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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bank syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan 

berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan prinsip syariah adalah prinsip hukum 

Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh 

lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah 

(dalam hal ini MUI). Persamaan antara bank konvensional dengan bank syariah 

yaitu sama-sama sebagai penghimpun dan penyalur dana. Sedangkan perbedaan 

antara bank konvensional dengan bank syariah baik dalam penghimpun dana dari 

masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat, bank syariah menggunakan 

sistem bagi hasil tidak menggunakan sistem bunga seperti yang dilakukan bank 

konvensional (Koesen, 2013:8). 

Pada awal  tahun 1960-an, di mesir didirikan bank dengan prinsip bagi 

hasil yang menarik perhatian banyak Negara, termasuk Organisasi Konferensi 

Islam (OKI) yang mendirikan Islamic Development Bank (IDB) yang beroperasi 

pada tahun 1975. Setelah IDB beroperasi, berbagai bank syariah tumbuh dan 

berkembang diberbagai negara termasuk di Indonesia dengan pendirian Bank 

Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992 (Yaya, 2009:16). 

Pada saat itu, perbankan syariah masih lemah tentang landasan hukumnya. 

Hal tersebut terpapar dalam UU No.7 Tahun 1992, tentang perbankan. Namun, 

hal itu tidak menjadi hambatan bagi perkembangan perbankan syariah. Dengan 

perkembangan bank syariah yang semakin pesat, maka pemerintah merevisi ulang 
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tentang UU No.7 Tahun 1992 menjadi UU No.10 Tahun 1998 tentang perbankan. 

Dalam UU tersebut tertulis kedudukan bank syariah di Indonesia secara hukum 

mulai kuat. Bahkan bukan hanya itu saja, di dalam UU tersebut juga tertulis 

bahwa bank konvensional diperbolehkan membuka unit yang berbasis syariah. 

Sejak saat itulah mulai bermunculan bank konvensional membuka unit-unit bank 

syariah. 

Pertimbangan perubahan Undang-Undang tersebut dilakukan untuk 

mengantisipasi tantangan sistem keuangan yang semakin maju dan kompleks dan 

mempersiapkan infrastruktur memasuki era globalisasi. Jadi, adopsi perbankan 

syariah dalam sistem perbankan nasional bukanlah semata-mata mengakomodasi 

kepentingan penduduk Indonesia yang kebetulan sebagian besar muslim, namun 

lebih kepada faktor keunggulan atau manfaat lebih pada perbankan syariah dalam 

menjembatani perekonomian (Machmud, 2010:6). 

Lembaga perbankan syariah saat ini memiliki beragam produk. Secara 

garis besar, pengembangan produk bank syariah dikelompokkan menjadi tiga 

kelompok, yaitu: (1) produk penghimpun dana (funding), (2) produk penyaluran 

dana (financing), dan  (3) produk jasa (service). Prinsip operasional syariah yang 

diterapkan dalam penyaluran dana masyarakat adalah prinsip jual beli, prinsip 

investasi dan prinsip sewa (Yaya, 2014:52). 

Kelebihan sistem syariah dibanding sistem konvensional baik dari segi 

hukum agama maupun benefit adalah bahwa usaha syariah adalah berdasarkan 

Syariat Islam, yang mengkedepankan rasa keadilan dan transparansi dalam 

melakukan transaksi/deal dengan nasabah misalnya dalam pengambilan 

keuntungan (margin) serta bagi hasil, sedangkan dari segi benefit diharapkan akan 
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lebih memberikan barokah atau ketentraman bathin bagi para nasabah yang 

menggunakannya. 

Pada BNI Syariah dewan pengawas yang disebut dengan Dewan 

Pengawas Syariah (DPS). Setiap produk yang saat ini dimiliki oleh BNI Syariah 

telah mendapatkan pengesahan dari DPS, dan demikian juga dengan produk-

produk yang nantinya akan diluncurkan oleh BNI Syariah, terlebih dahulu juga 

harus mendapatkan pengesahan dari DPS sebelum di-launching kepada 

masyarakat. 

Tabel 1.1 

Penyaluran Dana Pada Bank Syariah 

 

 

 

 

 

Sumber: PT. Bank BNI Syariah Kota Pekanbaru 

PT. Bank BNI Syariah Kota Pekanbaru ini adalah salah satu perbankan 

yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Salah satu 

kegiatan usaha Bank BNI Syariah Kota Pekanbaru adalah menghimpun dan 

menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam kegiatan 

Prinsip Pembiayaan 

Jual beli 

Murabahah 

Salam 

Istishna’ 

Bagi hasil 
Mudharabah 

Musyarakah 

Sewa-menyewa 
Ijarah 

Ijarah Muntahiya bittamllik 

Akad pelengkap 

Hiwalaha 

Rahn 

Qardh 

Wakalah 

Kafalah 
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penyaluran dana, Bank BNI Syariah Kota Pekanbaru melakukan investasi dan 

pembiayaan. 

Disebut investasi karena prinsip yang digunakan adalah prinsip 

penanaman dana atau penyertaan keuntungan yang diperoleh tergantung pada 

kinerja usaha yang dimiliki objek penyertaan tersebut, sesuai dengan nisbah bagi 

hasil yang telah dijanjikan sebelumnya. Disebutkan pembiayaan karena bank 

syariah menyediakan dana, guna memenuhi kebutuhan nasabah yang memerlukan 

dana dan layak memperolehnya, keduanya dimasukkan kedalam istilah 

“pembiayaan”. 

Berdasarkan penggunaannya, pembiayaan yang ditawarkan oleh BNI 

Syariah ada dua jenis yaitu: 

1. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi 

kebutuhan produksi, dalam arti luas yaitu untuk meningkatkan usaha, baik 

usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. 

2. Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk konsumsi 

yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.  

Orientasi pembiayaan yang diberikan Bank BNI Syariah adalah untuk 

mengembangkan dan meningkatkan nasabah dan yang menjadi sasaran Bank BNI 

Syariah adalah semua sektor ekonomi untuk usaha seperti perdagangan, industri 

rumah tangga, pertanian dan jasa. 

Murabahah adalah salah satu produk yang banyak digemari di Bank BNI 

Syariah Kota Pekanbaru karena karakternya yang mudah dalam penerapan serta 

resikonya ringan untuk diperhitungkan. 
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Murabahah yaitu jual beli barang dengan harga asal dengan tambahan 

keuntungan yang disepakati. Penjual harus memberitahu harga produk yang dia 

beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya (Machmud, 

2010:27). 

Menurut PSAK 102 akuntansi murabahah, paragraf 5 adalah: Murabahah 

adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah 

keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan 

barang tersebut kepada pembeli. 

Dalam uraian tersebut pembiayaan murabahah disebutkan adanya 

keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak antara penjual dan pembeli, 

karakteristik murabahah adalah si penjual harus memberitahu tentang harga 

pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada 

biaya tersebut kepada pembeli. 

 Pada PT. Bank BNI Syariah Kota Pekanbaru jumlah flavon yang diberikan 

kepada masyarakat atau nasabah dalam pembiayaan murabahah berkisar Rp 

100.000.000 s/d Rp 2M. Kalau lebih dari Rp 2 M pembiayaan yang diajukan, 

maka pemutusan pembiayaannya adalah langsung dari pusat. 

 Dari uraian diatas terlihat bahwa pembiayaan merupakan salah satu aset 

penting dalam suatu perbankan, begitu pun dengan pembiayaan murabahah 

termasuk salah satu pembiayaan yang banyak diminati oleh masyarakat, oleh 

karena itu pembiayaan murabahah lebih diperkenalkan lagi kepada masyarakat 

atau nasabah.  
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Dari sinilah penulis tertarik untuk mempelajari dan mengetahui proses-

proses penyaluran dana (pembiayaan) yang sesuai dengan syariah yang digunakan 

oleh PT. Bank BNI Syariah Kota Pekanbaru, maka peneliti tertarik untuk 

mengambil judul: “SISTEM AKUNTANSI PEMBIAYAAN MURABAHAH 

PADA PT. BANK BNI SYARIAH KOTA PEKANBARU”. 

  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana sistem akuntansi dan prosedur pembiayaan 

murabahah yang dilaksanakan pada PT. Bank BNI Syariah Kota Pekanbaru?”. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem akuntansi pelaksanaan pembiayaan 

murabahah pada PT. Bank BNI Syariah Pekanbaru. 

2. Untuk mengetahui apakah prosedur pembiayaan murabahah pada PT. 

Bank BNI Syariah Pekanbaru berjalan secara efektif dan efisien. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini antara lain: 

1. Bagi Perusahaan 

Peneliti diharapkan bisa memberikan masukan dan bahan pertimbangan 

kepada pihak manajemen perusahaan PT. Bank BNI Syariah Kota 

Pekanbaru dalam pelaksanaan Pembiayaan Murabahah sesuai Syariah. 

 



7 
 

2. Bagi Penulis 

Peneliti diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan atau menambah 

wawasan secara umumnya tentang perbankan syariah dan secara 

khususnya tentang pembiayaan murabahah. 

3. Bagi Pihak Lain 

Bisa dijadikan bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya tentang sistem 

akuntansi pembiayaan murabahah dan juga untuk menambah pengetahuan  

bagi pihak lain khususnya calon nasabah yang akan mengajukan 

pembiayaan murabahah pada PT. Bank BNI Syariah Kota Pekanbaru. 

 

1.5 Metode Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah di mana penelitian 

tersebut akan dilakukan. Adapun lokasi tempat yang akan dilakukan oleh 

peneliti adalah di PT. Bank BNI Syariah Kota Pekanbaru Jalan Jenderal 

Sudirman NO. 484 Pekanbaru. 

2. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif. 

       Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis dan tingkah laku yang 

dapat diamati dari orang-orang yang diteliti. 

       Pendekatan deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk 

memberikan gejala-gejala, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual 
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dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena 

yang diselidiki.  

3. Jenis dan Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh oleh penulis langsung dari 

perusahaan berupa yang memerlukan pengolahan, yang terdiri dari 

surat permohonan, penilaian, analisis pembiayaan, keputusan 

pembiayaan, dan pelaksanaan pembiayaan. 

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari perusahaan dalam 

bentuk jadi tanpa perubahan, seperti sejarah Bank BNI Syariah Kota 

Pekanbaru dan Struktur Organisasi Bank BNI Syariah Kota Pekanbaru. 

 

1.6  Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data, mengacu pada cara yang digunakan untuk 

memperoleh data. Untuk mendapatkan data yang lebih akurat, relavan dan 

lengkap, maka penelitian menggunakan teknik sebagai berikut: 

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian Kepustakaan (Library Research), adalah segala usaha yang 

dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relavan dengan 

topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Dalam hal ini peneliti 

menggunakan teori untuk membahas permasalahan yang ada, misalnya 

teori bank syariah, proses pembiayaan murabahah, penerapan pembiayaan 

dan lain-lainnya. 
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2. Penelitian Lapangan (Field Research) 

a. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Peneliti 

menggunakan teknik dokumentasi sebagai sarana untuk mendapatkan 

data tentang jumlah nominal pembiayaan nasabah serta data-data yang 

mendukung lainnya. 

b. Wawancara  

Wawancara adalah cara memperoleh data dengan tanya jawab secara 

langsung kepada pihak Bank BNI Syariah Kota Pekanbaru tentang 

proses pembiayaan yang terkait dengan prosedur pelaksanaan 

pembiayaan murabahah. 

 

1.7  Sistematika Penulisan 

 Agar penulisan lebih sistematis dan terarah maka penulis menyusun 

sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 

penelitian, teknik pengumpulan data, dan sistematika penulisan. 

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Pada bab ini akan membahas tentang sejarah singkat perusahaan, 

visi, misi, dan motto perusahaan, struktur organisasi, serta 

aktivitas Bank BNI Syariah Kota Pekanbaru. 
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BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 

Pada bab ini akan membahas tentang teori-teori yang terdiri dari 

pengertian sistem, pengertian akuntansi, pengertian sistem 

akuntansi syariah, pengertian dan jenis pembiayaan, tujuan dan 

fungsi pembiayaan, prosedur pembiayaan, pengertian pembiayaan 

murabahah, substansi PSAK 102 mengenai murabahah serta 

jurnal pembiayaan murabahah. Sedangkan tinjauan praktik terdiri 

dari alur pembiayaan murabahah, sistem akuntansi transaksi 

murabahah, pengimplementasi perhitungan pembiayaan 

murabahah serta prosedur dalam pengajuan pembiayaan 

murabahah pada Bank BNI Syariah Kota Pekanbaru. 

BAB IV : PENUTUP 

Pada bab ini akan membahas tentang kesimpulan dari semua 

pembahasan dan saran yang membangun guna untuk kemajuan 

kedepan baik bagi penulis maupun bagi pihak-pihak yang 

membacanya.  

 


