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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Bank Syariah 

 Menurut Nurnasrina (2012), menyatakan bahwa bank Syariah adalah Bank 

yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip Syariah dan 

menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah. Sedangkan menurut Zainuddin (2008:1), mengatakan bahwa Bank 

Syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi 

pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan 

usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum islam. 

Dalam UU No. 21 Tahun 2008, dusebutkan bahwa Bank adalah badan 

usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk yang 

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Bank terdiri dari 

dua jenis, yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah.Bank Konvensional adalah 

bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional yang terdiri atas 

Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat.Sedangkan Bank 

Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-

prinsip Syariah, yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). 
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2.1.1 Asas, Tujuan, dan Fungsi Bank Syariah 

Dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah dijelaskan 

bahwa, perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan 

prinsip Syariah, demokrasi, ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Sedangkan tujuan 

didirikannya bank Syariah yaitu untuk menciptakan suatu keadilan dibidang 

ekonomi, dan juga bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan 

Nasional, dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan 

kesejahteraan rakyat. 

Berdasarkan Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan 

Syariah,Adapun fungsi bank Syariah adalah untuk menjalankan fungsi sosial 

dalam bentuk  lembagabaitulmalyaitu  menerima dana  yang  berasal  dari  zakat, 

infak,  sedekah,  hibah,  atau  dana  sosial  lainnya  dan  menyalurkannya  kepada 

organisasi pengelola zakat, serta menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf 

uang dan  menyalurkannya  kepada  pengelola  wakaf  sesuai  dengan  kehendak 

pemberi wakaf. 

 

2.2     Pengertian Akuntansi Syariah 

Akuntansi Islam (Syariah) adalah the “accounting process” which 

provides appropriate information (not necessarily limited to financial data) to 

stakeholders of an entity which will enable them to ensure that the entity is 

continuously operating within the bounds of the islamic Shariah and delivering on 

its socioeconomic objectives. 
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Dalam surah Al-Baqarah ayat 282 Allah memerintahkan untuk melakukan 

penulisan secara benar atas segala transaksi yang pernah terjadi selama melakukan 

muammalah. Dari penulisan tersebut dapat digunakan sebagai informasi untuk 

menentukan apa yang akan diperbuat oleh seseorang. 

Maka akuntansi Syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas 

transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah 

SWT. 

Menurut Harahap (2009:6), meyatakan bahwa akuntansi Islam atau 

Akuntansi syariah pada hakekatnya adalah penggunaan akuntansi dalam 

menjalankan syariah Islam. Akuntansi syariah ada dua versi.Akuntansi syariah 

yang yang secara nyata telah diterapkan pada era dimana masyarakat 

menggunakan sistem nilai Islami khususnya pada era Nabi SAW, 

Khulaurrasyidiin, dan pemerintah Islam lainnya. 

Kedua Akuntansi syariah yang saat ini muncul dalam era dimana kegiatan 

ekonomi dan sosial dikuasaioleh sistem nilai kapitalis yang berbeda dari sistem 

nilai Islam.Kedua jenis akuntansi itu bisa berbeda dalam merespon situasi 

masyarakat yang ada pada masanya. Tentu akuntansi adalah produk masanya yang 

harus mengikuti kebutuhan masyarakat akan informasi yang disuplainya. 

Triyuwono (2006:72), menggambarkan bahwa akuntansi syariah adalah 

upaya mendekonstruksi akuntansi modern kedalam bentuk yang humanis dan 

sarat nilai. Tujuan diciptakanny aakuntansi syariah adalah terciptanya peradaban 

bisnis dengan wawasan humanis,emansipatoris,transcendental dan teleological. 
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Konsekuensi  ontologis dari definisi ini   adalah bahwa akuntan secara 

kritis harus mampumembebaskanmanusia dari ikatan realitas peradaban  berikut  

semua  jaringan  kuasanya,  untuk  kemudian  memberikan atau  menciptakan  

realitas  alternatif  dengan  seperangkat  jaringan-jaringan kuasa ilahi yang 

mengikat manusia dalamhidup sehari-hari (ontologitauhid). 

Menurut Mulawarman (2009:114), tujuan dari akuntansi Syariah adalah 

sebagai realisasi kecintaan kepada Allah SWT, baik berbentuk ketundukan 

maupun kreativitas, baik materi, batin dan spiritual, yang sesuai dengan nilai-nilai 

islam dan tujuan syariah. 

Wiroso (2011:509), meyatakan bahwa akuntansi Islam (Syariah) 

merupakan akuntansi yang berhubungan pengakuan, pengukuran, dan pencatatan 

transaksi serta pengungkapan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya secara adil. 

Ini berarti bahwa Akuntansi Syariah merupakan Akuntansi yang menitik 

beratkan kepada prinsip-prinsip syariah yang telah diatur dalam Al-Quran dan 

Hadist. 

2.2.1 Landasan Hukum Akuntansi Syariah 

 Dasar hukum dari Akuntansi Syariah adalah bersumber dari Al-quran dan 

Hadist. Kaidah-kaidah Akuntansi Syariah, memiliki karakteristik yang 

membedakan dari kaedah akuntansi konvensional. Kaidah-kaidah Akuntansi 

Syariah sesuai dengan norma-norma masyarakat islami, dan termasuk disiplin 

ilmu sosial yang berfungsi sebagai pelayan masyarakat pada tempat penerapan 

akuntansi tersebut.  
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 Adapun dalil-dalil yang membahas tentang Akuntansi Syariah yaitu, 

sebagai berikut: 

1. Al-Quran 

Terdapat dalam surah Al-Baqarah Ayat 282 yaitu, sebagai berikut: 

َب َٰٓأَُّٚٓ  َٚ  ٍَ ٗ فَ  ٱنَِّزٚ ًّّٗ َس َٰٓ أََجٖم يُّ  ٗ ٍٍ إِنَ ۡٚ ْا إَِرا رََذاَُٚزُى ثَِذ َٰٕٓ َُُكۡى  ٱۡكزُجُُِٕ  َءاَيُُ ۡٛ ۡنَٛۡكزُت ثَّ َٔ

 ثِ 
ُّ  ٱۡنَعۡذِل  َكبرُِتُۢ ًَ ب َعهَّ ًَ ََل َٚۡأَة َكبرٌِت أٌَ َٚۡكزَُت َك َٔ  ُ هِِم  ٱللَّ ًۡ ۡنُٛ َٔ  ٱنَِّز٘فَۡهَٛۡكزُۡت 

 ِّ ۡٛ ۡنَٛزَِّك  ٱۡنَحكُّ َعهَ َٔ َ ُ  ٱللَّ ُّ َشۡٛ  ۥَسثَّّ ُۡ ََل َٚۡجَخۡس ِي َٔ ّٗ   ٌَ ِّ  ٱنَِّز٘ب  فَئٌِ َكب ۡٛ  ٱۡنَحكُّ َعهَ

ٔۡ ََل َٚۡسزَِطُٛع أَ  ٔۡ َضِعٛفًب أَ ُ َسفًِٛٓب أَ نُِّّٛ َٔ هِۡم  ًۡ َٕ فَۡهُٛ مَّ ُْ ًِ ُِٓذٔاْ َٔ  ٱۡنَعۡذِل  ثِ  ۥٌ ُٚ  ٱۡسزَۡش

َجبنُِكۡىۖۡ فَئٌِ نَّ  ٍِ ِيٍ سِّ ۡٚ َِٓٛذ َٔ  ىۡ َش ٍِ فََشُجٞم  ۡٛ ٌِ َُٚكََٕب َسُجهَ ٌَ  ٱۡيَشأَرَب ٕۡ ًٍَّ رَۡشَض ِي

 ٍَ ََٓذآَٰءِ ِي ب  ٱنشُّ ًَ ُٓ َش إِۡحَذى  ب فَزَُزكِّ ًَ ُٓ ٖ   أٌَ رَِضمَّ إِۡحَذى  ََل َٚۡأَة  ٱۡۡلُۡخَش ََٓذآَٰءُ َٔ  ٱنشُّ

ََل رَسۡ  َٔ  
 
ٔۡ َكجًِٛشا   َ إَِرا َيب ُدُعْٕا ْا أٌَ رَۡكزُجُُِٕ َغِيًٛشا أَ َٰٕٓ ًُ َٰٓ  ٗ ِّ  إِنَ نُِكۡى أَۡلَسطُ  ۦ  أََجهِ َر 

ِ ِعَُذ  َشحً َحبِضَشحّٗ  ٱللَّ ٌَ رَِج  َٰٓ أٌَ رَُكٕ ْا إَِلَّ َٰٕٓ َٰٓ أََلَّ رَۡشرَبثُ  ٗ أَۡدََ َٔ َذِح   َٓ ُو نِهشَّ َٕ أَۡل َٔ 

ْا إَِرا رَجَبَٚۡعزُ  َٰٔٓ ُِٓذ أَۡش َٔ ُكۡى ُجَُبٌح أََلَّ رَۡكزُجَُْٕۗب  ۡٛ َس َعهَ ۡٛ َُُكۡى فَهَ ۡٛ ََل  ۡى  رُِذُٚشَََٔٓب ثَ َٔ

 ُ إٌِ رَۡفَعهُْٕا فَئََِّّ َٔ  
ِٓٛٞذ  ََل َش َٔ َٔ  ۥَُٚضبَٰٓسَّ َكبرِٞت  َۖۡ  ٱرَّمُٕاْ فُُسُٕقُۢ ثُِكۡىۗ  ُكُى  ٱللَّ ًُ َُٚعهِّ َٔ ُۗ  ٱللَّ

 َٔ ُ ٍء َعهِٛٞى ثِكُ  ٱللَّ ۡٙ  [٢٨٢]سٕسح انجمشح, ٢٨٢مِّ َش

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman apabila kamu melakukan 

transaksi utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 

menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk 

menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka 
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hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berhutang itu 

mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhan-nya, dan 

janganlah dia mengurangi sedikit pun dari padanya. Jika yang berutang 

itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak 

mampu mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua 

orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang 

laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan di 

antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika 

yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan  

janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu 

bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun 

besar. Yang demikian itu, lebih adil disisi Allah, lebih dapat menguatkan 

kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali 

jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara 

kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. 

Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis 

dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka 

sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada 

Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah maha 

mengetahui segala sesuatu”.    

 

2.2.2 Akuntansi Murabahah 

Adapun karakteristik pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK 102 yaitu: 

1. Murabahah dapat dilakukkan berdasrkan pesanan atau tanpa pesanan. 

Dalam murabahah berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian 

barang setelah ada pemesanan dari pembeli. 

2. Murabahah berdasrkan 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 megalami 

penurunan nilai sebelum diserahkkan kepada pembeli, maka penurunan 

nilai tersebut menjadi tanggungan penjual dan akan mengurangi nilai akad. 
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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 memperkenakan 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. 

5. Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual, sedangkan 

baiaya perolehan harus diberitahukan. Jika penjual mendapatkan diskon 

sebelum akad murabahah, maka diskon tersebut 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 diperlukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut. Jika 

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

8. Penjual dapat meminta pembeli menyediakan anggunan atas piutang 

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

atau asset lainnya. 
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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 pemebeli setalah 

dikurangi kerugian rill yang ditanggung oleh penjual. Jika uang muka 

lebih kecil dari kerugian, maka penjual dapat meminta tambahah dari 

pembeli. 

10. Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang sesuai dengan yang 

diperjanjikan, maka penjual dapat mengenakan denda kecuali jika dapat 

dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan 

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; 

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; 

b) Mengalami penurunan kemampuan pembayaran; 
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2.2.3 Jurnal Transaksi Murabahah 

Berdasarkan PSAK No. 102 jurnal yang perlu dicatat dalam murabahah 

adalah sebagai berikut: 

1) Akuntansi untuk penjual 

a) Pada saat perolehan, asset murabahah diakui sebagai persediaan 

sebesar biaya perolehan. 

Dr. Asset Murabahah    xxx 

  Kr. Kas      xxx 

b) Untuk merubah pesanan mengikat, pengukuran asset murabahah 

setelah perolehan adalah dinilai sebesar biaya perolehan dan jika 

terjadi penurunan nilai asset karena usan, rusak atau kondisi lainnya 

sebelum diserahkan  kepada nasabah, penurunan nilai tersebut diakui 

sebagai beban dan mengurangi nilai asset. 

Jika terjadi penurunan nilai untuk murabahah pesanan mengikat, maka  jurnal: 

Dr. Beban penurunan nilai    xxx 

  Kr. Asset Murabahah      xxx 

Untuk murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat 

maka asset  dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat 

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

direalisasi lebih rendah dari pada biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagi 

kerugian. 

Jika terjadi penurunan nilai untuk murabahah pesanan tidak mengikat, 

maka jurnal: 
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Dr. Kerugian penurunan nilai    xxx 

  Kr. Asset Murabahah      xxx 

c) Apabila terdapat diskon pada saat pembelian asset murabahah, maka 

perlakuan akuntansinya adalah sebagai berikut: 

1. Jika diskon terjadi sebelum akad murabahah, maka akan menjadi 

pengurang biaya perolehan asset murabahah, jutnal: 

Dr. Asset Murabahah     xxx 

  Kr. Kas       xxx 

2. Jika diskon terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang 

disepakati menjadi hak pembeli, jurnal: 

Dr. Kas      xxxx 

 Kr. Utang       xxx 

3. Jika diskon terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang 

disepakati menjadi hak penjual, maka akan menjadi tambahan keuntungan 

murabahah, jurnal: 

Dr. Kas      xxx 

 Kr. Keuntungan Murabahah     xxx 

4. Jika diskon terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam 

akad, maka akan menjadi hak penjual dan diakui sebagai pendapatan 

operasional lain, jurnal: 

Dr. Kas      xxx 

 Kr. Pendapatan operasional lain    xxx 
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d) Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon tersebut 

akan tereliminasi pada saat: 

1. Pada saat dilakukan pembayaran kepada pembeli, sehingga jurnal: 

Dr. Utang      xxx 

  Kr. Kas       xxx 

2. Pengakuan keuntungan Murabahah 

a. Jika penjualan dilakukan secara tunai atau 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. Asset Murabahah      xxx 

  Kr. Keuntungan      xxx 

b. Namun apabila angsuran lebih dari satu periode maka perlakuannya adalah 

sebagai berikut: 

1. Keuntungan diakui saat penyerahan asset murabahah dengan syarat 

apabila resiko penagihannya kecil maka dicatat dengan cara yang sama 

dengan butir a. 

2. Keuntungan diakui secara proporsional dengan besaran kas yang berhasil 

ditagih dari piutang murabahah, metode ini digunakan untuk transaksi 

murabahah tangguh dimana ada resiko piutang tidak tertagih relatif besar 
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dan dan/atau beban untuk mengelola dan menagih piutang yang relatif 

besar, maka jurnal: 

Dr. Piutang Murabahah    xxx 

 Kr. Asset Murabahah      xxx 

 Kr. Keuntungan tangguhan     xxx 

Pada saat penerima angsuran: 

Dr. Kas      xxx 

 Kr. Keuntungan      xxx 

3. Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih, 

metode ini digunakan untuk transaksi murabahah tangguh dimana resiko 

piutang tidak tertagih dan beban pengelolalan piutang serta penagihannya 

cukup besar. Pencatatannya sama dengan poin 2, hanya saja jurnal 

pengakuan keuntungan dibuat saat seluruh piutang telah selesai ditagih. 

e) Pada saat akad murabahah piutang diakui sebesar biaya perolehan 

ditambah dengan margin (keuntungan) yang disepakati. Pada akhir periode 

laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar niali bersih yang 

dapat direalisasi sama dengan akauntansi konvensional, yaitu saldo 

piutang dikurangi dengan penyisihan kerugian piutang. Jurnal untuk 

piutang tidak tertagih: 

Dr. Piutang tidak tertagih     xxx  

  Kr. Penyisihan piutang tidak tertagih    xxx 
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f) Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli 

yang melunasi tepat waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang 

keuntungan murabahah. 

g) Jika potongan diberikan pada saat pelunasan, maka dianggap sebagai 

pengurang keuntungan murabahah, dan jurnal: 

Dr. Kas      xxx 

Dr. Keuntungan ditangguhkan   xxx 

  Kr. Piutang Murabahah     xxx 

  Kr. Keuntungan Murabahah      xxx 

h) Jika potongan diberikan setelah pelunasan yaitu penjual menerima 

pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan 

pelunasannya kepada penjual. Maka jurnal: 

Dr. Kas      xxx 

Dr. Keuntungan yang ditangguhkan   xxx 

  Kr. Piutang Murabahah     xxx 

  Kr Keuntungan Murabahah     xxx 

i) Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai 

dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dari dan 

akebajikan. Jurnal: 

Dr. Dana kebajikan-kas    xxx 

  Kr. Dana kebajikan-denda     xxx 

j) Pengakuan dan pengukuran penerimaan uang muka adalah sebagai berikut: 
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1. Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah uang 

yang diterima. 

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

pembayaran piutang (merupakan bagian dari pokok). 

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

kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah 

dikeluarkan oleh penjual. 

Jurnal yang terkait dengan penerimaan uang muka adalah: 

a. Penerimaan uang muka dari pembeli 

Dr. Kas      xxx 

  Kr. Utang Uang muka Murabahah    xxx 

b. Apabila murabahah jadi dilaksanakan 

Dr. Utang Uang muka Murabahah   xxx 

 Kr. Piutang Murabahah     xxx 

Sehingga untuk penentuan margin keuntungan didasarkan atas nilai 

piutang (harga jual dikurangi dengan uang muka).  

c. Apabila pesanan dibatalkan, jika uang muka yang dibayarkan oleh calon 

pembeli lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan oleh penjual dalam 

rangka memenuhi permintaan calon pembeli maka selisihnya 

dikembalikan pada calon pembeli. Jurnal: 

Dr. Utang Uang muka Murabahah   xxx 

Dr. Pendapatan operasional    xxx 

 Kr. Kas       xxx 
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d. Apabila pesanan dibatalkan, jika uang muka yang dibayarkan oleh pembeli 

lebih kecil dari pada biaya yang dikeluarkan oleh penjual dalam rangka 

memenuhi permintaan calon pembeli, maka penjual dapat meminta 

pembeli untuk membayarkan kekurangannya dan pembeli membayarkan 

keuangannya. Maka jurnal: 

 Dr. Utang uang muka Murabahah    xxx 

  Kr. Pendapatan operasional     xxx 

e. Jika perusahaan menanggung kekurangan atau uang muka sama beban 

yang dikeluarkan. Maka jurnal: 

Dr. Utang lain-uang muka Murabahah   xxx 

 Kr. Pendapatan operasional     xxx 

k) Penyajian 

 Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih dapat direalisasikan, 

yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. 

Keuntungan murabahah tangguhan dapat disajikan sebagai pengurang piutang 

murabahah.  

i) Pengungkapan  

 Penjual hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak 

terbatas pada: 

a. Harga perolehan asset murabahah. 

b. Janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai 

kewajiban atau bukan; dan 
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c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101 tentang penyajian 

laporan keuangan syariah. 

 

2.3 Pengertian Akad 

 Istilah “perjanjian” dalam hukum islam Indonesia dan “akad” dalam 

hukum islam. Kata akad berasal dari kata al-„qad, yang berarti mengikat, 

menyambung atau menghubungkan (ar-rabt). Sebagai suatu istilah hukum islam, 

ada beberapa definisi yang diberikan kepada akad: 

1. Menurut pasal 262 Mursyid al-Hairan, akad merupakan “pertemuan ijab 

yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang 

menimbulkan akibat hukum pada objek akad”. 

2. Menurut Anwar (2010:68), menyatakan bahwa akad adalah pertemuan ijab 

dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk 

melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. 

Kedua defenisi di atas memperlihatkan bahwa, akad merupakan 

keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulmya akibat 

hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul 

adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap 

penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak 

masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan 

kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul. 



26 

 

 

 

Dalam hukum untuk terbentuknya suatu akad yang sah dan mengikat 

haruslah dipenuhi rukun dan syarat-syarat akad. Syarat akad dibedakan menjadi 

empat macam: 

1. Syarat terbentuknya akad (syuruth al-in‟iqad) 

2. Syarat keabsahan akad (syuruth ash-shihhah) 

3. Syarat berlakunya akibat hukum akad (syuruthan-nafadz) 

4. Syarat mengikat akad (syuruth al-luzum) 

Menurut Anwar (2010:95), menyatakan bahwa rukun akad adalah unsur-

unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya 

unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Akad juga terbentuk karena adanya 

unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya. Menurut ahli-ahli hukum 

islam kotemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu: 

1. Para pihak yang membuat akad (al-„aqidan) 

2. Objek akad (mahallul-„qad) 

3. Tujuan akad (maudhu‟al-qad) 

Rukun yang disebutkan di atas harus ada untuk terrjadinya akad. Hanya 

saja dalam kaitan ini perlu diketahui bahwa sesungguhnya para ahli hukum islam 

sepakat bahwa rukun adalah unsur yang membentuk substansi sesuatu. Menurut 

mazhab Hanafi yang dimaksud dengan rukun akad adalah unsur-unsur pokok 

yang membentuk akad. Akad sendiri adalah pertemuan  kehendak para pihak dan 

kehendak itu diungkapkan melalui pernyataan kehendak yang berupa ucapan atau 

bentuk ungkapan lain masing-masing pihak. Oleh karena itu, unsur pokok yang 
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membentuk akad itu hanyalah pernyataan kehendak masing-masing pihak berupa 

ijab dan kabul. 

2.3.1 Syarat terbentuknya akad 

Masing-masing rukun yang membentuk akad di atas memerlukan syarat-

syarat agar unsur rukun itu dapat berfungsi membentuk akad. Tanpa adanya 

syarat-syarat dimaksud, rukun akad tidak dapat membentuk akad. Dalam hukum 

islam, syarat-syarat dimaksud adalah sebagai berikut: 

1.   Tamyiz 

2. (at-ta‟adud) 

3. Kesepakatan 

4. Kesatuan majelis akad 

5. Objek akad dapat diserahkan 

6. Objek akad tertentu atau dapat ditentukan 

7. Objek akad yang dapat ditransaksikan 

8. Tujuan akad tidak bertentangan dengan syarak 

Kedelapan syarat ini beserta rukun akad yang disebutkan di atas 

dinamakan pokok (al-ashl). Apabila pokok ini tidak terpenuhi, maka tidak terjadi 

akad dalam pengertian bahwa akad tidak memiliki wujud yuridis syar’i apa pun. 

Akad semacam ini disebut akad batil. Ahli-ahli hukum Hanafi mendefenisikan 

akad batil sebagai akad yang menurut syarak tidak sah pokonya. Yaitu tidak 

terpenuhi rukun dan syarat terbentuknya. Apabila rukun dan syarat terbentuknya 

akad telah terpenuhi, maka akad sudah terbentuk. 
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2.4 Pengertian Murabahah 

Menurut Antonio dalam Muthaher (2012:101), bai‟al Murabahah adalah 

akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah 

disepakati. Sedangkan Menurut Nurnasrina (2012), mengatakan bahwa 

Murabahah adalah akad jual beli dimana harga jualnya terdiri dari harga pokok 

barang yang dijual ditambah dengan sejumlah kentungan yang telah disepakati 

oleh kedua belah pihak, baik itu pembeli maupun penjual.  

Murabahah dalam fiqih islam adalah salah satu bentuk jual beli tertentu, 

ketika penjual menyatakan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh 

barang tersebut dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan. 

 

2.4.1 Konsep Umum Murabahah 

Menurut Fatwa DSN-MUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000, Murabahah adalah 

menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan 

pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. 

Dalam PSAK No. 102 tentang Akuntansi Murabahah, Murabahah adalah 

menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan 

yang telah disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan tersebut 

kepada pembeli. 

Barang yang diperjualbelikan disebut dengan asset Murabahah, yaitu asset 

yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dengan menggunakan akad 

Murabahah. Untuk memperoleh asset Murabahah, akan muncul biaya perolehan 

yang merupakan jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh 
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suatu asset sampai dengan asset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap 

untuk dijual atau digunakan. 

2.4.2 Dasar Hukum Murabahah 

a. Al-Qur’an 

 ٍَ ٌَ  ٱنَِّزٚ اْ َٚۡأُكهُٕ  ٕ ثَ ب َٚمُُٕو  ٱنشِّ ًَ ٌَ إَِلَّ َك ٍُ َٚزََخجَّطُُّ  ٱنَِّزََ٘ل َٚمُُٕيٕ طَ  ۡٛ ٍَ  ٱنشَّ ِي

سِّ   ًَ ب  ٱۡن ًَ ْا إََِّ َٰٕٓ ُۡى لَبنُ نَِك ثِأَََّٓ عُ َر  ۡٛ  ِيۡثُم  ٱۡنجَ
ۗ
ْا  ٕ ثَ أََحمَّ  ٱنشِّ َٔ ُ عَ  ٱللَّ ۡٛ َو  ٱۡنجَ َحشَّ َٔ 

 
ْا  ٕ ثَ  ٱنشِّ

ٍ َجبََٰٓءُِ  ًَ ِّ  ۥفَ ثِّ ٍ سَّ ِعظَٞخ يِّ ٕۡ ٗ  فَ  ۦَي أَۡيُشُِ  ۥفَهَُّ  ٱَزََٓ َٔ ِۖۡ إِنَٗ  ٰٓۥَ َيب َسهََف  ٍۡ َعبَد  ٱللَّ َي َٔ

ُت  ئَِك أَۡغَح 
َٰٓ نَ  ْٔ ُ ٌَ  ٱنَُّبِسۖۡ فَأ هُِذٔ  [٢٧٢]سٕسح انجمشح, ٢٧٢ُْۡى فَِٛٓب َخ 

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan 

seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila, yang 

demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba, 

padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, barang 

siapa mendapat peringatan dari rabbnya lalu dia berhenti, maka apa yang 

telah diperoleh dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah)kepada 

Allah. Barang siapa mengulangi maka mereka itu penghuni neraka, 

mereka kekal didalamnya.” (Q.S. Al-Baqarah:275) 

 

َب َٰٓأَُّٚٓ  َٚ  ٍَ َُُكى ثِ  ٱنَِّزٚ ۡٛ نَُكى ثَ  َٕ ْا أَۡي َٰٕٓ ِطمِ َءاَيُُْٕا ََل رَۡأُكهُ َشحً َعٍ  ٱۡنجَ  ٌَ رَِج  َٰٓ أٌَ رَُكٕ إَِلَّ

 ٌَّ ْا أََفَُسُكۡى  إِ َٰٕٓ ُ ََل رَۡمزُه َٔ ُُكۡى   َ رََشاٖض يِّ ب  ٱللَّ ًّٗ ٌَ ثُِكۡى َسِحٛ ]سٕسح  ٢٩َكب

 [٢٩انُسبء,

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling 

memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantara kamu” 

(Q.S. An-nisa’:29) 
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b. Hadist 

Dari Abu Sa‟id Al-Khudri Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya jual beli itu 

harus dilakukan suka sama suka” (HR.al-Baihaqi dan ibnu Majah, dan dinilai 

shahih oleh ibnu Hibban)  

 

2.4.3 Rukun dan Syarat Murabahah 

Menurut Madzab Hanafi rukun dalam jual beli adalah Ijab dan Kabul, 

sedangkan menurut Jumhur ulama ada empat rukun dalam jual beli: 

1. Orang yang menjual 

2. Orang yang membeli 

3. Shighat  

4. Barang yang diadakan 

Menurut Madzab Hanafi Ijab adalah menetapkan perbuatan tertentu yang 

menunjukkan keridhaan yang keluar pertama kali dari pembicaraan salah satu dari 

dua orang yang mengadakan akad. Sedangkan Kabul adalah apa yang diucapkan 

kedua kali dari pembicaraan salah satu dari kedua belah pihak. 

Menurut ulama Jumhur, Ijab adalah apa yang muncul dari orang yang 

mempunyai hak dan memberikan hak kepemilikannya meskipun munculnya 

belakangan. Sedangkan Kabul adalah apa yang muncul dari orang yang akan 

memiliki barang yang dibelinya meskipun muncul diawal. Adapun syarat jual beli 

adalah sesuai dengan rukun jual beli yaitu: 

a) Syarat orang yang berakal 

Orang yang melakukan jual beli harus memenuhi: 
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1. Berakal. Oleh karena itu, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil dan 

orang gila hukumnya tidak sah. Menurut Jumhur ulama bahwa orang yang 

melakukan akad jual beli itu harus baligh dan berakal. 

2. Yang melakukan akad jual beli adalah orang yang berbeda 

b) Syarat yang berkaitan dengan Ijab dan Kabul 

Menurut para ulama fiqih, syarat Ijab dan Kabul adalah: 

1. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal 

2. Kabul harus sesuai dengan Ijab 

3. Ijab dan Kabul itu dilakukan dalam satu majelis 

c) Syarat barang yang diperjualbelikan, yaitu: 

1. Barang yang diperjualbelikan tersebut tidak diharamkan menurut syariat-

syariat islam 

2. Barang yang diperjualbelikan harus nyata secara fisik dan tidak 

mengadung usur  MAGHRIB (Maisir, Gharar, Haram, Riba dan Bathil) 

 

2.5 Perbedaan  Jual Beli Murabahah dengan Bunga 

 Menurut Zainudin (2008: 34), adapun perbedaan antara jual beli 

Murabahah dengan bunga adalah sebagai berikut: 

2.1 Tabel Perbedaan Murabahah dan Bunga 

NO JUAL BELI 

MURABAHAH 

BUNGA 

1 Barang sebagai objek, 

nasabah berutang barang, 

bukan berutang uang. 

Uang sebagai objek, nasabah berutang 

uang. 
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2 Pertukaran barang dengan 

uang. 

Pertukaran uang dengan uang. 

3 Margin tidak berubah. Bunga berubah sesuai dengan 

tingkat bunga. 

4 Akad jual beli dan 

memenuhi rukun jual beli. 

Tidak ada akad jual beli, tetapi uang 

langsung sebagai komoditas. 

5 Bila macet, tidak ada bunga 

berbunga. 

Terjadi bunga berbunga. 

6 Jika nasabah tidak mampu 

membayar, tidak dikenakan 

denda. 

Dikenakan denda atau bunga. 

Sumber: (Zainudin, 2008) 

 

2.6 Margin Murabahah 

 Menurut Karim (2008:45), meyatakan bahwa margin Murabahah adalah 

keuntungan yang diperoleh dari penjualan suatu barang atau aset, dengan 

perhitungan margin secara bulanan. 

 Dalam penetuan margin suatu pembiayaan sebenarnya telah ditetapkan 

dalam rapat ALCO Bank Syariah. Dalam rapat tersebut dikatakan bahwa dalam 

menentukan margin suatu pembiayaan harus memperhatikan hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Direct Compotiter Market Rate (DCMR), ialah tingkat margin keuntungan 

rata-rata perbankan Syariah. 
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2. Indirect Compotiter Market Rate (ICMR), ialah tingkat suku bunga rata-

rata perbankan konvensional. 

3. Expected Competitive Return For Investors (ECRI), ialah target bagi hasil 

yang diharapkan dapat diberikan kepada pihak investor. 

4. Acquiring Cost, ialah biaya langsung yang dikeluarkan Bank untuk 

memperoleh dana dari pihak ketiga. 

5. Overhead Cost, ialah biaya tidak terduga yang dikeluarkan Bank untuk 

memperoleh dana dari pihak ketiga. 

 

2.7 Penentuan Margin dan Harga Jual Dalam Murabahah 

 Dalam Karim (2008:45), mengatakan bahwa dalam menentukan 

keuntungan dan harga jual didalam jual beli ada beberapa cara, yakni sebagai 

berikut: 

1. Bank menentukan keuntungan dari jumlah dana yang dipinjam oleh 

nasabah untuk membeli suatu barang atau aset kepada Bank tersebut 

sebesar jumlah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. 

2. Bank menentukan keuntungan sekali periode ditambah dengan faktor 

stabiliser daya beli uang yang dipinjamkan kepada nasabah. 

3. Bank menentukan harga jual dengan menggunakan Cost Plus Markup, 

yaitu harga jual ditambah dengan biaya estimasi atau biaya operasional 

Bank Syariah yang dibebankan kepada harga pokok aktiva Murabahah. 
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2.8 Ketentuan Hukum Murabahah 

 Adapun regulasi yang mengatur tentang akad Murabahah dalam lembaga 

keungan Syariah di Indonesia adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 

04/DSN-MUI/IV/2000 dan PSAK No.102. Tentang akad Murabahah, dalam 

Fatwa DSN tersebut ditetapkan bahwa: 

Pertama : Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari’ah 

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

2. Barang yang diperjualbelikan 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 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. 
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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. 

6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh 

bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah. 

Ketiga : Jaminan dalam Murabahah 

1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan 

pesanannya. 
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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. 

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 Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai 

kesepakatan melalui musyawarah. 
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 Sedangkan regulasi yang mengatur tentang praktek jual beli emas tidak 

tunai dalam lembaga keuangan syariah adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional 

NO:77/DSN-MUI/IV/2010, dalam Fatwa ditetapkan bahwa: 

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah 

Menimbang: 

a. Bahwa transaksi jual beli emas yang dilakukan masyarakat saat ini 

seringkali dilakukan dengan cara  pembayaran tidak tunai, baik secara 

angsuran (taqsith) maupun secara tangguh (ta‟jil). 

b. Bahwa transaksi jual beli emas dengan cara pembayaran tidak tunai 

tersebut menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan umat Islam 

antara pendapat yang membolehkan dengan pendapat yang tidak 

membolehkan. 

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan dalam 

huruf  a  dan b di atas, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa 

tentang transaksi jual beli emas secara tidak tunai untuk dijadikan 

pedoman. 

Menetapkan: Fatwa Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai 

a.  Hukum 

Jual beli emas secara tidak tunai,baik melalui jual beli biasa atau jual beli 

murabahah, hukumnya boleh (mubah,jaiz) selama emas tidak menjadi alat 

tukaryang resmi (uang). 
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b. Batasan dan ketentuan 

1. Harga jual (tsaman) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian 

meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo. 

2. Emas yang  dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan 

(rahn). 

3. Emas yang  dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud  dalam angka 2 

tidak boleh dijual belikan atau dijadikan obyek akad lain yang 

menyebabkan perpindahan kepemilikan. 

c. Ketentuan penutup 

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di 

kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan di 

sempurnakan sebagaimana mestinya. 

2.8.1 Syarat Jual Beli Emas Dalam Islam 

Syarat yang diberikan oleh Islam dalam jual beli emas dikenal dengan 

istilah (sharf), yang tidak bisa ditawar-tawar. Sebagaimana Rasulullah SAW, 

bersabda: 

“Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual 

dengan gandum, sya‟ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya‟ir, 

kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, 

maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan 

(tunai). Barangsiapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah 

berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang 

memberinya sama-sama berada dalam dosa.”(HR. Muslim). 

Dari penjelasan Hadist diatas dapat disimpulkan bahwa adapun syarat jual 

beli emas adalah sebagai berikut: 

1. Jika emas ditukar dengan emas, maka syarat yang harus dipenuhi adalah: 
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a. yadan bi yadin (harus tunai). 

b. mitslan bi mitslin (timbangannya sama meskipun beda kualitas). 

2. Jika emas ditukar dengan uang, maka syarat yang harus dipenuhi adalah: 

a. yadan bi yadin (harus tunai). 

2.8.2 Emas dalam Pandangan Islam 

 Dalam Al-quran banyak sekali ayat-ayat yang membahas tentang emas, 

sebagaiman Firman Allah SWT: 

 ٍَ دِ نِهَُّبِس ُحتُّ  ُصِّٚ  َٕ َٓ ٍَ  ٱنشَّ ٍَ َٔ  ٱنَُِّسبَٰٓءِ ِي ِطٛشِ َٔ  ٱۡنجَُِٛ مَُطََشحِ  ٱۡنمََُ  ًُ ٍَ  ٱۡن ِي

خِ َٔ  ٱنزََّْتِ  مِ َٔ  ٱۡنفِضَّ ۡٛ َيخِ  ٱۡنَخ َّٕ َس ًُ ىِ َٔ  ٱۡن َع  َۡ ُع  ٱۡنَحۡشسِۗ َٔ  ٱۡۡلَ نَِك َيزَ  حِ َر   ٕ َٛبۖۡ  ٱۡنَحَٛ َۡ  ٱنذُّ

 َٔ ُ ٍُ  ۥِعَُذُِ  ٱللَّ ًَ ُحۡس  [٤١]سٕسح آل عًشاٌ, ٤١بِة   َ ٱۡن

Artinya: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada 

apa-apa yang dingini, yaitu: (wanita,anak-anak, harta yang banyak dari 

jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah 

ladang), itulah kesenangan hidup di dunia dan disisi Allah-lah tempat 

kembali yang baik (Surga)”. (QS. Ali „Imran: 14) 

 

 ٌَّ َ  إِ ٍَ ُٚۡذِخُم  ٱللَّ هُْٕا  ٱنَِّزٚ ًِ َع َٔ ذِ َءاَيُُْٕا  هَِح  ٖذ رَۡجِش٘ ِيٍ رَۡحزَِٓب  ٱنصَّ  َجَُّ 

شُ   َٓ َۡ نِجَبُسُٓۡى فَِٛٓب َحِشٚٞش  ٱۡۡلَ َٔ اۖۡ  نُۡؤنُؤّٗ َٔ َِٔس ِيٍ َرَْٖت  ٍۡ أََسب ٌَ فَِٛٓب ِي ٕۡ  ٢٢َُٚحهَّ

 [٢٢]سٕسح انحج,

Artinya: “Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang 

beriman dan mengerjakan amal shaleh kedalam surga-surga yang 

dibawahnya mengalir sungai-sungai. Di surga itu mereka diberi perhiasan 

dan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka adalah 

sutera”. (QS. Al-Hajj: 23) 
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 Banyak lagi ayat-ayat Al-quran yang membahas tentang emas, namun dari 

penjelasan Firman Allah diatas dapat disimpulkan bahwa, emas adalah sesuatu 

yang sngat berharga, dan sesuatu yang sangat benilai. Menurut Ibnu Khaldun 

dalam karyanya yang berjudul Masyhurnya Al-muqaddimah mengatakan bahwa, 

Allah telah menciptakan dua logam yang sangat berharga (emas dan perak), 

sebagai ukuran nilai bagi semua komoditas (barang dagangan).Emas dan perak 

juga biasa digunakan manusia untuk disimpan sebagai harta kekayaan.Meski 

dalam kondisi tertentu ada hal-hal lain yang layak disimpan, namun tujuan 

akhirnya adalah mendapatkan emas dan perak. 

 

2.9 Peneltian Terdahulu 

2.2 Tabel Penelitian Terdahulu 

No Peneliti, tahun, dan 

judul penelitian 

Metode 

penelitian 

Hasil Sumber 

1 Agung Budi 

Priatmono dkk 

(2015), “Study 

Implementasi 

Akuntansi Produk 

Emas Menurut 

Pernyataan 

Standar Akuntansi 

Keuangan 107 dan 

102 pada PT. Bank 

Syariah Mandiri 

Tbk Cabang 

Jember” 

Metode 

Kualitatif 

Perlakuan akuntansi 

yang berisi tentang 

pengakuan, 

pengukuran, penyajian 

produk BSM cicil 

emas sudah sesuai 

PSAK 102. 

 

Jurnal 

Akuntansi 

2 Rifki Ismal (2014), 

“Assessing the gold 

Murabahah in 

Islamic banking” 

Metode 

Kualitatif 

Jual beli emas didalam 

perbankan syariah 

sangatlah sensitif 

terhadap pergerakan 

Jurnal 

Emerald  
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harga emas, dan oleh 

karena itu harus ada 

regulasi yang 

mengatur dalam 

kontrak pembiayaan 

ini, seperti regulasi 

dalam menentukan 

uang muka ataupun 

dalam menentukan 

margin 

murabahahnya. 

3 Permata Wulandari 

dkk  

(2016),“Contract 

agreement model 

for Murabahah 

financing in 

Indonesia Islamic 

banking” 

Metode 

Kualitatif 

70% perbankan 

Syariah yang ada di 

dunia lebih cenderung 

menggunakan akad 

Murabahah 

dibandingkan dengan 

akad-akad yang 

lainnya, akan tetapi 

belum semuanya 

menerapkan akad 

Murabahah sesuai 

dengan regulasi yang 

telah ditetapkan. 

Jurnal 

Emerald 

4 Chairul Afnan 

(2013), “Jual beli 

emas secara tidak 

tunai (Kajian 

terhadap Fatwa 

DSN-MUI 

No.77/DSN-

MUI/V/2010)” 

Metode 

Kepustakaan 

Akad jual beli emas 

secara tidak tunai 

muncul karena dilatar 

belakangi oleh 

keadaan sosial politik 

masyarakat saat ini, 

dan juga keluarnya 

fatwa ini adalah untuk 

mendukung kebijakan 

pemerintah dalam 

perbankan syariah. 

Skripsi 

UIN 

Sunan 

Kalijaga 
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5 Retno Rizki Dwi 

Hastuti(2013),“Pel

aksanaan 

pembiayaan 

Murabahah Emas 

pada Bank 

Danamon Syariah 

Siduarjo” 

Metode 

Kualitatif 

Dalam pelaksanaan 

pembiayaan 

Murabahah emas di 

Bank Danamon 

Syariah Siduarjo tidak 

hanya mengacu 

kepada Fatwa DSN 

tetapi juga mengacu 

kepada  regulasi Bank 

Indonesia 

No.14/16/DPbS. 

Skripsi 

UPN 

Veteran 

6 Leny Nofianti dkk 

(2015), “The 

practice of 

determining 

margin of financing 

in shariah bank: A 

case study in 

Indonesia and 

Brunei 

Darussalam” 

Metode 

Kualitatif 

Dalam proses 

penentuan margin, 

bank Syariah yang ada 

di Indonesia lebih 

cenderung 

menggunakan metode 

anuitas, seperti sistem 

yang di gunakan oleh 

perbankan 

konvensional. 

Jurnal 

EBSCO 

Sumber: (Penelitian Terdahulu) 
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2.10 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permasalahan: 

Perlakuan akuntansi 

akad Murbahah 

Penerapan 

pembiayaan jual beli 

emas tidak tunai 

Penentuan margin 

Murabahah 

 

Apakah perlakuan akuntansi akadMurabahah 

dalam pembiayaan jual beli emas tidak tunai 

pada Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru 

sudah sesuai dengan PSAK NO. 102. 

Apakah penerapan pembiayaan jual beli emas 

tidak tunai pada Bank BNI Syariah Cabang 

Pekanbaru telah sesuai dengan Fatwa DSN No. 

04/DSN-MUI/IV/2000. 

Bagaimanakah cara Bank BNI Syariah Cabang 

Pekanbaru menentukan margin murabahah atas 

pembiayaan jual beli emas tidak tunai. 

 

Teknik Pengumpulan Data: Observasi, 

wawancara, dokumentai. 

Teknik Analisis Data: Analisis Deskriptif 

Untuk mengetahui perlakuan akuntansi akad 

Murabahah dalam pembiayaan jual beli emas 

tidak tunai pada Bank BNI Syariah Cabang 

Pekanbaru. 

Untuk mengetahui penarapan pembiayaan Jual 

beli emas tidak tunai pada Bank BNI Syariah 

Cabang Pekanbaru. 

Untuk mengetahui cara Bank BNI Syariah 

Cabang Pekanbaru menentukan margin 

murabahah dalam pembiayaan Jual beli emas 

tidak tunai tersebut. 


