarini 

2014 

Fakultas 

Ekonomi dan 

Bisnis – 

Universitas 

Airlangga 

Jurnal 

Akuntansi , 

AKRUAL 

Volume 6 No. 1  

Tahun 2014 

Hal.  17-32      

e-ISSN: 2502-

Analisis 

Penerapan 

PSAK – 102 

Murabahah  

(Studi Kasus 

Pada BMT 

Rahmat Syariah 

Kediri) 

Hasil dari penelitian 

menunjukkan bahwa  

Dalam hal pengakuan, 

pengukuran, penyajian, 

dan pengungkapan 

terhadap transaksi awal 

akad tidak sesuai dengan 

PSAK 102 namun 

Selama proses akad, 

dalam  hal pengukuran 

keuntungan murabahah 

telah sesuai dengan 

PSAK 102, namun 
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No Peneliti Tahun Judul Hasil Penelitian 

6380 dalam hal pengakuan, 

penyajian, dan 

pengungkapan tidak 

sesuai dengan PSAK 

102. Sedangkan dalam 

pengakuan, pengukuran, 

dan pengungkapan 

denda (ta‟zir) sudah 

sesuai dengan PSAK 

102 hanya penyajiannya 

saja yang tidak sesuai 

dengan PSAK 102.  

Pada saat pelunasan 

pengukuran telah sesuai 

dengan PSAK 102, 

namun pengakuan, 

penyajian, dan 

pengungkapan tidak 

sesuai dengan PSAK 

102  

9 Jeni Wardi dan 

Gusmarila Eka 

Putri 

2011 

Universitas 

Lancang 

Kuning 

Publikasi jurnal 

Pekbis Vol. 3  

No.1 ISSN : 

2085-5214 

Analisis 

Perlakuan 

Akuntansi 

Syariah untuk 

pembiayaan 

murabahah, 

mudharabah, 

serta 

kesesuaiannya 

Hasil penelitian 

menyatakan bahwa 

aturan-aturan yang 

digunakan dalam 

kegiatan operasional 

Bank Muamalat Cabang  

Pekanbaru belum 

sepenuhnya 

menggunakan aturan-
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No Peneliti Tahun Judul Hasil Penelitian 

dengan PSAK 

No. 102, dan 

105 

 

aturan yang sesuai 

PSAK 102, seperti 

konsep pengakuan aset 

murabahah, pembagian 

keuntungan, penetapan 

margin murabahah, 

konsep nisbah bagi hasil 

mudharabah. di satu 

sisi, Bank Muamalat 

Cabang Pekanbaru telah 

sepenuhnya 

melaksanakan aturan-

aturan yang telah 

ditetapkan oleh 

pemerintah terkait 

dengan operasionalisasi 

bank syariah. 

10 Muhammad 

Rusydi  dan  

Sri Salasiah 

Nasir 

2009 

Universitas 

Muhammadiyah  

Makassar 

Jurnal Ilmu 

Ekonomi Studi 

Pembangunan - 

Volume 1 No. 1 

Januari – April 

2009 Hal 17- 29 

ISSN : 1858-

2192 

Perlakuan 

Akuntansi 

Murabahah 

Ditinjau Dari 

PSAK No.102 

Pada PT Bank 

Syariah Mandiri 

Cabang 

Makassar 

Hasil penelitian 

disimpulkan, bahwa 

Perlakuan Akuntansi 

Murabahah belum 

diterapkan sesuai 

dengan PSAK No.102 

oleh PT Bank Syariah 

Mandiri Cabang 

Makassar. 

Sumber : Penelitian – Penelitian Terdahulu Tahun 2009-2017 


