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Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris ada atau tidak
perbedaan persepsi mahasiswa dan mahasiswi akuntansi mengenai PSAK 102
tentang akuntansi murabahah. Penelitian ini termasuk penelitian survey yang
berupa penelitian penjelasan dan menurut sifatnya penelitian ini merupakan
penelitian komperatif karena membandingkan antara mahasiswa dan mahasiswi
semester VI,VIII,X. Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa jurusan
akuntansi jurusan akuntansi S1 konsentrasi akuntansi syariah Uin Suska Riau.
Sample yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 122 orang. Dengan
menggunakan statistiik deskriptif. Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini
menggunakan purposive sampling untuk menginginkan karakteristik responden.
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. Adapun variable
pada penelitian ini adalah karakteristik, pengakuan dan pengukuran, penyajian
dan pengungkapan pada PSAK 102 Akuntansi Murabahah.
Secara uji Independent Sample T-Test bahwa tidak terdapat perbedaan
persepsi antara Mahasiswa dan Mahasiswi dari variabel penelitian antara lain
karakteristik karena mempunyai nilai probabilitas 0.649 berada diatas 0.05.
variabel pengakuan dan pengukuran mempunyai nilai probabilitas 0,238berada
diatas 0.05. variable penyajian mempunya inilai probabilitas 0,117 berada diatas
0.05. Namun perbedaan persepsi terdapat pada variabel pengungkapan karena
memiliki nilai probabilitas 0,028 dibawah 0.05.

Kata kunci : PSAK 102 karakteristik, pengakuan dan pengukuran, penyajian,
pengungkapan akuntansi.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang
Bank islam merupakan salah satu bentuk dari perbankan nasional yang
mendasarkan operasionalnya pada syariat hukum Islam. Bank syariah
dikembangkan sebagai lembaga bisnis keuangan yang melaksanakan kegiatan
usahanya sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi Islam. Tujuan
ekonomi Islam bagi bank syariah tidak hanya terfokus pada tujuan komersial yang
tergambar pada pencapaian keuntungan maksimal, tetapi juga perannya dalam
memberikan kesejahteraan secara luas bagi masyarakat (Khaerul Umam, 2013:
16).
Menurut Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah
yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang kegiataannya menghimpun
dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya serta memberikan
jasa-jasa lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Sutan R
Sjahdeini,2014: 39).
Akuntansi adalah seperangkat pengetahuan yang berupa alat dan seni untuk
mencatat dan mengelompokan dan mengiktisarkan serta menafsirkan hasil
transaksi keuangan yang menghasilkan konsep, prinsip, standar, prosedur, dalam
rangka menyediakan informasi yang berarti sebagai pertanggungjawaban
manajeman kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diolah dalam sebuah
sistem.
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Untuk mengatur akuntansi atas transaksi-transaksi keuangan syariah, Ikatan
Akuntansi Indonesia (IAI) telah menetapkan Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan (PSAK) Nomor 101-111. PSAK ini diharapkan dapat diterapkan oleh
sumber daya insani (SD) industri keuangan syariah tanah air lebih lanjut
penyiapan SDI merupakan agenda besar tersendiri yang perlu disiapkan oleh
pemerintah bersama industri keuangan syariah di Indonesia. Peran lembaga
pendidikan, khususnya perguruan tinggi sebagai institusi pencetak SDI unggul
menjadi suatu yang penting untuk terus ditingkatkan.
Penerapan Akuntansi Syariah secara praktik khususnya di Indonesia baru
dimulai awal tahun 2003 yang ditandai dengan berlakunya pernyataan standar
akuntansi keuangan (PSAK. No 59) tentang akuntansi perbankan syariah yang
telah disahkan oleh dewan standar akuntansi keuangan pada tanggal 1 mei 2002.
Pada tanggal 27 juni 2007 Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) menerbitkan enam
standar terkait dengan akuntansi syariah yang telah disahkan oleh dewan standar
akuntansi keungan yaitu:
1.

PSAK 101 (Penyajian Laporan Keuangan Syariah),

2.

PSAK 102 (Akuntansi Murabahah),

3.

PSAK 103 (Akuntansi salam)

4.

PSAK 104 (Akuntansi Istishna’)

5.

PSAK 105 (Akuntansi Mudarabah)

6.

PSAK 106 (Akuntansi Musyarakah)

Selanjutnya tanggal 28 Februari 2008 IAI juga telah mengeluarkan 3 PSAK
Syariah tambahan yaitu PSAK 107 tentang akuntansi Ijarah, PSAK 108 tentang
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akuntansi penyelesaian utang piutang murabahan bermasalah, dan PSAK 109
tentang Zakat dan Infk/Sedekah. IAI mengesahkan PSAK tersebut berlaku 1
januari 2009. Terkait dengan pernyataan standar akuntansi tersebut PSAK yang
akan digunakan dalam penelitian yaitu PSAK 102 akuntansi murabahah
Murabahah merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga
perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.
Harga yang disepakati adalah harga jual. Sedangkan harga beli harus
diberitahukan. Potongan dari pemasok merupakan hak pembeli. Secara
operasional, praktek murabahah ini adalah jual beli barang sebesar harga
perolehan atau harga jual (harga beli ditambah biaya transportasi. PPN dan
sebagainya) ditambaha dengan keuntungan (margin) yang disepakati di mana
penjual harus memberitahukan kepada pembeli mengenai harga beli produk dan
menyatakan jumlah keuntunga yang ditambah pada harga perolehan tersebut.
Seorang profesional dalam bidang akuntansi lahir dari lingkungan
pendidikan akuntansi. Aspek pendidikan mempunyai peranan sangat besar dalam
mencetak profesi akuntan sebagai bibit praktisi yang akan terjun langsung ke
dalam dunia akuntansi. Lahirnya profesi akuntansi yang dimulai oleh seorang
mahasiswa akuntansi menjadi seseorang Akuntan tidak pernah lepas dari profesi
pendidikan yang diterimanya. Dengan demikian pendidikan akuntansi dapat
diidentikan sebagai fase awal dalam praktik akuntansi.
Direktur Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dhani Gunawan
Idhat. Mencatat setidaknya ada tujuh persoalan yang dihadapi perbankan syariah
untuk bisa tumbuh pesat diataranya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia
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(SDM) yang belum memadai serta teknologi informasi perbankan syariah secara
umum masih di bawah kualitas yang dimiliki perbankan kovensioval
(detik.com:2015).
Persepsi adalah tanggapan (penerima) langsung dari suatu, serapan, perlu
diteliti, proses sesorang mengetahui beberapa hal melalui panca indranya, Philip
& Kevin Lane Keller mendefinisikan persepsi sebagai proses yang digunakan oleh
individu untuk memilih, mengorganisasi, dan menginterprestasi masukan
informasi guna menciptakan gambaran dunia yang memiliki arti Philip Kotler
(2010:288).
Siti Zubaidah (2012) tentang persepsi akuntan internal terhadap PSAK 101110 tentang akuntansi syariah pada lembaga keuangan syariah di malang. Hasil
penelitian ini menunjukan bahwa persepsi akuntan internal terhadap PSAK 101110 tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi
dalam laporan keuangan rata-rata menyatakan setuju, baik tentang akuntansi
murabahah, akuntansi musyarakah, akuntansi mudharabah, leasing, ijarah maupun
penyajian dalam laporan keuangan.
Suriati (2013) tentang persepsi mahasiswa akuntansi Fekonsos UIN Suska
Riau terhadap akuntansi mudharabah (PSAK 105). Hasil penelitian ini secara uji
hipotesis Mann-Whitney bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi antara
mahasiswa dengan mahasiswa dari variabel penelitian antara lain pengakuan,
pengukuran, penyajian, pengungkapan karena mempunyai nilai probabilitas 0.530
berada diatas 0.05. variabel penyajian mempunyai nilai probabilitas 0.713 berada
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diatas 0.05. Namun perbedaan persepsi terdapat pada variabel pengungkapan
karena memiliki probabilitas 0.029 diatas 0.05.
Nurfiah (2013) tentang penerapan PSAK 102 dan 106 ditinjau dari persepsi
mahasiswa akuntansi syariah dan non akuntansi syariah Fekonsos UIN Suska
Riau. Hasil uji Mann-Whitney bahwa terdapat perbedaan persepsi antara
mahasiswa akuntansi syariah dengan non akuntansi syariah dari variabel
penelitian antara lain pengakuan dan pengukuran dengan nilai probabilitas 0.023
lebih kecil dari 0.05 . tidak terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa
akuntansi syariah dan non akuntansi syariah dari variabel penyajian dengan nilai
probabilitas 0.127 lebih besar dari 0.05 dan variabel pengungkapan karena
memiliki nilai probabilitas 0.450 lebih besar dari 0.05.
Shalihul Aziz Widya Iriawan (2016) tentang persepsi mahasiswa tentang
perbankan syariah (studi kasus mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis UNISNU
Jepara). Hasil penelitiana ini menunjukan bahwa karakteristik, produk dan
pelayanan perbankan syariah berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi
mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis tentang perbankan syariah, dan
karakteristik perbankan syariah merupakan variabel yang paling dominan
mempengaruhi persepsi mahasiswa.
Haichal Reza (2017) tentang persepsi mahasiswa prodi akuntansi
Universitas Islam Indonesia terhadap perbankan syariah sebagai lembaga
keuangan syariah. Hasil kesimpulan dari penelitian ini terdapat perbedaan yang
signifikan antara mahasiswa yang belum mengambil mata kuliah akuntansi
syariah dengan mahasiswa yang sudah mengambil mata kuliah akuntansi syariah
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tentang karakteristik perbankan syariah, produk bank syariah, prinsip bank syariah
dan akuntansi di bank syariah dalam mempersepsikan perbankan syariah sebagai
lembaga keuangan syariah.
Menjadi seorang akuntan yang taat syariah adalah sebuah pilihan hidup.
Akuntansi syariah yang telah berkembang menjadi alternatif bagi seseorang calon
akuntan sebagai sebuah lahan pekerjaan yang memiliki keunikan tersendiri.
Namun pilihan tersebut sangat dipengaruhi oleh persepsi yang terbangun dalam
benak calon akuntan.
Dengan dasar pernyataan tersebut bahwa dapat diasumsikan Akuntansi
harus peka terhadap current issues yang akan selalu muncul sesuai dengan zaman,
sehingga mahasiswa akuntansi sebagai calon akuntan dituntut mempunyai
persepsi yang logis terhadap karakteristi, pengakuan, pengukuran, pengungkapan
dan penyajiaan akuntansi murabahah dengan ilmu yang di dapatkanya dari bangku
kuliah dan dapat menyikapi perbankan syariah yang bermunculan pada saat ini
dengan semestinya meskipun demikian masih banyak orang yang belum
mengenal lebih jauh apa itu bisnis syariah.
Jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau
yang merupakan salah satu universitas yang memegang peran penting dalam
pembentukan persepsi mahasiswa. Tempat ini dapat menjadi media untuk
penyampaian informasi dan pembelajaran mengenai isu-isu dan hal yang terkait
dengan akuntansi syariah dan profesi akuntansi di bidang bisnis syariah bagi
mahasiswa. Jika mahasiswa mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang
cukup mengenai akuntansi syariah selama dibangku kuliah maka seharusnya
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mahasiswa akan memiliki persepsi bahwa akuntansi syariah bersifat unik dan
membutuhkan keahlian yang unik juga.
Menurut Dhani Gunawan Idhat, banyaknya kampus hanya mengajarkan
mazhab ini, mazhab itu. ini halal, ini haram. Itu penting, tapi itu saja tidak cukup.
Mereka harus diperkenalkan dengan sistem bisnisnya. Karena banyak kasus,
ketika ditanya bank syariah, para lulusan ini tidak tahu apa itu bank syariah. Para
lulusan ini tidak tahu apa itu bank syariah sehingga mereka tidak lulus ketika
seleksi masuk.” Ujar Dhani.
Untuk itu ia menyarankan agar dibuat standarrisasi kurikulum bank syariah
dan setiap universitas yang membuka prodi ekonomi syariah wajib menerapkan
standarisasi tersebut. Hal ini diharapkan dapat menciptakan lulusan ekonomi yang
terstandar dan siap diserap diduni kerja .http://m.detik.com/finance/moneter/d3077049/banyak-sarjanan-ekonomi-syariah-tapi-bank-syariah-kekurangan-sdm
Akan tetapi, tingkat pemahaman dan kepekaan mahasiswa dapat berbeda
antara satu dengan yang lainnya disebabkan oleh faktor-faktor tertentu.
Akibatnya, persepsi mahasiswa terhadap praktisis akuntansi syariah bisa saja
berbeda satu dengan yang lainnya. Selain itu menarik juga jika kita melihat
persepsi dari para praktisi yang telah menjalankan akuntansi syariah. Berdasarkan
pengalaman, perasaan dan harapan mereka tentunya juga akan membentuk
persepsi tersendiri.
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ada pada variabel
yang digunakan yaitu PSAK 102, Adapun alasan yang melatar belakangi
penulisan mengangkat akad murabahah adalah karena akad ini merupakan salah
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satu jenis kontrak (akad) yang paling umum diterapkan dalam aktivitas
pembiayaan perbankan syariah.
Murabahah diterapkan melalui mekanisme jual beli barang dengan
penambahan margin sebagai keuntungan yang akan diperoleh bank. Porsi
pembiayaan dengan akad Murabahah saat ini berkontribusi paling besar dari total
pembiayaan perbankan syariah indonesia yakni sekitar 60%. Hal ini terjadi karena
sebagian besar kredit dan pembiayaan yang diberikan sektor perbankan di
indonesia betumpu pada sektor konsumtif. Agar mampu bersaing dengan
perbankan kobensional, fitur pembiayaan Murabahah yang mudah dan sederhana
menjadikan ia primadona bagi perbankan syariah untuk memenuhi kebutuhankebutuhan pembiayaan konsumtif seperti pengadaan kendaraan bermotor,
pembelian

rumah

dan

kebutuhan

konsumen

lainnya

(Standar

Produk

Murabahah,2016).
Penelitian ini fokus pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial,
jurusan akuntansi konsetrasi akuntansi syariah semester VI, VIII, X. Adapun
alasan peneliti mengambil judul ini adalah untuk mengetahui persepsi mahasiswa
akuntansi syariah tentang karakteristik, pengakuan, pengukuran, penyajian dan
pengungkapan pada akuntansi murabahah PSAK No. 102.
Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik mengangkat judul
“PERSEPSI MAHASISWA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN MENGENAI
PSAK 102 TENTANG AKUNTANSI MURABAHAH (STUDI EMPIRIS
PADA

MAHASISWA

JURUSAN

AKUNTANSI

KONSENTRASI
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AKUNTANSI SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS SULTAN SYARIF KASIM RIAU”
1.2

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalah dalam penelitian ini
adalah:
1. Apakah terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa dan mahasiswi
akuntansi tentang karakteristik PSAK No. 102 akuntansi murabahah pada
mahasiswa jurusan akuntansi konsentrasi akuntansi syariah Fekonsos UIN
Suska Riau?
2. Apakah terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa dan mahasiswi
akuntansi tentang pengakuan dan pengkuran PSAK No. 102 akuntansi
murabahah pada mahasiswa jurusan akuntansi konsentrasi akuntansi syariah
Fekonsos UIN Suska Riau?
3. Apakah terdapat perbedaan

persepsi antara mahasiswa dan mahasiswi

akuntansi tentang penyajian PSAK No. 102 akuntansi murabahah pada
mahasiswa jurusan akuntansi konsentrasi akuntansi syariah Fekonsos UIN
Suska Riau?
4. Apakah terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa dan mahasiswi
akuntansi tentang pengungkapan PSAK No.102 akuntansi murabahah pada
mahasiswa jurusan akuntansi konsentrasi akuntansi syariah Fekonsos UIN
Suska Riau?
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1.3

Tujuan Penelitian
Sejalan dengan latar belakang masalah dan pokok permasalahan. Dalam
penelitian ini, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:
1. Menguji secara empiris perbedaan persepsiantara mahasiswadan mahasiswi
akuntansi tentang karakteristik PSAK No. 102 akuntansi murabahah pada
mahasiswa jurusan akuntansi konsentrasi akuntansi syariah Fekonsos UIN
Suska Riau.
2. Menguji secara empiris perbedaan persepsi antara mahasiswa dan mahasiswi
akuntansi tentang pengakuan dan pengukuran PSAK No.102 akuntansi
murabahah pada mahasiswa jurusan akuntansi konsentrasi akuntansi syariah
Fekonsos UIN Suska Riau.
3. Menguji secara empiris perbedaan persepsi antara mahasiswa dan mahasiswi
akuntansi tentang penyajian PSAK No.102 akuntansi murabahah pada
mahasiswa jurusan akuntansi konsentrasi akuntansi syariah Fekonsos UIN
Suska Riau.
4. Menguji secara empiris perbedaan persepsi antara mahasiswa dan mahasiswi
akuntansi tentang pengungkapan PSAK No.102 akuntansi murabahah pada
mahasiswa jurusan akuntansi konsentrasi akuntansi syariah Fekonsos UIN
Suska Riau.

1.4

Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai
berikut:
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1. Bagi penulis, untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis, terutama
terkait dengan permasalahan dalam penulisan ini.
2. Bagi mahasiswa, sebagai pengukur sejauh mana persepsi mahasiswa terhadap
PSAK No. 102 akuntansi murabahah dan sebagai bahan masukan untuk terus
meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang PSAK No. 102 akunansi
murabahah.
3. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai bahan bacaan atau literature tambahan bagi
peneliti-peneliti selanjutnya yang tertarik terhadap bidang kajian.
1.5

Sistematika Penulisan
Penelitian ini disusun dengan sistematika yang terdiri dari beberapa bagian
yaitu:
BAB I :

PENDAHULUAN
Bab ini berisi tentang pendahuluan yang berupa latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,
manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II :

TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang menjelaskan
tentang Persepsi, Akuntansi Murabahah, Tinjauan PSAK
No.102 tentang Akuntansi Murabahah, Akuntansi Syariah,
Penelitian

Terdahlu,

Pengembangan Hipotesis.
BAB III :

METODE PENELITIAN

Kerangka

Konseptual,

dan
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Bab ini berisi tentang metode penelitian yang meliputi
Desain Penelitian
BAB IV :

HASIL DAN PEMBAHASAN
Bab ini berisi tentang deskripsi objek penelitian, hasil
pengolahan data, analisis atas hasil pengolahan tersebut
dan pembahasan.

BAB V :

PENUTUP
Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran terhadap hasil
penelitian yang diharapkan memberikan manfaat bagi
semuanya khususnya penulis dan perusahaan.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Teori Persepsi
2.1.1 Pengertian Persepsi.
Menurut Philip Kotler (2010:155) mengemukakan bahwa persepsi
sebagai

proses

bagaimana

menginterpretasikan

seseorang

masukan-masukan

menyeleksi,
informasi

mengatur

untuk

dan

menciptakan

gambaran keseluruhan yang berarti.
Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi
manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di
sekitarnya.Persepsi merupakan suatu proses pemahaman ataupun pemberian
makna atas suatu informasi terhadap stimulus. Stimulus didapat dari proses
pengindraan terhadap objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan antar gejala
yang selanjutnya diproses oleh otak. Namun prose situ tidak berhenti begitu
saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses psikologis dan hasil
daripengindraan serta proses terakhir dari kesadaran, sehingga membuat
proses berpikir yang membentuk informasi tersebut diolah dan interpretasikan
menjadi sebuah persepsi. Pengertian persepsi adalah proses dimana stimulistimuli diseleksi, diorganisasikan dan diinterpretasikan. Philip Kottler
(2010:179).
Masukan masukan informasi untuk menciptakan gambaran yang
memiliki arti.Persepsi tidak hanya bergantung pada hal fisik, tetapi juga
berhubungan dengan lingkungan sekitar dan keadaan individu tersebut.
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Sedangkan dalam proses memperoleh atau menerima informasi tersebut juga
berasal dari objek lingkungan.
Berbagai ahli memberikan definisi yang beragam tentang persepsi,
walaupun pada prinsipnya mengandung makna yang sama. Menurut Winardi
sebagaimana yang dikutip dalam buku prilaku konsumen yang di tulis oleh
Nugroho

“persepsi

sebagai

aktivitas

yang memungkinkan

manusia

mengendalikan rangsangan-rangsangan yang sampai kepadanya melalui alat
inderanya, menjadikan kemampuan itulah dimungkinkan individu mengenali
milleu (lingkungan pergaulan) hidupnya. Nugroho J Setiadi (2013:91).
Adapun menurut Young persepsi merupakan aktivitas mengindera,
mengintegrasikan dan memberikan penilaian pada objek-objek fisik maupun
objek sosial, dan pengindraan tersebut tergantung pada stimulus fisik dan
stimulus sosial yang ada dilingkungannya. Sensasi-sensasi dari lingkungan
akan diolah bersama-sama dengan hal-hal yang telah dipelajari sebelumnya
baik hal berupa harapan-harapan, nilai-nilai, sikap, ingatan dan lain-lain Bimo
Walgito (2010:87).
2.1.2 Faktor- faktor yang mempengaruhi persepsi
Persepsi

individu

mengorganisasikan

dan

menginterpretasikan

stimulus yang diterimanya, sehingga stimulus tersebut mempunyai arti bagi
individu yang bersangkutan.Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa
stimulus merupakan salah satu faktor yang berperan dalam persepsi.Berkaitan
dengan faktor-faktor yang berperan dalam persepsi dapat dikemukakan
beberapa faktor.
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1. Objek yang di persepsi
Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau
reseptor.Stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsi, tetapi
juga dapat datang dari dalam diri individu yang bersangkutan yang
langsung mengenai saraf penerima yang bekerja sebagai reseptor.
2. Alat indera, syaraf dan pusat susunan saraf
Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima
stimulus.Di samping itu juga harus ada syaraf sensoris sebagai alat untuk
meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf, yaitu
otak sebagai pusat kesadaran.Sebagai alat untuk mengandalkan respon
diperlakukan syaraf motoris.
Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pada dasrnya dibagi
menjadi 2, yaitu:
faktor Internal dan Eksternal.
1. Faktor Internal
Faktor internal yang mempengaruhi persepsi, yaitu faktor-faktor
yang terdapat dalam diri individu, yang mencakup beberapa hal
antara lain:
a.

Fisiologis, informasi masuk melalui alat indera, selanjutnya
informasi

yang diperoleh ini

akan mempengaruhi

dan

melengkapi usaha untuk memberikan arti terhadap lingkungan
sekitarnya. Kapasitas indera untuk mempersepsi pada tiap orang
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berbeda-beda sehingga interpretasi terhadap lingkungan juga
dapat berbeda.
b.

Perhatian, Individu memerlukan sejumlah energi yang dilakukan
untuk memperharikan atau memfokuskan pada bentuk fisik dan
fasilitas mental yang ada pada suatu objek. Fungsi tiap orang
berbeda-beda sehingga perhatian seseorang terhadap objek juga
berbeda dan hal ini akan mempengaruhi persepsi terhadap objek.

c.

Minat, persepsi terhadap suatu objek bervariasi tergantung pada
seberapa banyak energi atau perceptual vigilance merupakan
kecendrungan seseorang untuk memperhatikan tipe tertentu dari
stimulus atau dikatakan sebagai minat.

d.

Kebutuhan yang searah. Faktor ini dapat dilihat dari bagaimana
kuatnya seorang individu mencari objek-objek atau pesan yang
dapat memberikan jawaban sesuai dengan dirinya.

e.

Pengetahuan

dan

Ingatan.

Pengalaman

dapat

dikatakan

tergantung pada ingatan dalam arti sejauh mana seseorang dapat
mengingat kejadian-kejadian lampau untuk mengetahui suatu
rangsangan dalam arti luas.
f.

Suasana hati. Keadaan emosi mempengaruhi perilaku seseorang,
mood ini menunjukkan bagaimana perasaan seseorang pada
waktu yang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang dalam
menerima, bereaksi dan mengingat.
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2. Faktor Eksternal
Faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi merupakan
karakteristik dari lingkungan dan objek-objek yang terlibat
didalamnya. Elemen-elemen tersebut dapat mengubah sudut pandang
seseorang terhadap dunia sekitarnya dan mempengaruhi bagaimana
seseorang merasakan atau menerimanya. Sementara itu faktor-faktor
eksternal yang mempengaruhi persepsi adalah: kurang dan
penempatan dari objek atau stimulus, wana dari objek-objek,
keunikan dan kekontrasan, intensitas dan kekuatan dari stimulus,
serta motion atau gerakan Bimo Walgito (2010:102).
Persepsi merupakan pengalaman tentang objek, peristiwa, hubunganhubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan
pesan. Disamping faktor luar yang mempengaruhi persepsi, ada faktor-faktor
internal personal umum misalnya faktor-faktor biologis, sosiopsikologis,
faktor fungsional, yakni latar belakang kebutuhan, pengalaman masa lalu
orang yang memberi respons terhadap stimuli.Persepsi bersifat selektif secara
fungsional. Artinya objek-objek yang mendapat tekanan dalam persepsi
biasanya adalah objek yang memenuhi tujuan individu yang melakukan
persepsi.
2.1.3 Proses Persepsi
Dalam proses persepsi perlu adanya perhatian sebagai langkah
persiapan dalam persepsi itu. Hal tersebut karena keadaan menunjukan
bahwa individu tidak hanya dikenai oleh satu stimulus saja, tetapi individu
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dikenai berbagai macam stimulus yang timbul oleh keadaan sekitarnya.
Namun tidak semua stimulus mendapatkan respon individu untuk di
persepsi. Proses stimulus mengenai alat indera merupakan proses kelaman
atau proses fisik. Stimulus yang diterima oleh alat indera merupakan proses
kelaman atau proses fisik. Stimulus yang diterima oleh alat indera
diteruskan oleh syaraf sensoris ke otak. Proses yang terjadi dalam otak atau
dalam pusat kesadaran inilah yang disebut sebagai proses psikologi.
Proses persepsi adalah proses informasi yang ada disekitar kita. Ini
adalah proses dimana kita memutuskan informasi mana yang perlu
dikumpulkan,

bagaimana

pengorganisasiannya

dan

bagaimana

memahaminya. Persepsi merupakan proses yang terdiri dari seleksi,
organisasi, dan interpretasi terhadap stimulus.
Persepsi kita dibentuk oleh ( Etta Mamang dan Sopiah, 2013:64)
1) Karakteristik dari stimuli
2) Hubungan stimuli dengan sekeliling
3) Kondisi-kondisi di dalam diri kita sendiri.
2.2 Akuntansi Murabahah
2.2.1 Pengertian Murabahah
Wiroso (2011:169) dalam kamus istilah keuangan dan perbankan
syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah, Bank Indonesia
mengemukakan:
Bai Murabahah (bai’ul murabahah), jual beli barang pada harga asal
dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam bai’ murabahah,

19

penjual harus memberitahu harga pokok yang ia beli dan menentukan suatu
tingkat keuntungan sebagai tambahannya.
Murabahah adalah mengambil keuntungan yang disepakati dalam
Glosari. Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional dijelaskan harga belinya
kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi
sebagai laba.
Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar
biaya perolehan yang ditambah keuntungan atau margin yang disepakati dan
penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada
pembeli (PSAK 102 paragraf 5). Definisi ini menunjukan bahwa transaksi
murabahah tidak harus berbentuk pembayaran tangguh (kredit), melainkan
dapat pula berbentuk tunai setelah menerima barang, ditangguhkan dengan
mencicil setelah menerima barang, ataupun ditangguhkan dengan membayar
sekaligus dikemudia hari (Kautsar Riza Salman, 2012:141).
Definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa murabahah adalah
akad jual beli barang baik barang modal maupun barang konsmsi dengan
menyebutkan harga awal dan margin keuntungan yang telah disepakati oleh
kedua belah pihak (Bank Syariah dan nasabah).
2.2.2 Rukun Murabahah
Rukun yang harus dipenuhi agar akad murabahah dapat dikatakan sah
antara lain sebagai berikut: (Wiroso 2011:169)
a. Bai’ (penjual). Penjual dalam hal ini adalah Lembaga Keuangan
Syariah.

20

b. Musytari = pembeli (pihak yang akan membeli barang)
c. Mabi’ = barang yang akan diperjualbelikan
d. Tsaman = harga
e. Ijab Qabul = pernyataan timbang terima.
2.2.3 Syarat Murabahah (Syafi’i Antonio, 2010:102) adalah:
a. Penjual memberikan biaya barang kepada nasabah.
b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
c. Kontrak harus bebas riba.
d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas
barang sesudah pembelian.
e. Penjual harus penyampaikan semua hal yang berkaitan dengan
pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
Dalam transaksi jual beli terkandung unsur barang (cara dan
syarat penyerahan barang) dan pembayaran (cara dan syarat
pembayaran).
2.2.4 Ketentuan Akad Murabahah
1. Pelaku
Pelaku harus cakap hukum dan baligh yaitu harus berakal dan
dapat membedakan, sehingga jual beli dengan orang gila hukumnya
tidak sah sedangkan jual beli dengan anak kecil hukumnya sah jika
mendapat izin dari walinya.
2. Objek jual beli harus memenuhi
a. Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal
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Semua barang yang diharamkan oleh Allah SWT, tidak dapat
dijadikan sebagai objek jual beli, karena barang tersebut
menyebabkan manusia bermaksiat atau melanggar larangan
Allah.
b. Barang yang diperjualbelikan harus mempunyai manfaat atau
nilai, dan bukan merupakan barang-barang yang dilarang
diperjualbelikan, misalnya: jual beli minuman keras, jual beli
bangkai, jual beli narkoba, jual beli barang yang sudah
kadaluarsa, dan lain sebagainya.
c. Barang tersebut sudah dimiliki oleh penjual
Jual beli atas barang yang belum dimiliki oleh penjual adalah hak
sah karena tidak mungkin penjual dapat menyerahkan barang
kepada orang lain atas barang yang bukan miliknya. Jual beli
barang yang belum dimiliki seperti ini akan sah jika status
kepemilikan barang tersebut tetap pada si pemilik barang.
d. Barang tersebut dapat diserahkan tanpa tergantung pada kondisi
tertentu dimasa mendatang. Barang yang tidak jelas waktu
penyerahan tidak sah hukumnya, karena dapat menimbulkan
ketidakpastian (gharar), yang pada saat akan merugikan salah
satu

pihak

yang

bertransaksi

dan

dapat

menimbulkan

persengketaan.
e. Barang tersebut harus diketahui secara spesifik dan dapat
diindetifikasi oleh pembeli sehingga tidak ada gharar.
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f. Barang tersebut dapat diketahui kuantitasnya dan kualitasnya
dengan jelas, sehingga tidak ada gharar.
g. Harga barang tersebut jelas
Harga atas barang yang diperjualbelikan harus diketahu oleh
pembeli dan penjual berikut cara pembayarannya, apakah tunai
atau tangguh, sehingga jelas dan tidak ada unsure gharar.
h. Barang yang diakadkan ada di tangan penjual
Barang dagangan yang tidak berapa di tangan penjual akan
menimbulkan ketidakpastian (gharar). Pembeli yang menjual
barang yang dia beli sebelum serah terima, dapat diartikan ia
menyerahkan uang pada pihak lain dengan harapan memperoleh
uang yang lebih banyak dan hal ini dapat disamakan dengan
riba.
Walaupun barang yang dijadikan sebagai objek jual beli tidak ada di
tempat, namun barang tersebut ada dan dimiliki penjual.Hal ini
diperbolehkan asalkan spesifikasinya jelas dan pihak pembeli mempunyai
hak khiyar (melanjutkan atau membatalkan akad).
3. Ijab Kabul
Pernyataan dan ekspresi saling rela diantara pihak-pihak
pelaku aka dang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui
korespondensi

atau

menggunakan

cara-cara

komunikasi

modern.Apabila jual beli telah dilakukan sesuai dengan ketentuan
Syariah maka kepemilikannya, pembayarannya dan pemanfatan atas
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barang yang diperjualbelikan menjadi halal (Kautsar Riza Salman,
2012:146-149).
2.2.5 Jenis-jenis Akad Murabahah
a. Dilihat dari proses pengadaan barang
Dilihat dari proses pengadaan barang, murabahah dapat dibagai
menjadi:
1. Murabahah tanpa pesanan.
Dalam jenis ini pengadaan barang yang merupakan objek
jual beli dilakukan tanpa memperhatikan ada yang pesan atau
tidak, ada yang akan membeli atau tidak ada yang pesan atau
tidak, jika barang dagangan sudah menipis, penjual akan mencari
tambahan barang dagangan. Pengadaan barang dilakukan atas
dasar persedian minimum yang harus dipelihara.
2. Murabahah berdasarkan pesanan (pemesan pembelian).
Pemikiran mengenai penjualan murabahah berdasarkan
pemesanan pembelian tampaknya muncul karena dua alasan:
Pertama.Untuk mencari pengalaman. Dalam akad dicantumkan
bahwa, salah satu pihak yaitu pemesan pembelian meminta pihak
lain untuk bertindak sebagai pembeli (untuk membeli sebuah aset)
dan pemesan berjanji akan membeli aset tadi dan bersedia
memberikan keuntungan kepadanya.
Kedua. Untuk mendapatkan pembiayaan kredit. Pemesanan
pembelian meminta pembeli untuk membelikan aset dan berjanji
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untuk

membelikan

kembali

disertai

dengan

keuntungan

penjualan, dengan pengertian bahwa pembeli akan menjual aset
kepada pemesan pembelian dengan syarat-syarat pembiayaan
secara penuh maupun parsial.
b. Menurut sifatnya pengadaan aset murabahah
1. Penjual murabahah bersifat mengikat, ketika:
1) Jika pembeli (Bank Syariah) menerima nasabah, Bank Syariah
harus membeli barang yang diakhiri/ ditutup dengan akad
penjualan yang sah antara nasabah dan pihak Bank Syariah.
2) Bank Syariah menawarkan barang kepada nasabah harus
berdasrkan janji yang mengikat diantara kedua belah pihak
secara hukum dan harus sesuai dengan ketetapan yang berlaku
dalam akad penjualan.
3) Dalam bentuk penjualan seperti ini, diperbolehkan untuk
membayar Hamish gedyyah ketika menandatangani akad
aslinya, tetapi sebelum pembeli membeli barang. Hamis
gedyyah didefinisikan sebagai jumlah yang dibayarkan dari
nasabah karena adanya permintaan dan hal ini dilakukan untuk
menyakinkan bahwa nasabah serius dalam permintaan barang
tersebut. Tetapi jika nasabah menolak membeli barang
tersebut, maka kerugian yang terjadi pada barang tersebut
harus diganti dari Hamish gedyyah yang dibayarkan.
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4) Bank Syariah dapat menarik Hamish gedyyah sejumlah
kerugian yang terjadi bila nasabah menolak membeli barang.
Jika jumlah hamish gedyyah kurang dari jumlah kerusakan
yang dialami bank syariah, maka pembeli dapat meminta
nasabah untuk mendapatkan kekurangan (kerugiannya).
Sebagai Lembaga Keuangan Syariah telah menggunakan urbown
sebagai suatu alternatif Hamish gedyyah, dimana urbown dalam Fiqih
Islam adalah sejumlah uang yang dibayarkan dimuka kepada penjual
(Bank syariah sebagai penjual). Jika nasabah memutuskan untuk
melakukan transaksi dan menerima barang, maka urbown akan
diperlakukan sebagai bagian dari harga yang dibayar di muka, jika tidak
maka urbownakan ditahan oleh penjual (Wiroso, 2011:176).
2. Murabahah bersifat tidak mengikat
Salah satu pihak (nasabah) meminta kepada pihak lain (Bank
Syariah) untuk membeli sebuah barang dan menjanjikan bahwa
apabila nasabah membeli barang tersebut maka nasabah akan
membelinya dari bank syariah sesuai dengan harganya (termasuk
keuntungan). Jika bank syariah menerima permintaan tersebut, bank
syariah akan membeli barang untuk dirinya sendiri berdasrkan akan
penjualan yang sah antara dia (pembeli) dan penjual (vendor) barang
tersebut dan melakukan beberapa hal, yaitu:
1). Bank syariah harus menawarkan lagi kepada nasabah menurut
syarat-syarat perjanjian pertama, setelah barang secara sah

26

dimiliki bank syariah. Hal ini dianggap sebagai suatu penawaran
dari bank syariah.
2). Ketika barang ditawarkan kepada nasabah, nasabah harus
mempunyai pilihan untuk mengakhiri suatu akad penjualan atau
menolak membelinya, dengan kata lain pemesan tidak wajib
memenuhi janjinya. Jika dia memilih melakukan suatu akad,
maka akan dianggap sebagai suatu penerimaan tawaran tersebut.
kemudian suatu akad penjualan yang sah harus dibuat antara
nasabah dan bank syariah.
3). Apabila terjadi bahwa nasabah menolak membeli barang tersebut,
maka barang tersebut tetap akan menjadi milik bank syariah
yang berhak untuk menjualnya melalui cara-cara yang
diperbolehkan.
4). Jika nasabah diharuskan membayar cicilan pertama, maka
pembayaran tersebut harus dilakukan setelah akad tersebut
ditandatangani dan cicilan tersebut merupakan bagian dari harga
penjualan tersebut (Wiroso, 2011:177).
3. Dilihat dari cara pembayaran
Dilihat dari cara pembayarannya, murabahah dibagai menjadi:
1. Pembayaran tunai, yaitu pembayaran dilakukan secara tunai saat
barang diterima.
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2. pembayaran tangguh atau cicilan, yaitu pembayaran dilakukan
kemudian setelah penyerahan barang baik secara tangguh
sekaligus dibelakang atau secara angsuran (Wiroso, 2011:177).
2.2.6 Unsur-unsur Transaksi Murabahah
Karakteristik murabahah adalah bahwa “penjual harus memberi
tahu pembeli mengenai harga perolehan produk dan menyatakan jumlah
keuntungan yang ditambah pada biaya (cost) tersebut”. Adapun syaratsyarat Murabahah secara umum adalah sebagai berikut:
a. Bank syariah harus memberitahukan tentang biaya (cost) atau modal
yang dikeluarkan (capital outlay) atas barang tersebut kepada
nasabah.
b. Akad pertama harus sah.
c. Akad tersebut harus bebas dari riba.
d. Bank Islam harus mengungkapkan tentang cidera janji/ wanprestasi
yang terjadi setelah pembelian dan harus diungkapkan dengan jelas
dan rinci.
e. Bank Islam harus mengungkapkan tentang syarat-syarat yang
diminta dari harga pembelian kepada nasabah, misalnya pembelian
berdasarkan kredit (angsuran).
f. Jika salah satu syarat-syarat a, b dan c tidak terpenuhi, maka pembeli
harus mempunyai pilihan untuk:
1). Melakukan pembayaran penjualan tersebut sebagaimana adanya;
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2). Menghubungkan penjualan atas perbedaan (kekurangan) yang
terjadi atau
3). Membatalkan akad.
2.2.7 Ketentuan Murabahah
Cukup banyak ketentuan-ketentuan Fatwa Dewan Syariah
Nasional yang berkaitan dengan Murabahah.Berikut disampaikan
ketentuan Murabahah dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor
4/DSN-MUI/IX/2000. Ketentuan lain dapat dilihat pada pembahasanpembahasan berikut:
Pertama: ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah:
1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang
bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak haram oleh syariat
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 hutang.
Kedua : ketentuan murabahah kepada nasabah:
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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 dipesanya secara sah dengan
pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah
dan nasabah harus menerima (membelinya) 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 mukasaat menandatangani kesepakatan
awal pemesanan.
5. Jika nasabah menolak membeli barang tersebut, biaya riil
bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus
ditandatangani oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa
kerugiannya kepada nasabah.
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.
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Keempat : Hutang dalam murabahah:
1. Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam
transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi
lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas
barang tersebut.
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 hutangnya sesuai
kesepakatan awal.
Kelima : Penundaan pembayaran dalam murabahah:
1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan
menunda penyelesaian hutangnya.
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja,
atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya,
maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi
Syariah

setelah

tidak

tercapai

kesepakatan

melalui

musyawarah.
Keenam : Bangkrut dalam murabahah:
Jika nasabah telah dinyatakan palit dan gagal menyelesaikan
hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia
menjadi sanggup kembali atau berdasrkan kesepakatan.
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2.2.8 Landasan Hukum Pembiayaan Murabahah
Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04
tahun 2000 menjelaskan beberapa landasan hukum tentang pembiayaan
murabahah, yaitu sebagai berikut:
Al-Quran:
Firman Allah SWT dalam surat an-Nisa’ ayat 29:
اض ِه ٌْ ُك ْن
ِ ََٗب أََُِّٗب الَّ ِزٗيَ آ َهٌُْا ََل تَأْ ُكلُْا أَ ْه َْالَ ُك ْن ثَ ٌَْ٘ ُك ْن ثِ ْبلج
ٍ بط ِل ِإ ََّل أَ ْى تَ ُكْىَ تِ َجب َسح ً ع َْي تَ َش
َّ تَ ْمتُلُْا أَ ًْفُ َس ُك ْن ِإ َّى
ََّللا

َّ ََل
َكبىَ ِث ُك ْن َس ِح٘ ًوب

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 (Q.S an-Nisa’:29)

Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 280
َص َّذلُْا َخ ْ٘ ٌش لَ ُك ْن ۖ إِ ْى ُك ٌْتُ ْن تَ ْعلَ ُوْى
َ ََّإِ ْى َكبىَ ُرّ ُع ْس َش ٍح فٌَ َِظ َشح ٌ إِلَٰٔ َه ْ٘ َس َش ٍح َّأَ ْى ت
Artinya:

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran,
maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan
menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih
baik

bagimu,

Baqarah:280)

jika

kamu

mengetahui

(Q.S

al-
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2.3 Tinjauan PSAK No. 102 tentang Akuntansi murabahah
2.3.1 Karakteristik Akuntansi Murabahah
Berdasarkan PSAK No. 102 tahun 2013 karateristik murabahah adalah:
1. Murabahah dapat dilakukan berdasarkan 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 untuk membeli barang yang dipesannya.
3. Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh.
Pembayaran tangguh adalah 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.
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 apa pun dari pemasok atas pembelian
barang.
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(b). diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka
pembelian barang.
(c). komisi dalam bentuk apa pun yang diterima terkait dengan
pembelian barang.
7.

Diskon

atas pembelian barang yang diterima setelah akad

murabahah disepakati diperlakukan sesuai dengan kesepakatan
dalam akad tersebut.
8.

Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang
murabahah.

9.

Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti
komitmen pembelian sebelum akad disepakati.

10. Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang murabahah sesuai
dengan yang diperjanjikan, maka penjual dapat mengenakan
denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau
belum mampu melunasi disebabkan oleh force majeur.
11. Penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan
piutangmurabahah jika pembeli:
(a) melakkan 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 dan/atau
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(b) mengalami penurunan kemampuan pembayaran.
2.3.2 Pengakuan dan Pengukuran
1. Akuntansi untuk penjual
1) Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persedian
sebesar biaya pelorehan.
a) Pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah sebagai
berikut:
b) Jika murabahah pesanan mengikat, maka:
(i) Dinilai sebesar biaya perolehan; dan
(ii) jika terjadi penuruanan nilai aset karena using, rusak atau
kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan
nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset:
(iii) Jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak
mengikat, maka:
a) Dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai neto yang
dapat direalisasi, mana yang lebih rendah; dan
b) Jika neto yang dapat direalisasikan lebih rendah dari biaya
perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.
(iv) Diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai:
a) Pengurangan biaya perolehan aset murabahah, jika terjadi
sebelum akad murabahah;
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b) Liabilitas kepada pembeli, jika terjadi setelah akad
murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak
pembeli;
c) Tambahan keuntungan murabahah, jika terjadi setelah
akad murabahah dan sesuai akad menjadi hak penjual;
atau
d) Pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad
murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad.
2) Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar
biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang
disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang
murabahah dinilai sebesar neto yang dapat direalisasi, yaitu saldo
piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.
3) Keuntungan murabahah diakui:
a). Pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan
secartunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu
tahun; atau
b) Selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya
untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi
tangguh lebih dari satu tahun.metode-metode berikut ini
digunakan, dan dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik
risiko dan upaya transaksi murabahahnya:
(i). Keuntungan diakui saat penyerahan aset murabahah.
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(ii) Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas
yang berhasil ditagih dari piutang murabahah.
(iii) Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah
berhasil ditagih.
4). Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada
pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari
waktu yang disepakati diakui sebagai pengurangan keuntungan
murabahah.
5). Potongan angsuran murabahah diakui sebagai berikut:
a) Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat
waktu,

maka

diakui

sebagai

pengurang

keuntungan

murabahah;
b) Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran
pembeli, maka diakui sebagai beban.
6). Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajiban
sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai
bagian dana kebajikan.
7). Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut:
a) Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar
jumlah yang diterima;
b) Jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui
sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok).
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c) Jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka
dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan
biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.
2. Akuntansi untuk Pembeli Akhir
a) Utang yang timbul dari transaksi murabahah tangguh diakui
sebagai utang murabahah sebesar harga beli yang disepakati
(jumlah yang wajib dibayarkan).
b) Aset yang diperoleh malalui transaksi murabahah diakui
sebesar biaya perolehan tunai.
c) Beban murabahah tangguh diamortisasi secara proporsional
dengan porsi utang murabahah.
d) Diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah,
potongan pelunasan dan potongan utang murabahah diakui
sebagai pengurang beban murabahah tangguh.
e) Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan
kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian.
f) Potongan uang muka akibat pembelian akhir batal membeli
barang diakui sebagai kerugian.
2.3.3 Penyajian
1.

Piutang

murabahah

disajikan

sebesar

neto

yang

dapat

direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan
kerugian piutang.
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2.

Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra
account) piutang murabahah.

3.

Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra
account) utang murabahah.

2.3.4 Pengungkapan
Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi
murabahah, tetapi tidak terbatas pada:
a. Harga perolehan aset murabahah;
b. Janji pemesanan dalam murabahah berdasrkan pesanan sebagai
kewajiban atau bukan; dan
c. Pengungkapan yang diperlakukan sesuai PSAK 101: penyajian
laporan keuangan syariah,
Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi
murabahah, tetapi tidak terbatas pada:
a. Nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi murabahah;
b. Jangka waktu murabahah tangguh;
c. Pengungkapan yang diperlakukan sesuai PSAK 101: penyajian
laporan keuangan syariah.

2.4 Akuntansi Syariah
2.4.1 Pengertian Akuntansi Syariah
Akuntansi syariah (Nurhayati dan Wasilah:2015) ialah proses
akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesua dengan aturan yang telah
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ditetapkan Allah SWT. Jadi dapat disimpulkan akuntansi syariah adalah
kegiatan pencatatan terhadap data-data historis yang bersifat moneter
berdasrkan nilai-nilai Islam dan konsep-konsep yang diterapkan Al-Quran
dan berguna untuk memberikan informasi keuangan yang digunakan untuk
pengambilan keputusan oleh para pemakai.
Selain itu jika, jika kita cermati surat al-Baqarah ayat 282 yang
berbunyi:
ٰٗأََُِّٗب الَّ ِز ْٗيَ ٰا َهٌُْْ ا إِ َرا تَذَاَٗ ٌْتُ ْن ثِ َذٗ ٍْي إِ ٰلٔ أَ َج ٍل ُّه َس ّؤً فَب ْكتُجُْْ ٍُُۗ َّ ْلَ٘ ْكتُتْ ثَّ ٌَْ٘ ُك ْن َكبتِتٌ ثِب ْل َع ْذ ۖ ِ ِۖ َّ ََل
ٰ َّك ّ ْل َ٘ت
ّ ٰ َُت َك َوب َعلَّ َو
ٌََُّْللا َسثََّٗ َّ ََل َٗجْخَسْ ِه
َ ُ ة َكب ِتتٌ أَ ْى َّٗ ْكت
َ َْٗأ
َّ ك
ِ َ ُّ َّللاُ فَ ْلَ٘ ْكتُتْ َّ ْل٘ ُ ْو ِل ِل الَّ ِزْٕ َعلَ ْ٘ َِ ا ْل َح
ُّ َش ْ٘ئً ُۗب فَإ ِ ْى َكبىَ الَّ ِزْٕ َعلَ ْ٘ َِ ا ْل َح
ِۖ ِ ُۗ ض ِع ْ٘فًب أَّْ ََل َٗ ْستَ ِط ْ٘ ُع أَ ْى ُّٗ ِو َّل ُ َُْ فَ ْلُ٘ ْولِلْ َّلَُِّ٘ٗ ثِب ْل َع ْذ
َ َّْك َسفِ ًِْ٘ب أ
ضْْ ىَ ِهيَ ال ُّشَِذَا ِء أَ ْى
َ َّْا ْستَ ْش ِِ ُذّْ ا َش ِِ ْ٘ َذْٗ ِي ِه ْي ِّس َجب ِل ُك ْن فَإ ِ ْى لَّ ْن َٗ ُكْْ ًَب َس ُجلَ ْ٘ ِي فَ َش ُج ٌل َّّا ْه َشأَ ٰت ِي ِه َّو ْي تَش
َ
ْ
ُ
َ ِِ ْ٘شً ا
َ ُ ٍ ُْْة ال ُّشَِذَا ُء إ ِ َرا َهب ُد ُعْْ ُۗا َّ ََل تَسْأ َ ُهْْ ا أ ْى تَكتج
َ ْض َّل إِحْ ٰذُُ َوب فَتُ َز ِّك َش إِحْ ٰذُُ َوب ْاْلُ ْخ ٰش ُۗٓ َّ ََل َٗأ
ِ َت
ٰ
َ
َ
َ
ًض َشح
ِ َّللا َّأَ ْل َْ ُم لِل َّشَِب َد ِح َّأ ْد ًٰٔ أ ََّل تَشْ تَبثُْْ ا إِ ََّل أ ْى تَ ُكْْ ىَ تِ َجب َسحً َحب
ِ ّ أَّْ َك ِج ْ٘شًا إِ ٰلٔ أَ َجلِ َُۗ ٰرلِ ُك ْن أَ ْل َسظُ ِع ٌْ َذ
 ُۗۗ َّإِ ْى.ُضب َّس َكبتِتٌ ّ َََّل َش ِِ ْ٘ ٌذ
َ ٗ ْس َعلَ ْ٘ ُك ْن ُجٌَب ٌح أَ ََّل تَ ْكتُجُْْ ُ َُۗب َّأَ ْش ِِ ُذّْ ا إِ َرا تَجَبَٗ ْعتُ ۖ ْن َّ ََل
َ َ٘تُ ِذ ْٗشُّْ ًََِب ثَ ٌَْ٘ ُك ْن فَل
ُۗ
َّ
َّ
َّ
ُۗ
ٌ ُْْتَ ْف َعلُْْ ا فَإًََِّٗ فُس
)٢٨٢( َّللا َُّٗ َعلِّ ُو ُك ُن َّللاُ ََّّللاُ ثِ ُك ِّل َش ْٖ ٍء َعلِ ْ٘ ٌن
َ ُۗ ق ِث ُك ْن َّاتَّمُْا
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah
kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara
kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis
enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya,
maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang
berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan
hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah
ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang
berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah
(keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan,
maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur.dan
persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki
(di antaramu).Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh)
seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang
kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang
mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi
keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu
jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas
waktu membayarnya.yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah
dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak
(menimbulkan) keraguanmu.(Tulislah mu'amalahmu itu),
kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu
jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika)
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kamu tidak menulisnya.dan persaksikanlah apabila kamu
berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit
menyulitkan.jika kamu lakukan (yang demikian), maka
Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan
bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha
mengetahui segala sesuatu.” (Q.S Al-Baqarah: 282).

Allah SWT memerintahkan untuk melakukan penulisan secara
benar atas segala transaksi yang pernah terjadi selama melakukan
muamalat. Dari hasil penulisan tersebut, dapat digunakan sebagai
informasi untuk menentukan apa yang akan diperbuatkan oleh seseorang.
Sehubungan dengan ini, beberapa definisi akuntansi secara umum dapat
disajikan, diantaranya:
a.

Tujuan

utama

dari

akuntansi

(Littleton)

adalah

untuk

melaksanakanperhitungan periodic antara biaya (usaha) dan hasil
(presentasi).
b.

APB (Accounting Priciple Board) “Akuntansi adalah suatu kegiatan
jasa. Fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, umumnya
dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksud
untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, yang
digunakan dalam memilih diantara beberapa alternatif”.

c.

AICPA (Amercan Institute of Certified public Accounting)
“Akuntansi

adalah

seni

pencatatan,

penggolongan

dan

pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter,
transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan
dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya”.
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d.

Dalam buku SBAT (A Statement of Bank Accounting Theory)
“Akuntansi adalah proses mengidentifikasikan mengukur, dan
menyampaikan informasi ekonomi sebagai olahan informasi dalam
hal

pertimbangan dalam

mengambil kesimpulan oleh para

pemakainya.”
e.

Kesimpulannya, bahwa Akuntansi adalah suatu seni untuk:
1. Mencatat
2. Mengklasifikasikan
3. Meringkas
4. Melaporkan, dan
5. Menganalisa
Sedangkan fungsi Akuntansi adalah:
1. Memberikan informasi kuantitatif
2. Yang bersifat financial
3. Mengenai suatu usaha/ business
4. Sebagai dasar pengambilan keputusan (Wiroso,2009)

2.4.2 Prinsip Dasar Akuntansi Syariah
Nilai pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran selalu melekat
dalam sistem akuntansi syariah. Berikut uraian tiga prinsip umum
akuntansi syariah:
1.

Prinsip Pertanggungjawaban
Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu
yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan
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pertanggungjawaban apa yang telah diamantkan dan diperbuat
kepada pihak-pihak yang terkait dan biasanya dalam bentuk
laporan akuntansi.
2.

Prinsip Keadilan
Kata keadilan dalam konteks aplikasi akuntansi mengandung
dua pengertian, yaitu: pertama, adalah berkaitan dengan praktik
moral, yang merupakan faktor yang sangat dominan. Kedua, kata
bersifat lebih fundamental (dan tetap berpijak pada nilai-nilai
etika/syariah dan moral).

3.

Prinsip Kebenaran
Prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan
dengan prinsi keadilan.Kebenaran di dalam Al-Quran tidak
diperbolehkan untuk dicampuradukkan dengan kebathilan.AlQuran telah menggariskan bahwa ukuran, alat atau instrument
untuk menetapkan kebenaran tidaklah didasrkan pada nafsu.

2.4.3 Landasan Syariah
Al-Quran menitik beratkan akuntansi pada surat al-Baqarah ayat
282 yang menjelaskan fungsi-fungsi pencatatan (kitabah), dasar dan
manfaatnya.
Al-Quran;
Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat an-Nisa ayat 35:
ّلِل َّلَْْ َعلَ ٰٔ أَ ًْفُ ِس ُك ْن أَ ِّ ْال َْا ِل َذ ْٗ ِي َّ ْاْلَ ْل َش ِث٘يَ ِإ ْى َٗ ُك ْي َن ًٌِّ٘ب
ِ َّ ِ ْظ ُشَِذَا َء
ِ َٗب أََُِّٗب الَّ ِزٗيَ آ َهٌُْا ُكًُْْا لََّْا ِه٘يَ ِث ْبل ِمس
َّ
َ
ْ
َ
َّ َأَّْ فَ ِم٘شًا ف
ُ
ُ
ُ
َ
ٰ
َ
َّ
ْ
ْ
َ
َ
ل
و
ع
ْ
ت
ب
و
ث
ك
َّللا
ى
إ
ف
ُْا
ض
ْش
ع
ت
أ
ّا
ْ
َل
ت
ى
إ
ّ
ْا
ل
ذ
ع
ْ
ت
ى
أ
ٓ
ْ
ََ ْى
ِ
َ َِبّلِلُ أَّْ لَٰٔ ِث ِِ َوب ۖ فَ ََل تَتَّ ِجعُْا ْال
َ ِ ََ بى
ِ
َِ
ِ ّْ ُ
خَجِ٘ ًشا
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Artinya:Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang

benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah
biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum
kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih
tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti
hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan
jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi
saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui
segala apa yang kamu kerjakan(Q.S an-Nisa:135).

Sedangkan dari ayat-ayat lain yang juga secara eksplisit
menerangkan konsep akuntansi dalam Al-Quran adalah:
1. Asy-Syu’ara ayat 181-184, mengenai penyempurnaan takaran dan
timbangan dengan baik; perintah jangan merugikan manusia pada
hak-haknya dan bertakwa kepada Allah.
2. Al-Hujarat ayat 6, yang menerangkan proses auditing (tabayyun)
dengan teliti dan benar tanpa menimpahkan suatu musibah atau
bahaya kepada orang lain.
3. Al-Israa’ ayat 35, yang menerangkan pengukuran dalam bentuk
pos-pos yang dilakukan dalam neraca.
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2.5 Penelitian Terdahulu
Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu
Penulis
Siti Zubaidah
Universitas
Muhamadiyah
Malang
2012

Judul
Persepsi
akuntansi internal
terhadap PSAK
101-108 tentang
akuntansi syariah
pada lembaga
keuangan syariah
di Malang

Perbedaan
Penelitian ini
hanya membahas
bagaiaman
persepsi
akuntansi internal
terhadap PSAK
101-108 tentang
akuntansi syariah
pada lembaga
keuangan syariah
di Malang

Hasil
Hasil penelitian
tentang perspektif
akuntansi internal
pada lembaga
keuangan syariah di
Malang terhadap
PSAK No. 101-108
tentang akuntansi
syariah
menyimpulkan:
perspektif akuntansi
internal pada
transaksi murabahah
pada masalah
pengakuan,
pengukuran,
penyajian, dan
pengungkapan di
Lembaga Keuangan
Syariah di Malang
rata-rata telah setuju
dan sesuai dengan
PSAK. Pada
transaksi salam pada
masalah pengakuan
saja yang tidak
sesua dengan
PSAK. Transaksi
Istishna’ pada
penyajian laporan
keuangan yang tidak
sesuai dengan
PSAK. Transaksi
Mudharabah pada
masalah pengakuan
saja yang tidak
sesuai dengan
PSAK. Transaksi
Musyarakah pada
maslaah pengakuan
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Shalihul Aziz
Widya Iriawan
Universitas Islam
Nadhatul Ulama
Jepara
2016

Persepsi
Mahasiswa
Tentang
Perbankan
Syariah (Studi
Kasus
Mahasiswa
Fakultas
Ekonomi Dan
Bisnis Unisnu
Jepara)

Penelitian ini
hanya
membahasa
Persepsi
Mahasiswa
Tentang
Perbankan
Syariah (Studi
Kasus
Mahasiswa
Fakultas
Ekonomi Dan
Bisnis Unisnu
Jepara)

Muhammad
Hasan Ramadhan
Universitas Islam
Negeri Maulana
Malik Ibrahim
2014

Persepsi
mahasiswa
akuntansi
terhadap
perbankan
syariah sebagai
lembaga
keuangan syariah

Penelitian ini
hanya membahas
Persepsi
mahasiswa
akuntansi
terhadap
perbankan
syariah sebagai
lembaga
keuangan syariah

saja yang tidak
sesuai dengan
PSAK. Transaksi
ijarah pengakuan,
pengukuran,
penyajian dalam
laporan keuangan di
Lembaga Keuangan
Syariah di Malang
yang tidak sesuai
dengan PSAK. Dan
transaksi asuransi
syariah dimlama
telah sesuai dengan
PSAK
Hasil penelitian ini
adalah menunjukan
hasil bahwa
karakteristik,
produk dan
pelayanan
perbankan syariah
berpengaruh positif
signifikan terhadap
persepsi mahasiswa
Fakultas Ekonomi
dan Bisnis tentang
perbankan syariah,
dan karakteristik
perbankan syariah
merupakan variable
yang paling
dominan
mempengaruhi
persepsi mahasiswa
Perbankan syariah
mengalami
perkembangan
persepsi yang
dinamis pada
mahasiswa
akuntansi dan sudah
mengalami
kemajuan akan
tetapi juga tidak
terlepas dari
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Haichal Reza
Universitas Islam
Indonesia
2017

Persepsi
Mahasiswa Prodi
Akuntansi
Universitas Islam
Indonesia
Terhadap
Perbankan
Syariah Sebagai
Lembaga
Keuangan
Syariah

Penelitian ini
hanya membahas
Persepsi
Mahasiswa Prodi
Akuntansi
Universitas Islam
Indonesia
Terhadap
Perbankan
Syariah Sebagai
Lembaga
Keuangan
Syariah

persepsi bahwa
bank syariah masih
sama dengan bank
konvensional,
praktiknya belum
sesuai syariah, dan
juga tidak lepas dari
anggapan
masyarakat umum,
khususnya
mahasiswa
akuntansi syariah
erhadap bank
sayriah.
Terdapat perbedaan
signifikan antara
mahasiswa yang
belum mengambil
mata kuliah
akuntansi syariah
dengan mahasiswa
yang sudah
mengambil mata
kuliah akuntansi
syariah tentang
karakteristik
perbankan syariah,
produk bank
syariah, prinsip
bank syariah dan
akuntansi di bank
syariah dalam
mempersepsikan
perbankan syariah
sebagai lembaga
keuangan syariah.

Sumber: olahan pribadi, 2019
2.6 Karangka Konseptual
Untuk lebih menjelaskan, hubungan antara variable independen dan
variable dependen yang digunakan dalam penelitian ini, maka berikut ini
digambarkan model penilaian yang digunakan
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Gambar 2.3
Karangka konseptual
Pemahaman
Mahasiswa laki-laki
konsetrasi akuntansi
syariah semester
VI,VIII dan X tentang
PSAK 102:
1. Karakteristik
murabahah
2. Pengakuan dan
pengukuran
murabahah
3. Penyajian
murabahah
4. Pengungkapan
murabahah

Pemahaman
mahasiswi
perempuan
konsetrasi akuntansi
syariah semester
VI,VIII dan X tentang
PSAK 102:

Sama/berbeda

1. Karakteristik
murabahah
2. Pengakuan dan
pengukuran
murabahah
3. Penyajian
murabahah
4. Pengungkapan
murabahah

2.4 Hipotesis
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah
penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis untuk persepsi
mahasiswa dan mahasiswi mengenai PSAK 102 akuntansi Murabahah
sebagai berikut:

Ha1: Terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa dengan mahasiswi
jurusan Akuntansi konsentrasi akuntansi Syariah FEKNSOS UIN
SUSKA RIAU terhadap Karakteristik Akuntansi Murabahah.
H0:

Tidak terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa dengan
mahasiswi jurusan

Akuntansi konsentrasi akuntansi Syariah

FEKNSOS UIN SUSKA RIAU terhadap Karakteristik Akuntansi
Murabahah
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Ha2 : Terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa dengan mahasiswi
jurusan

Akuntansi konsentrasi akuntansi Syariah

FEKNSOSUIN

SUSKA RIAU terhadap pengakuan dan pengukuran Akuntansi
Murabahah.
H0:

Tidak terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa dengan
mahasiswi jurusan

Akuntansi konsentrasi akuntansi Syariah

FEKNSOSUIN SUSKA RIAU terhadap pengakuan dan pengukuran
Akuntansi Murabahah.

Ha3 : Terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa dengan mahasiswi
jurusan Akuntansi konsentrasi akuntansi Syariah FEKNSOS UIN
SUSKA RIAU terhadap penyajian Akuntansi Murabahah.
H0:

Tidak

terdapat

perbedaan

mahasiswi jurusan

persepsi

antaramahasiswa

dengan

Akuntansi konsentrasi akuntansi Syariah

FEKNSOS UIN SUSKA RIAU terhadap penyajian Akuntansi
Murabahah.
Ha4 : Terdapat perbedaan persepsi antaramahasiswa dengan mahasiswi
jurusan Akuntansi konsentrasi akuntansi Syariah FEKNSOS UIN
SUSKA RIAU terhadap pengungkapan Akuntansi Murabahah.
H0:

Tidak terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa dengan
mahasiswi jurusan

Akuntansi konsentrasi akuntansi Syariah

FEKNSOS UIN SUSKA RIAU terhadap pengungkapan Akuntansi
Murabahah
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BAB III
Metodologi Penelitian
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi penelitian ini adalah Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif

Kasim Riau. Penelitian ini

dilakukan pada pertengahan bulan juni 2019 sampai selesai.
3.2 Jenis Penelitian
Menurut penelitiannya, jenis penelitian ini adalah penelitian survey
(survey researce) yang berupa penelitian penjelasan dan pengujian
hipotesa (explanatory). Dalam survey, informasi diperoleh dengan
menggunakan kuesioner yang datanya dikumpulkan dari seponden atau
populasi yang akan menjadi sampel penelitian. Berdasarkan tingkat
explanasi dan kedudukan variabel-variabelnya, penelitian yang bersifat
perbandingan (Komperatif) yang dibandingkan dalam penelitian ini adalah
persepsi antara mahasiswa dan mahasiswi, tentang karakteristik,
pengakuan

dan

pengukuran,

penyajian,

pengungkapan

akuntansi

murabahah. Periode waktu yang digunakan adalah cross sectional yaitu
faktor sesaat berupa data yang hanya dapat digunakan sekali dalam suatu
periode pengamatan.
3.3 Populasi dan sampel
Menurut Sugiyono (2016:80), Populasi adalah wilayah generalisasi
yang terdiri dari obyek/subyek yang mempunyai kualitas dankarakteristik
tertentu. Ditetapkanoleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik
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kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa
Jurusan akuntansi

konsentrasi

akuntasni

syariah.

Adapun teknik

pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah non–probability sampling.
Populasi memiliki pengertian sebagai seluruh kumpulan elemen
(orang, kejadian, produk) yang dapat digunakan untuk membuat beberapa
kesimpulan. (Wijaya, 2013:27).
Tabel 3.1
Data Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau Tahun Akademik 2018/2019
Jurusan

Angkatan 2016 Angkatan 2015 Angkatan 2014 Jumlah
Lk

Akuntansi 12

Pr
24

Lk
16

Pr
45

Lk

Pr

15

9

122

syariah
Sumber: Fakultan Ekonomi dan Ilmu Sosial, 2019
Wijaya

(2013:27) sampel adalah bagian dari populasi

yang

diambil/ ditentukan berdasarkan karakteristik dan teknik tertentu.
Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini
menggunakan purposive sampling. Metode ini adalah metode yang
penyampelannya dengan berdasarkan kriteria tertentu (Chandrarin, 2018).
Jadi dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah mahasiswa yang
telah memilih konsetrasi akuntansi syariah sesuai dengan kemampuan dan
keinginana mereka. Pemilihan konsetrasi yang diambil oleh mahasiswa
akuntansi Fekonsos UIN Suska Riau dilakukan di semester VI,VIII,X.
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Adapun karakteristik peneliti mengambil sampel mahasiswa UIN
Suska Riau adalah yang telah memilih konsentrasi syariah yang sekarang
semester enam, delapan dan sepuluh adalah :
1. Seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau
tahun ajaran 2018/2019.
2. Mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska
Riau tahun ajaran 2018/2019.
3. Mahasiswa akuntansi konsentrasi akuntansi syariah Fakultas Ekonomi
dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau tahun ajaran 2018/2019.
4. Mahasiswa jurusan akuntansi konsentrasi akuntansisyariah semester
VI,VIII,X Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau tahun
ajaran 2018/2019
3.4 Teknik Pengumpulan Data
a. Angket (kuesioner)
Metode angket (kuesioner) adalah suatu cara pengumpulan data
dengan memberikan daftar pertanyaan tertulis kepada responden
dengan harapan mereka akan memberikan respon atas daftar pertanyaan
tersebut. Tujuan dari penyebaran angkat ini adalah memberikan
informasi lengkap mengenai suatu masalah dari responden tanpa
merasa khawatir bila responden memberikan jawaban yang tidak sesuai
dengan pertanyaan isian daftar pertanyaan. Teknik

ini merupakan

bentuk alat pengumpulan data dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan.
Diharapkan dengan menyebarkan daftar pertanyaan kepada setiap
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responden, penelitian ini dapat menghimpun data yang relevan sesuai
dengan tujuan penelitian dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan.
Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner
tertutup karena alternative jawaban telah disediakan. Data yang
diperoleh dari kuesioner ini tentang persepsi mahasiswa yaitu
karakteristik, pengakuan dan pengukuran, penyajian, pengungkapan
akuntansi murabahah.
3.5 Sumber dan Jenis Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dari jawaban responden terhadap
pertanyaan yang tedapat pada kuisioner berupa nilai atau skor. Sumber data
yang digunakan adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari
responden berupa jawaban terhadap kuisioner.
3.6 Skala Pengukuran
Pengukuran variabel penelitian sebagai berikut:
1)

Persepsi mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan jurusan
akuntansi konsentrasi akuntansi syariah Fekonsos UIN Suska Riau
angkatan 2014,2015,2016 semester VI,VIII,X terhadap karakteristik
PSAK 102 Akuntansi Murabahah.
Untuk

mengukur

variabel

ini,

penelitian

menggunakan

instrument dalam kuisioner dengan skala likert 1 poin sampai 5 poin.
Dimana skala 1 sebagai skala terendah sampai 5 sebagai skala
tertinggi. Arti skala tersebut adalah skala 1 (rendah) menunjukan
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bahwa karakteristik PSAK 102 Akuntansi Murabahah belum
sepenuhnya dipahami oleh mahasiswa/I jurusan akuntansi konsentrasi
akuntansi syariah Fekonsos UIN Suska Riau. Sedangkan skala 5
(tertinggi), menunjukan bahwa karakteristik PSAK 102 Akuntansi
Murabahah sudah sepenuhnya dipahami oleh mahasiswa/i jurusan
akuntansi konsentrasi akuntansi syariah Fekonsos UIN Suska Riau.
2)

Persepsi mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan jurusan
akuntansi konsentrasi akuntansi syariah Fekonsos UIN Suska Riau
angkatan 2014,2015,2016 semester VI,VIII,X terhadap pengakuan dan
pengukuran PSAK 102 Akuntansi Murabahah.
Untuk

mengukur

variabel

ini,

penelitian

menggunakan

instrument dalam kuisioner dengan skala likert 1 poin sampai 5 poin.
Dimana skala 1 sebagai skala terendah sampai 5 sebagai skala
tertinggi. Arti skala tersebut adalah skala 1 (rendah) menunjukan
bahwa pengakuan dan pengukuran PSAK 102 Akuntansi Murabahah
belum sepenuhnya dipahami oleh mahasiswa/i jurusan akuntansi
konsentrasi akuntansi syariah Fekonsos UIN Suska Riau. Sedangkan
skala 5 (tertinggi), menunjukan bahwa pengakuan dan pengukuran
PSAK 102 Akuntansi Murabahah sudah sepenuhnya dipahami oleh
mahasiswa/i jurusan akuntansi konsentrasi akuntansi syariah Fekonsos
UIN Suska Riau.
3)

Persepsi mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan jurusan
akuntansi konsentrasi akuntansi syariah Fekonsos UIN Suska Riau
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angkatan 2014,2015,2016 semester VI,VIII,X terhadap penyajian
PSAK 102 Akuntansi Murabahah.
Untuk

mengukur

variabel

ini,

penelitian

menggunakan

instrument dalam kuisioner dengan skala likert 1 poin sampai 5 poin.
Dimana skala 1 sebagai skala terendah sampai 5 sebagai skala
tertinggi. Arti skala tersebut adalah skala 1 (rendah) menunjukan
bahwa

penyajian

PSAK

102

Akuntansi

Murabahah

belum

sepenuhnya dipahami oleh mahasiswa/i jurusan akuntansi konsentrasi
akuntansi syariah Fekonsos UIN Suska Riau. Sedangkan skala 5
(tertinggi), menunjukan bahwa penyajian PSAK 102 Akuntansi
Murabahah sudah sepenuhnya dipahami oleh mahasiswa/i jurusan
akuntansi konsentrasi akuntansi syariah Fekonsos UIN Suska Riau.
4)

Persepsi mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan jurusan
akuntansi konsentrasi akuntansi syariah Fekonsos UIN Suska Riau
angkatan 2014,2015,2016 semester VI,VIII,X terhadap pengungkapan
PSAK 102 Akuntansi Murabahah.
Untuk

mengukur

variabel

ini,

penelitian

menggunakan

instrument dalam kuisioner dengan skala likert 1 poin sampai 5 poin.
Dimana skala 1 sebagai skala terendah sampai 5 sebagai skala
tertinggi. Arti skala tersebut adalah skala 1 (rendah) menunjukan
bahwa pengungkapan PSAK 102 Akuntansi Murabahah belum
sepenuhnya dipahami oleh mahasiswa/i jurusan akuntansi konsentrasi
akuntansi syariah Fekonsos UIN Suska Riau. Sedangkan skala 5
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(tertinggi), menunjukan bahwa pengungkapan PSAK 102 Akuntansi
Murabahah sudah sepenuhnya dipahami oleh mahasiswa/i jurusan
akuntansi konsentrasi akuntansi syariah Fekonsos UIN Suska Riau.
3.7 Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel
Menurut Sugiyono (2011:59) mendefinisikan pengertian variabel
adalah suatuatribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan
yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk
dipelajari atau ditarik kesimpulannya.
Dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel utama yaitu variabel
bebas (independen) dan variabel terikat (dependen) yaitu sebagai berikut:
a. Variabel independen (X) dalam penelitian ini adalah:
3.7.1.1
3.8

Persepsi mahasiswa akuntansi UIN Suska Riau (X1)

Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah PSAK No.102

Akuntansi Murabahah.

Variabel
Persepsi

Tebel3.3
Operasional Variabel
Sub Variabel
Indikator
Faktor Internal
a. Fisiologis.
b. Perhatian.
c. Minat.
d. Kebutuhan yang
searah.
e. Pengetahuan dan
Ingatan.
f. Suasana hati.

Penggukuran
Skala Likert
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Faktor Ekternal

PSAK No. 102
Akuntansi
Murabahah

Karakteristik

a. Kurang dan
penenpatan
dariobyek atau
stimulus.
b. Warna dari objekobjek.
c. Keunikan dan
kekontrasan
stimulus.
d. Intensitas dan
kekuatan dari
stimulus.
e. Motion atau
gerakan.
a. Murabahah dapat
dilakukan
berdasarkan
pesanan atau tanpa
pesanan.
b. Murabahah
berdasrkan
pesanan dapat
bersifat mengikat
atau tidak
mengikat.
c. Pembayaran
murabahah dapat
dilakukan secara
tunai atau tangguh.
d. Akad murabahah
memperkenankan
penawaran harga
yang berbeda
untuk cara
pembayaran yang
berbeda.
e. Harga yang
disepakati dalam
murabahah adalah
harga jual.
f. Diskon yang
terkait dengan
pembelian barang.
g. Diskon atas
pembelian barang
yang diterima

Skala Likert

Skala Likert
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setelah akad
murabahah.
h. Penjual dapat
meminta pembeli
menyediakan
agunan atas
piutang
murabahah.
i. Penjual dapat
meminta uang
muka kepada
pembeli.
j. Jika pembeli tidak
dapat
menyelesaikan
piutang
murabahahsesuai
dengan yang
diperjanjikan,
maka penjual
dapat mengenakan
denda.
k. Penjual boleh
memberikan
potongan pada saat
pelunasan
piutang.
l. Penjual boleh
memberikan
potongan dari total
piutang
murabahah yang
belum dilunasi.
Pengakuan dan
Pengukuran

Akuntansi untuk
penjual
a. Pada saat
perolehan, aset
murabahah diakui
sebagai persedian
sebesar biaya
pelorehan.
b. Pengukuran aset
murabahah setelah
perolehan.
c. Diskon pembelian

Skala Likert
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aset murabahah
diakui sebagai.
d. Pada saat akad
murabahah,
piutang murabahah
diakui sebesar.
e. Keuntungan
murabahah diakui.
f. Potongan
pelunasan piutang
murabahahyang
diberikan kepada
pembeli yang
melunasi secara
tepat waktu atau
lebih cepat dari
waktu yang
disepakati diakui
sebagai.
g. Potongan angsuran
murabahah diakui
sebagai berikut.
h. Denda dikenakan
jika pembeli lalai
dalam melakukan
kewajiban.
i. Pengakuan dan
pengukuran uang
muka adalah
sebagai.
Akuntansi untuk
Pembeli Akhir
a. Utang yang timbul
dari transaksi
murabahah
tangguh diakui
sebagai utang
murabahah.
b. Aset yang
diperoleh malalui
transaksi
murabahah diakui
sebesar.
c. Beban murabahah
tangguh
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Penyajian

Pengungkapan

diamortisasi secara
proporsional.
d. Diskon pembelian
yang diterima
setelah akad
murabahah.
e. Denda yang
dikenakan akibat
kelalaian dalam
melakukan
kewajiban.
f. Poton uang muka
akibat batal
membeli barang
diakui sebagai
kerugian.
g. Potongan uang
muka akibat
pembelian akhir
batal membeli
barang diakui
sebagai kerugian
a. Piutang murabahah Skala Likert
disajikan sebesar
neto yang dapat
direalisasikan.
b. Margin
murabahahtangguh
an disajikan
sebagai pengurang.
c. Beban murabahah
tangguhan
disajikan sebagai
pengurang.
a. Penjual
Skala Likert
mengungkapkan
hal-hal yang terkait
dengan transaksi
murabahah.
b. Pembeli
mengungkapkan
hal-hal yang terkait
dengan transaksi
murabahah.
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3.9 Teknik Analisis Data
1. Uji Kualitas Data
Ketepatan pengujian hipotesis sangat tergantung pada kualitas
data yang dipakai dalam pengujian tersebut. Data penelitian tidak akan
berguna bilamana instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data
tidak memiliki validitas dan reliabilitas yang memenuhi persyaratan
minimal. Ada dua macam uji kualitas data, yaitu :
a)

Uji Validitas Data
Sugiyono (2011:1) valid menunjukkan derajat ketetapan
yaitu ketetapan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek
dengan data yang dilaporkan oleh peneliti.
Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid
tidaknya suatu kuesioner yang digunakan dalam pengumpulan
data.Suatu kuesioner dikatakan valid atau handal jika mampu
mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Uji
validitas ini diperoleh dengan cara mengkorelasikan setiap skor
indikator dengan total skor indikator variabel, kemudian hasil
korelasi dibandingkan dengan nilai kritis pada taraf signifikan 0,05.
Jika nilai signifikan <0.05 maka instrument dapat dikatakan valid.
Jika validitas ingin mengukur apakah pernyataan dalam kuesioner
yang sudah kita buat betul-betul dapat mengukur apa yang hendak
kita ukur.

b) Uji Reliabilitas Data
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Sugiyono (2011:2) reliable menunjukan derajat kuesioner
yaitu konsistensi data dalam interval waktu tertentu.Secara umum
tujuan penelitian itu meliputi tiga macam yaitu bersifat penemuan,
pembuktian dan pengemabangan.
Uji reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur
suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau
konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika
jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil
dari waktu ke waktu. Cara menghitung tingkat reliabilitas suatu
data yaitu dengan menggunakan rumus Cronbach alpa (α) > 60%.
Jika

validitas

telah

mempertimbangkanpula

diperoleh,
reliabilitas

maka

peneliti

harus

pengukuran.Reliabilitas

menunjukan pada satu pengertian bahwa suatu instrument cukup
dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data
karena instrument tersebut sudah baik. Pengujian reliabilitas
bertujuan untuk mengetahui

konsisten hasil dari pengukuran

variabel-variabel.
Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan
metode one shot atau diukur sekali saja. Pengukuran yang
dimaksud adalah pengukuran yang hanya sekali kemudian hasilnya
dibandingkan dengan hasil pernyataan lain. SPSS memberikan
fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik..
2. Uji Normalitas Data
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Uji normalitas data bertujuan untuk mendeteksi distribusi data
dalam suatu variable yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang
baik dan layak untuk membuktikan model-model penelitian tersebut
adalah data yang memiliki distribusi normal. Uji normalitas sebaran
data dalam penelitian ini menggunakan metode Statistical Packages for
Social Science (SPSS) One Sample Kolmogorov-Smirnov Test.
Distribusi data dinyatakan normal apabila nilai p dari One Sample
Kolmogrov-Smirnov Test < 0,05 maka, data dinyatakan tidak normal
(Imam Ghozali, 2013).
3. Uji Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu
yang dilihat dari kriteria nilai rata-rata (mean), standar deviasi,
maksimum, minimum, sum, kurtosis dan skweness (Imam Ghozali,
2013).
Analisis deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu
data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum
dan

minimum.

Statistik

deskriptif

merupakan

statistik

yang

menggambarkan atau mendeskripsikan data menjadi sebuah informasi
yang lebih jelas dan mudah untuk dipahami.
3.10 Uji Hipotesis
Uji Hipotesis Test “t”
Hipotesis dalam penelitian ini menggunakan Independent Sample
t-test digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan persepsi antara
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kelompok

sampel.

Independent

Sample

t-test,

prinsipnya

untuk

mengetahui apakah ada perbedaan mean antara dua populasi, dengan
membandingkan dua mean sampelnya. Pengujian hipotesis Uji beda t-test
dengan sampel independen digunakan untuk menentukan apakah dua
sampel yang tidak berhubungan memiliki nilai rata-rata yang berbeda.
Dalam penelitian ini menggunakan teknik statistic parametric uji
Tindependen dengan menggunakan skala likert 5 poin untuk mengetahui
tingkat setuju dan tidak setuju masing-masing responden terhadap
pernyataan yang berkaitan dengan penelitian. Menurut Imam Ghozali
(2013), ada dua harapan analisis yang digunakan dalam uji beda :
a. Menguji apakah asumsi variasi populasi kedua sampel tersebut sama
ataukah berbeda dengan melihat nilai Levene test.
b. Melihat nilai t-test untuk menentukan apakah terdapat perbedaan nilai
rata-rata secara signifikan.
1) Jika p-value > 0,05 maka Hipotesis penelitian ditolak.
2) Jika p-value < 0,05 maka Hipotesis penelitian diterima.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan terhadap
mahasiswa dan mahasiswi jurusan akuntansi konsentrasi akuntansi syariah
Fekonsos UIN Suska Riau tahun akedemik 2018/2019, maka dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut:
1.

Secara uji hipotesis Independent Sample T-Test hipotesis pertama bahwa
signifikan dari nilai probabilitas sebesar 0.649 > 0.05. Maka dapat
disimpulkan bahwa pada variabel karakteristik tidak terdapat perbedaan
persepsi antara mahasiswa dan mahasiswi jurusan akuntansi konsentrasi
akuntansi syariah Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
Dalam hal ini

setiap mahasiswa dan mahasiwi telah diberikan suatu

kesempatan dan ilmu untuk memperoleh mata kuliah akuntansi syariah
tentang PSAK 102. Dikarenakan proses pembelajaran yang sama yang
dibutuhkan oleh mahasiswa dan mahasiswi serta pengaruh faktor
lingkungan sosial sehingga mahasiswa dan mahasiswi mempunyai
persepsi yang sama walaupun memiliki perbedaan gender
2.

Secara uji hipotesis Independent Sample T-Test hipotesis kedua bahwa
signifikan dari nilai probabilitas sebesar 0,238> 0.05. Maka dapat
disimpulkan bahwa pada variabel pengakuan dan pengukuran tidak
terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa dan mahasiswi jurusan
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akuntansi konsentrasi akuntansi syariah Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Suska Riau.
Dalam hal ini

setiap mahasiswa dan mahasiwi telah diberikan suatu

kesempatan dan ilmu untuk memperoleh mata kuliah akuntansi syariah
tentang PSAK 102. Dikarenakan proses pembelajaran yang sama yang
dibutuhkan oleh mahasiswa dan mahasiswi serta pengaruh faktor
lingkungan sosial sehingga mahasiswa dan mahasiswi mempunyai
persepsi yang sama walaupun memiliki perbedaan gender
3.

Secara uji hipotesis Independent Sample T-Test hipotesis ketiga bahwa
signifikan dari nilai probabilitas sebesar 0,117 > 0,05.

Maka dapat

disimpulkan bahwa pada variabel penyajian tidak terdapat perbedaan
persepsi antara mahasiswa dan mahasiswi jurusan akuntansi konsentrasi
akuntansi syariah Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
Dalam hal ini

setiap mahasiswa dan mahasiwi telah diberikan suatu

kesempatan dan ilmu untuk memperoleh mata kuliah akuntansi syariah
tentang PSAK 102. Dikarenakan proses pembelajaran yang sama yang
dibutuhkan oleh mahasiswa dan mahasiswi serta pengaruh faktor
lingkungan sosial sehingga mahasiswa dan mahasiswi mempunyai
persepsi yang sama walaupun memiliki perbedaan gender
4. Secara uji hipotesis Independent Sample T-Test hipotesis keempat bahwa
signifikan dari nilai probabilitas sebesar 0,028< 0,05 hal ini membuktikan
secara empiris bahwa terdapat perbedaan persepsi antara Mahasiswa dan
Mahasiswi pada variabel pengungkapan. Dalam hal ini setiap mahasiswa
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dan mahasiwi telah diberikan suatu kesempatan dan ilmu untuk
memperoleh mata kuliah akuntansi syariah tentang PSAK 102. Banyak
faktor yang dapat mempengaruhi perbedaan persepsi pada mahasiswa dan
mahasiswi walaupun proses pembelajaran yang didapat sama. Pengaruh
faktor lingkungan sosial dapat membuat persepsi ini berbeda.
5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas maka di kemukakan saran-saran
sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui lebih mendalam lagi bagaimana sebenarnya akuntansi
mudharabah PSAK 102.
2. Untuk mendapat kan bukti lebih empirik lagi, penelitian ini perlu
dikembang kan lagi dengan menambah responden, agar lebih terlihat
jelas apakah terdapat perbedan persepsi tentang PSAK 102, dengan
masyarakat umum.
3. Agar jawaban dari responden lebih akurat maka peneliti menyarankan
agar dalam penyebaran kuesioner selain disebarkan secara langsung,
sebaiknya juga diadakan suatu wawancara agar kita mengetahui sejauh
mana konsistenan dari jawaban responden, dan jika responden yang
mengisi

kuesioner kurang paham

dengan pertanyaan-pertanyaan

kuesioner maka peneliti dapat menjelaskan nya sehingga jawaban dari
responden dapat dinilai sejauh mana pemahamannya.
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LAMPIRAN
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KUESIONER
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh
Disela-sela kesibukan saudara/i pada saat ini, saya mohon pengorbanan
waktu saudara/i untuk mengisi angket yang berisi butir-butir pernyataan dan
pertanyaan. Angket ini digunakan untuk mengumpulkan data guna menyusun
tugas akhir skripsi yang berjudul “Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai
PSAK 102 Tentang Akuntansi Murabahah (Studi empiris Pada Mahasiswa
Jurusan Akuntansi Konsentrasi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan
Ilmu Sosial Universitas Sultan Syarif Kasim Riau) sebagai syarat untuk
menyelesaikan studi akhir saya.
Jawaban yang saudara/i berikan tidak akan dinilai benar atau salah. Oleh
karena itu, dengan segala kerendahan hati dimohon saudara/i memberikan
jawaban sesuai dengan keadaan sesungguhnya. Semua jawaban dan identitas
saudara/i dijamin kerahasiaanya.
Atas kesediaan saudara/i untuk mengisi angket ini, saya ucapkan
terimakasih. Semoga kebaikan saudara/i mendapatkan balasan dari Allah SWT.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh
Pekanbaru, 28 Oktober 2019

Kiki Rizky Fajri
11573200959
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Identitas Responden
Nama

:

Angkatan

:2014/ 2015/2016

Jenis Kelamin : Wanita/Pria

Petunjuk Pengisian Kuesioner
1. Beri tanda check list (v) pada jawaban yang Anda anggap benar.
2. Setiap pertanyaan kuesioner hanya memerlukan 1 (satu) jawaban.
3. Setiap pertanyaan kuesioner harus dijawab.
4. Lakukan pengisian kuesioner dengan jawaban yang sesuai dengan
kenyataan
Keterangan:

Sangat tidak setuju (STS) = 1
Tidak Setuju

(TS) = 2

Kurang Setuju

(KS) = 3

Setuju

(S) = 4

Sangat Setuju

(SS) = 5
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PENGAKUAN DAN PENGUKURAN
No Pernyataan
STS
1. Pada saat perolehan, aset murabahah
diakui sebagai persediaan sebesar biaya
perolehan
2. Pengakuan aset murabahah setelah
perolehan adalah sebagai berikut:
(I) Dinilai sebesar biaya perolehan.
(II)
Diakui sebagai beban jika terjadi
keusangan, rusak atau kondisi lainnya.
3. Diskon pembelian aset murabahah diakui
sebagai:
a. Pengurangan biaya perolehan aset
murabahah, jika terjadi sebelum akad
murabahah.
b. Liabilitas kepada pembeli, jika terjadi
setelah akad murabahah.
c. Tambahan keuntungan murabahah,
jika terjadi setelah akad murabahah
dan sesuai akad menjadi hak penjual.
4. Pada saat akad murabahah, piutang
murabahah
diakui
sebesar
biaya
perolehan aset murabahah ditambah
keuntungan yang disepakati.
5. Keuntungan murabahah diakui:
a. Pada saat terjadinya penyerahan
barang jika dilakukan secara tunai
atau secara tangguh.
b. Selama periode akad sesuai
dengan tingkat risiko dan upaya
untuk merealisasikan keuntungan
tersebut.
6. Potongan pelunasan piutang murabahah
yang diberikan kepada pembeli yang
melunasi secara tepat waktu atau lebih
cepat dari waktu yang disepakati diakui
sebagai
pengurangan
keuntungan
murabahah.
7. Potongan angsuran murabahah diakui
sebagai:
a. Jika disebabkan oleh pembeli
yang membayar secara tepat

TS

KS

S

SS
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waktu, maka diakui sebagai
pengurangan
keuntungan
murabahah.
b. Jika disebabkan oleh penurunan
kemampuan pembayaran pembeli,
maka diakui sebagai beban.
8. Dendan dikemakam jika pembeli lalai
dalam melakukan kewajiban sesuai
dengan akad, dan denda yang diterima
diakui sebagai bagian dana kebajikan.
9. Pengakuan dan pengukuran uang muka
adalah sebagai berikut:
a. Uang muka diakui sebagai uang
muka pembelian sebesar jumlah
yang diterima.
b. Jika barang jadi dibeli oleh
pembeli, maka uang muka diakui
sebagai pembayaran piutang
(merupakan bagain pokok).
Sumber: Suriati 2013 dan IAI 2013
PENYAJIAN
10. Piutang murabahah disajikan sebesar
neto yang dapat direalisasikan
11. Margin murabahah tangguhan disajikan
sebagai pengurangan (contra account)
piutang murabahah.
12. Beban murabahah tangguhan disajikan
sebagai pengurang (contra account) utang
murabahah
Sumber: Suriati 2013 dan IAI 2013

PENGUNGKAPAN
13. Penjual mengungkapan hal-hal yang
terkait dengan transaksi murabahah,
tetapi tidak terbatas pada:
a. Harga perolehan
b. Janji
pemesanan
dalam
murabahah berdasarkan pesanan
sebagai kewajiban.
c. Pengungkapan yang diperlukan
sesuai PSAK 101: penyajian
laporan keuangan syariah
14. Pembeli mengungkapan hal-hal yang
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terkait dengan transaksi murabahah,
tetapi tidak terbatas pada:
a. Nilai tunai aset yang diperoleh
dari transaksi murabahah
b. Jangka waktu murabahah tangguh
c. Pengungkapan yang disepakati
sesuai PSAK 101:
Penyajian
laporan keuangan syariah.
Sumber: Suriati 2013 dan IAI 2013
KARAKTERISTIK
15. Murabahah dapat dilakukan berdasarkan
pesanan atau tanpa pesanan. Dalam
murabahah berdasarkan pesanan, penjual
melakukan pembelian barang setelah ada
pemesanan dari pembeli.
16. Murabahah berdasarkan pesanan dapat
bersifat mengikat atau tidak mengikat
untuk pembeli barang yang dipesannya.
17. Pembayaran murabahah dapat dilakukan
secara tunai atau tangguh. Pembayaran
tangguh adalah yang dilakukan tidak
pada saat barang diserahkan kepada
pembeli, tetapi pembayaran dilakukan
secara angsuran atau sekaligus pada
waktu tertentu.
18. Akad murabahah memperkenankan
penawaran harga yang berbeda untuk
cara pembayaran yang berbeda sebelum
akad murabahah dilakukan.
19. Harga yang disepakati dalam murabahah
adalah harga jual, sedangkan biaya
perolehan harus diberitahukan. Jika
penjualan mendapat kan diskon sebelum
akad murabahah, maka diskon itu
merupakan hak pembeli.
20. Diskon 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.
21. Diskon atas pembelian barang yang
diterima setelah akad murabahah
disepakati diperlukan sesuai dengan
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kesepakatan dalam akad tersebut.
22. Penjualan dapat meminta pembeli
menyediakan anggunan atas piutang
murabahah.
23. Penjual dapat meminta uang muka
kepada pembeli sebagai bukti komitmen
pembelian sebelum akad disepakati.
24. Jika pembeli tidak menyelesaikan piutang
murabahah
sesuai
dengan
yang
diperjanjikan, maka penjual dapat
mengenakan denda kecuali jika dapat
dibuktikan bahwa pembeli tidak atau
belum mampu melunasi disebabkan oleh
force majeur.
25. 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.
26. Penjual boleh memberikan potongan dari
total piutang murabahah yang belum
dilunasi jika pembeli:
a. Melakukan pembayaran cicilan
tepat waktu dan
b. Mengalami
penurunan
kemampuan pembayaran.
Sumber: Suriati 2013 dan IAI 2013
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B. TABULASI
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C.

TABEL OLAH DATA
1. Uji Validitas Variabel Karakteristik (X1)
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2. Uji Validitas Variabel Pengakuan dan Pengukuran (X2)
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3. Uji Validitas Variabel Penyajian (X3)
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4. Uji Validitas Variabel Pengungkapan (X4)

D.

UJI RELIABILITAS
1. Uji Reliabilitas Variabel Karakteristik

2. Uji Realibilitas Variabel Pengakuan dan Pengukuran
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3. Uji Realiabilitas Variabel Penyajian

4. Uji Reliabilitas Variabel Pengungkapan

E.

UJI NORMALITAS
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
KARAKTERISTI

PENGAKUAN

K

DAN

PENYAJIAN

PENGUNGKAP
AN

PENGUKURAN
N
Normal Parametersa,b

Most Extreme Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

122

122

122

122

Mean

39.06

31.86

10.83

6.51

Std. Deviation

8.211

6.374

2.557

2.427

Absolute

.107

.074

.098

.108

Positive

.107

.066

.086

.091

Negative

-.056

-.074

-.098

-.108

1.183

.818

1.083

1.190

.122

.515

.191

.118
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F.

ANALISIS STATISTIK DAN DESKRIPTIF
Descriptive Statistics
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

KARAKTERISTIK

122

22

60

39.06

8.211

PENGAKUAN DAN

122

16

45

31.86

6.374

PENYAJIAN

122

3

15

10.83

2.557

PENGUNGKAPAN

122

2

10

6.51

2.427

Valid N (listwise)

122

PENGUKURAN

G.

UJI INDEPENDET SAMPEL TEST
1. Persepsi Terhadap Karakteristik
Group Statistics
PERSEPSI

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

LAKI-LAKI

36

39.58

6.226

1.038

PEREMPUAN

86

38.84

8.936

.964

KARAKTERISTIK

Independent Samples Test
Levene's Test

t-test for Equality of Means

for Equality of
Variances
F

Sig.

t

df

Sig. (2-

Mean

Std. Error

95% Confidence

tailed)

Difference

Difference

Interval of the
Difference
Lower

Equal variances

3.556

.062

.456

Upper

120

.649

.746

1.635

-2.492

3.984

.527 92.934

.600

.746

1.416

-2.066

3.558

assumed
KARAKTERISTIK
Equal variances not
assumed
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2. Persepsi Terhadap Pengakuan dan Pengukuran
Group Statistics
PERSEPSI

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

PENGAKUAN DAN

LAKI-LAKI

36

30.81

5.209

.868

PENGUKURAN

PEREMPUAN

86

32.30

6.782

.731

Independent Samples Test
Levene's Test

t-test for Equality of Means

for Equality of
Variances
F

Sig.

t

df

Sig. (2tailed)

Mean

Std. Error

Difference Difference

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower

Equal variances

3.270

.073

-1.185

Upper

120

.238

-1.497

1.263

-3.998

1.004

-1.319 84.735

.191

-1.497

1.135

-3.754

.760

PENGAKUAN DAN assumed
PENGUKURAN

Equal variances not
assumed

3. Persepsi Terhadap Penyajian
Group Statistics
PERSEPSI

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

LAKI-LAKI

36

11.39

2.046

.341

PEREMPUAN

86

10.59

2.720

.293

PENYAJIAN

Independent Samples Test
Levene's Test for
Equality of
Variances

t-test for Equality of Means
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F

Sig.

t

df

Sig. (2-

Mean

Std. Error

95% Confidence

tailed)

Difference

Difference

Interval of the
Difference
Lower

Equal variances

2.054

.154

1.577

Upper

120

.117

.796

.505

-.203

1.795

1.769 86.440

.080

.796

.450

-.098

1.690

assumed
PENYAJIAN
Equal variances not
assumed

4. Persepsi Terhadap Pengungkapan
Group Statistics
PERSEPSI

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

LAKI-LAKI

36

7.25

2.234

.372

PEREMPUAN

86

6.20

2.449

.264

PENGUNGKAPAN

Independent Samples Test
Levene's Test

t-test for Equality of Means

for Equality of
Variances
F

Sig.

t

df

Sig.

Mean

Std. Error

95% Confidence

(2-

Differen

Difference

Interval of the

tailed)

ce

Difference
Lower

Equal variances

.177

.675

Upper

2.220

120

.028

1.052

.474

.114

1.991

2.305

71.584

.024

1.052

.457

.142

1.962

assumed
PENGUNGKAPAN
Equal variances
not assumed
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pendidikan di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Riau (UIN SUSKA RIAU) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Akuntansi
S1. Pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 peneliti melaksanakan ujian munaqasah
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