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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan lembaga keuangan di Indonesia saat ini semakin pesat 

dan sangat diperlukan dalam perekonomian, dapat dipahami bahwa lembaga 

keuangan adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan 

bidang keuangan. Kegiatan ini dapat berupa menghimpun dana dan 

menyalurkan dana sekaligus, di mana kegiatan usaha lembaga keuangan 

diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan 

distribusi barang dan jasa. Sesuai dengan sistem keuangan yang ada, maka 

dalam operasionalnya lembaga keuangan dapat berbentuk lembaga keuangan 

konvensional dan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah 

secara esensial berbeda dengan lembaga keuangan konvensional baik dalam 

tujuan, mekanisme, kekuasaan, ruang lingkup, serta tanggung jawab. Setiap 

institusi dalam lembaga keuangan syariah menjadi bagian integral dari sistem 

keuangan syariah, lembaga keuangan syariah bertujuan membantu mencapai 

tujuan sosial ekonomi masyarakat menurut syariat islam, baik dalam lembaga 

keuangan mikro maupun makronya. 

Dalam perkembangan perekonomian yang semakin komplek di 

masyarakat, muncullah berbagai macam jasa keuangan yang ditawarkan oleh 

lembaga keuangan non bank. Setelah entitas perbankan yang sistem 

konvensional yang dulu mendominasi pasar perbankan Indonesia, saat ini 

mulai bermunculan sistem perbankan yang berbasis syariah, salah satunya 



 2 

adalah Baitul Maal wa Tamwil (BMT) yang proses kegiatannya berdasarkan 

prinsip syariah. BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang mempunyai 

peran cukup penting bagi perkembangan usaha menengah ke bawah. 

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau juga lebih di kenal dengan 

nama Baitul Maal wa Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro 

syariah yang berbadan hukum koperasi, karena Kementrian Koperasi dan 

UKM (Usaha Kecil dan Menegah) telah mengeluarkan SK 

No:91/kep/M.UKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksaan Kegiatan Usaha 

Koperasi Jasa Keuangan syariah (Rifki, 2008:43). 

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan sebuah lembaga keuangan 

mikro syariah, BMT adalah konsep industri perbankan syariah yang 

menekankan memiliki fungsi intermediary unit antara pihak yang kelebihan 

dana dan pihak yang kekurangan dana. Konsep kegiatan operasional BMT 

berdasarkan prinsip syariah namun bukan bank. Baitul Maal wa Tamwil 

terdiri dari dua istilah, yaitu Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Baitul Maal 

lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang 

nonprofit, seperti zakat, infak, dan sedekah. Adapun Baitul Tamwil sebagai 

usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Baitul Maal wa Tamwil 

sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan 

berlandaskan Islam secara kelembagaan Baitul Maal wa Tamwil didampingi 

atau didukung Pusat Inkubansi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). 

Baitul Maal (rumah harta), menerima titipan dan zakat, infak, dan 

sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan 
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amanahnya. Baitul Tamwil (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan 

pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan 

kualitas ekonomi pengusaha mikro dan mendorong kegiatan menabung dan 

menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. 

Dimasyarakat BMT dikenal dengan koperasi syariah. Perkembangan 

BMT sangat pesat karena prinsip-prinsip yang dijalankan lebih didasarkan 

pada kepercayaan antara kedua belah pihak. Hal ini dibuktikan dan dapat 

dilihat dari mudahnya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para nasabah 

ketika hendak melakukan transaksi. 

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 mengambil keputusan oleh 

pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut PSAK No.101 laporan keuangan 

adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan 

suatu entitas syariah. 

Namun saat ini sesuai dengan perkembangan yang ada IAI telah 

mengeluarkan PSAK No.102 yang lebih spesifik mengatur mengenai 

Akuntansi Murabahah yang di dalamnya mengatur tentang pengakuan, 

pengukuran, penyajian serta pengungkapan transaksi murabahah. PSAK 

No.102 mulai berlaku efektif 1 Januari 2008. PSAK No.102 ini disahkan oleh 

Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pada tanggal 27 Juni 2007. 
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Menurut PSAK 102, Akuntansi Murabahah, paragraf 5, dinyatakan 

bahwa : Murabahah merupakan akad jual beli barang dengan harga jual 

sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual 

harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. 

PSAK No.102 juga merupakan sistem akuntansi yang melihat bagaimana 

proses pencatatan terhadap produk pembiayaan yang memakai sistem jual 

beli dari proses transaksi antara pihak-pihak yang terkait menjadi sistem 

akuntansi yang dipakai dilembaga perbankan syariah. 

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Hijrah berdiri pada tanggal 01 

Maret 2008 dengan badan hukum yang di pakai BMT Al-Hijrah No: 

400/BH/IV.3/VI/2008, pendirian Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Hijrah 

bermula dari keprihatinan bersama beberapa jama’ah dan pengurus Yayasan 

Harapan Ummat, PKS Kab. Kampar dan beberapa tokoh lingkungan sekitar 

Bangkinang dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan bersama melalui 

kegiatan ekonomi yang menaruh perhatian pada nilai-nilai dan kaidah-kaidah 

muamalah syar’iyyah yang memegang teguh keadilan, keterbukaan dan 

kehati-hatian. 

BMT Al-Hijrah Salo Kabupaten Kampar merupakan lembaga 

keuangan mikro syariah atau dikenal dengan sebutan Koperasi Syariah yang 

beroperasi berdasarkan syariah, dengan menjalankan konsep murabahah yang 

berupa kavlingan tanah baik cast maupun kredit dan mempunyai beberapa 

sistem, prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon debitur.    
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Berdasarkan hasil wawancara serta analisis yang peneliti lakukan dan 

data yang diperoleh pada Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al-Hijrah Salo 

Kabupaten Kampar di temukan beberapa permasalahan, antara lain : 

Pertama, PSAK No.102 paragraf 30 di sebutkan bahwa uang muka 

diakaui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima. Namun 

BMT tidak melakukan pencatatan atau penjurnalan uang muka, karena uang 

muka tersebut langsung diberikan nasabah kepada pemasok (dealer) 

sehingga BMT tidak melakukan pencatatan. Hal ini tidak sesuai dengan 

aturan syariah yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional No:04/DSN-

MUI/IV/2000 Tentang Murabahah karena BMT memperbolehkan nasabah 

untuk membayarkan uang muka kepada pemasok (dealer), seharusnya uang 

muka dibayarkan kepada BMT, karena yang melakukan transaksi 

pembiayaan adalah antara BMT dengan nasabah. Dalam PSAK No.102 

paragraf 14 dinyatakan bahwa penjual dapat meminta uang muka kepada 

nasabah sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. 

Kedua, PSAK No.102 paragraf 29 menjelaskan bahwa denda 

dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan 

akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan. Namun 

BMT Al-Hijrah tidak melakukan pencatatan akuntansi yang sesuai dengan 

PSAK No.102. 

Ketiga, PSAK No.102 paragraf 27 menjelaskan bahwa potongan 

pelunasan piutang murabahah dapat dilakukan dengan menggunakan salah 

satu metode berikut : (a) diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual 
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mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah; atau (b) 

diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari 

pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada 

pembeli. Namun di BMT Al-Hijrah dalam melakukan pencatatan 

akuntansinya belum sesuai dengan PSAK No.102 yaitu BMT Al-Hijrah 

sebagai penjual tidak mengurangi keuntungan murabahah dalam pencatatan 

akuntansinya. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis memformulasikan masalah 

murabahah sebagai objek penelitian pada Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al-

Hijrah Salo Kabupaten Kampar dengan judul “ANALISIS AKUNTANSI 

MURABAHAH  PADA BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) AL-

HIJRAH SALO KABUPATEN KAMPAR”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, 

maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : bagaimana Akuntansi 

Murabahah pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Hijrah Salo Kabupaten 

Kampar. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

Akuntansi Murabahah pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Hijrah Salo 

Kabupaten Kampar. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan akan diperoleh melalui penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti adalah : 

1. Bagi peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengetahuan serta 

memperdalam pemahaman tentang penerapan PSAK No.102 dalam 

transaksi murabahah dan mengetahui mekanisme dan proses akuntansi 

murabahah pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Hijrah Salo Kabupaten 

Kampar.  

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi untuk 

penelitian selanjutnya serta bahan masukan yang bermanfaat bagi banyak 

pihak yang ingin mempelajari tentang akuntansi murabahah dan sebagai 

bahan referensi untuk penelitian yang sama dengan mengikuti 

perkembangan PSAK yang lebih uptodate dan keadaan masyarakat yang 

telah terjadi pada saat itu serta dapat menambah bahan pustaka. 

3. Bagi perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan infomasi yang 

bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam 

rangka meningkatkan nilai perusahaan dengan akuntansi murabahah, 

sehingga dapat menerapkan strategi yang efektif untuk meningkatkan 

jumlah nasabah dimasa yang akan datang. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam sistematika penulisan penelitian ini, secara garis besar dapat 

diuraikan secara singkat terdiri dari lima bab dimana antara satu bab dengan 

bab yang lainnya saling berhubungan. Uraian tersebut adalah sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

BAB I ini penulis menguraikan tentang latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

BAB II ini menjelaskan mengenai akuntansi syariah, pengertian 

akuntansi murabahah, jenis-jenis murabahah, rukun dan syarat 

murabahah, dasar hukum murabahah, jurnal akuntansi 

murabahah, perlakuan akuntansi murabahah menurut PSAK102, 

Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/VI/2000 tentang murabahah, 

laporan keuangan baitul maal wa tamwil (BMT), fungsi dan 

peran baitul maal wa tamwil (BMT), transaksi murabahah dalam 

baitul maal wa tamwil (BMT), dan penelitian terdahulu. 

BAB III : METODELOGI PENELITIAN 

BAB III ini menjelaskan tempat dan waktu penelitian, desain 

penelitian, jenis dan sumber data,  teknik pengumpulan data, dan 

teknik analisis data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

BAB IV ini menjelaskan tentang sejarah singkat baitul maal wa 
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tamwil (BMT) Al-Hijrah Salo, visi misi dan tujuan baitul maal 

wa tamwil (BMT) Al-Hijrah Salo, produk-produk baitul maal wa 

tamwil (BMT) Al-Hijrah Salo, dan struktur organisasi baitul maal 

wa tamwil (BMT) Al-Hijrah Salo. 

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

BAB V ini menjelaskan tentang perbandingan pencatatan 

akuntansi murabahah PSAK 102 dengan baitul maal wa tamwil 

(BMT) Al-Hijrah, akuntansi transaksi murabahah, analisis 

akuntansi murabahah baitul maal wa tamwil (BMT) Al-Hijrah. 

BAB VI : PENUTUP 

BAB VI ini menguraikan kesimpulan mengenai hasil penelitian 

yang dapat ditarik dari penelitian, keterbatasan, serta saran untuk 

penelitian selanjutnya. 


