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ABSTRAK 

ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN PSAK NO. 

101 PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk. 

OLEH : 

 

RINI WAHYUNI 

11573201833 

 

Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Adapun 

tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah penyajian laporan keuangan yang 

dibuat oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Periode 2018 telah sesuai dengan 

standar Akuntansi Keuangan yaitu PSAK No. 101 Tahun 2014 tentang penyajian 

laporan keuangan syariah. Metode dan teknik pengumpulan data yang diperlukan 

dalam penelitian adalah dengan metode kualitatif deskriptif. Yang mana sumber data 

bersal dari media dan data yang sudah diolah serta telah disajikan oleh PT. Bank 

Muamalat Indonesia tbk melalui situs www.bankmuamalat.co.id. Dari hasil yang 

dilakukan peneliti menunjukkan bahwa pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk 

dalam menyajikan laporan keuangan belum sesuai dengan PSAK No. 101 Tahun 

2014, karena belum menyajikan pembagian akun-akun yang terdapat dalam Laporan 

Keuangan. Dengan penelitian ini, diharapkan PT. Bank Muamalat Indonesia dapat 

menyusun laporan keuangan dengan teliti dan lengkap sesuai Standar Akuntansi 

Keuangan. 

 

Kata Kunci : PSAK No.101 Tahun 2014, Laporan posisi keuangan, Laporan laba 

rugi dan penghasilan komperhensif lainnya. 

 

 

 

 

 



ii 
 

ABSTRAK 

ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN PSAK NO. 

101 PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk. 

OLEH : 

 

RINI WAHYUNI 

11573201833 

 

This research was conducted at PT. Bank Muamalat Indonesia tbk. As for the 

purpose of this study to find out whether the presentation of financial statements 

made by PT. Bank Muamalat Iindonesia tbk for the 2018 period is in accordance 

with financial accounting standards, namely PSAK No. 101 of 2014 concerning the 

presentation of Islamic financial statements. Data collection methods and techniques 

needed in research are descriptive qualitative methods. Which source of data comes 

from the media and data that has been processed and has been presebted by PT. 

Bank Muamalat Indonesia tbk, through the website www.bankmuamalat.co.id. From 

the results of the analysis conducted there are several problems including: an 

analysis of the presebtation of the statement of financial position (balance sheet) in 

the current account section of another bank, an analysis of the statement of financial 

position (balance sheet) in the saving portion of another bank, and an analysis of the 

presentation of the income statement and other comprehensive income. The 

conclusion of the research that the author did was PT. Bank Muamalat Indonesia tbk 

in the presentation of financial statements not in accordance with PSAK No. 101 of 

2014, because it has not yet made a complete and detailed financial report. With this 

research, it is expected that PT. Bank Muamalat Indonesia tbk will not be able to 

prepare financial reports thoroughly and completely in accordance with financial 

accounting standards. 

 

Kata Kunci : PSAK No. 101 Tahun 2014, statement of financial position, statement 

of loss and other comprehensive income. 

 

http://www.bankmuamalat.co.id/
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bank merupakan suatu lembaga intermediasi keuangan yang memiliki fungsi 

untuk menghimpun dana masyarakat yang kemudian menyalurkannya dalam bentuk 

pinjaman. Bank disebut sebagai lembaga intermediasi karena bank merupakan 

perantara antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana guna 

untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat. Dengan meningkatnya taraf hidup rakyat 

akan memberikan dampak positif bagi suatu perekonomian, karena itulah bank sangat 

berperan penting dalam meningkatkan perekonomian suatu negara khususnya di 

Indonesia. 

Perkembangan lembaga keuangan dimulai semenjak tahun 1990-an dan 

mengalami perkembangan yang semakin pesat pada awal tahun 2000-an. Hal ini 

ditandai dengan bermunculannya sejumlah bank syariah yang didirikan oleh 

perbankan konvesional, baik yang sahamnya dimiliki pemerintah maupun swasta. 

Perkembangan lembaga keuangan syariah semakin pesat.Hal ini terlihat banyak 

bermunculan lembaga keuangan yang berbasis syariah di masyarakat.Lembaga 

keuangan syariah tersebut sebagian besar telah berbadan hukum, dan ada juga yang 

belum berbadan hukum. Lembaga yang telah berbadan hukum misalnya, koperasi 

syariah dan bank perkreditan rakyat syariah. (Taufik, 2017) 
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Sebagaimana juga diketahui bahwa bank syariah mulai diperkenalkan di 

Indonesia pada tahun 1992 sejalan dengan diberlakukannya undang-undang No. 7 

tahun 1992 tentang perbankan. Kemudian pada tahun 2008 disahkannya undang-

undang No. 21 tahun 2008. Dengan disahkannya undang-undang tersebut telah 

memberikan banyak arti bagi keberadaan perbankan syariah. Hal ini membuat dasar 

hukum perbankan syariah menjadi semakin kuat dan kokoh dengan adanya undang-

undang ini. Dan membuat perbankan syariah dapat berkembang secara optimal di 

masa-masa mendatang (Darsono, 2017: 142). 

Perkembangan bank syariah hingga bulan Desember 2017 mencapai 13 Bank 

Umum Syariah, 34 Unit Usaha Syariah, dan 167 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

(www.ojk.go.id). Pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah yang begitu 

pesat akhir-akhir ini ditandai dengan semakin bertambahnya jumlah jaringan 

pelayanan bank syariah dan semakin beragamnya produk-produk yang ditawarkan. 

Menurut (Andri, 2017: 63) Bank Syariah adalah bank yang sistem kerjanya 

menggunakan sistem bagi hasil. Lembaga keuangan tersebut dalam menjalankan 

usahanya harus secara ketat berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang tentunya sangat 

berbeda dengan prinsip yang dianut oleh lembaga keuangan konvensional. Secara 

fundamental terdapat beberapa karakteristik bank syariah: 

1. Larangan timbulnya bunga pada semua bentuk dan jenis transaksi. 

2. Aktivitas bisnis dan perdagangan dijalankan didasarkan pada tingkat 

kewajaran dan laba yang diperoleh secara halal. 

3. Ada zakat yang dikeluarkan dari hasil kegiatan usahanya. 
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4. Terlarang menjalankan sistem monopoli. 

5. Saling bekerjasama dalam membangun masyarakat. 

Bank syariah dengan PSAK 101 sangat berkaitan dimana transaksi-transaksi 

dasar pada penyusunan laporan keuangan syariah memuat tentang kegiatan transaksi 

yang tidak mungkin dilakukan oleh bank konvensional seperti jual beli dan sewa 

menyewa dan tidak terjadi sistem monopoli. 

PSAK 101 pertama kali dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan 

Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 27 Juni 2007. PSAK ini menggantikan 

ketentuan terkait penyajian laporan keuangan syariah dalam PSAK 59 (Akuntansi 

Perbankan Syariah yang dikeluarkan pada 1 Mei 2002). PSAK 101 berdasarkan 

prinsip syariah merupakan kunci sukses bagi penyempurnaan dari pengaturan 

peyajian laporan keuangan syariah dan untuk menjalankan sistemnya dalam rangka 

penyusunan laporan keuangan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Laporan keuangan 

yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut: 

a. laporan posisi keuangan; 

b. laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain; 

c. laporan perubahan ekuitas; 

d. laporan arus kas; 

e. laporan sumber dan penyaluran dana zakat; 

f. laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan; 
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g. catatan atas laporan keuangan. 

Seiring dengan berkembangnya zaman, standar dalam penyajian laporan 

keuangan entitas syariah pun mengalami perkembangan yang sedemikian rupa. Hal 

ini dilakukan untuk meminimalisasikan adanya kecurangan atau ketidakwajaran 

dalam menyajikan laporan keuangan tersebut. Selain itu, untuk memperbaiki 

kesalahan dan kekurangan yang terjadi pada laporan keuangan suatu entitas syariah 

guna meningkatkan kepatuhan pada aturan atau standar yang telah ditetapkan oleh 

instansi yang terkait. 

Sejak 2015, bank syariah yang pertama diindonesia ini dirundung masalah 

kekurangan modal. Penyebabnya, pemegang saham lama enggan menyuntikkan dana 

segar. Rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) turun menjadi 11,58%. 

Angka itu masih dalam batas aman namun dalam konsesi basel III untuk CAR 

minimal 12% guna menyerap risiko Countercyclical. Sejak dua tahun lalu, bank 

muamalat memang membutuhkan dana segar. Kondisi ini bermula ketika industri 

perbankan syariah diterpa membengkaknya penyaluran pembiayaan yang bermasalah 

( Non Performing Financing / NPF). 

Masalah di NPF yang terlampau tinggi, bahkan pada tahun 2015 pernah NPF 

lebih dari 7%. Ini karena adanya masalah pada penyaluran pembiayaan. Pada 2016, 

perusahaan mulai mengurangi produk pembiayaan mudharabahnya. Penyaluran 

pembiayaan mudharabah tercatat turun 24,56 persen dari Rp 1.05 triliun pada 2015 
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menjadi Rp 79 miliar. Dalam laporan keuangannya, manajemen menyebut 

pengurangan portofolio dilakukan guna menjaga kualitas pembiayaan perseorangan. 

Namun, pada september 2017 lalu, pembiayaan mudharabah perusahaan tercatat 

kembali meningkat mencapai Rp 853 miliar. (CNN Indonesia). Dengan adanya 

perkembangan standar terhadap penyajian laporan keuangan, membuat penulis 

tertarik untuk melakukan suatu penelitian. Dimana penelitian ini akan dilakukan 

penulis pada salah satu lembaga keuangan syariah yaitu pada PT. Bank Muamalat 

Indonesia Tbk. Karena pada dasarnya untuk memudahkan penyajikan laporan 

keuangannya memerlukan PSAK 101. 

Dari penelitian yang telah dilakukan, penulis menemukan beberapa masalah yang 

menyangkut pada penyajian laporan keuangan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, 

adapun masalah tersebut antara lain: 

Pertama, pada laporan posisi keuangan/Neraca tahun 2018 PT. Bank Muamalat 

Indonesia Tbk menjelaskan giro pada bank lain sejumlah Rp 643.637.152. Dalam 

laporan keuangan neraca terlihat bahwa giro pada bank lain dijelaskan jenisnya, yaitu 

pihak ketiga sejumlah Rp 644.921.530 dan cadangan kerugian penurunan nilai 

sejumlah Rp 1.284.378. Tetapi menurut ketentuan PSAK 101 Tahun 2014 tidak 

menyajikan giro pada bank lain. Akibatnya ketentuan PSAK 101 Tahun 2014 tidak 

sesuai dengan laporan keuangan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Pada PT. Bank 

Muamalat Indonesia Tbk harus menyajikan giro pada bank lain sebab sangat 

dibutuhkan pada penyajian laporan keuangannya. Karena giro pada bank lain 
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merupakan surat untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekening seseorang 

kepada rekening orang lain dengan menunjukkan surat tersebut. 

Kedua, dalam laporan posisi keuangan/neraca PT. Bank Muamalat Indonesia 

tidak menjelaskan jenis dari simpanan lainnya yang dilakukan, tetapi pihak bank 

membedakan simpanan tersebut kedalam masalah keterkaitannya. Di dalam laporan 

neraca terlihat bahwa Simpanan dari bank lain berjumlah Rp 48.199.519,- 

Seharusnya, menurut ketentuan PSAK No.101 simpanan dari bank lain disajikan di 

neraca harus dijelaskan jenisnya, yaitu simpanan giro wadiah dan tabungan wadiah, 

karena hal tersebut sudah merupakan ketentuan yang ditetapkan dalam PSAK 

No.101. Akibatnya dari penyajian tersebut tidak sesuai dengan PSAK No.101 maka 

tidak dapat diketahuinya besaran jumlah simpanan giro dan tabungan wadiah. 

Ketiga, dalam Laporan Laba Rugi dan Peghasilan Komprehensif lain pada bagian 

Pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai mudharib tidak menjelaskan dari 

jenis pendapatan dari jual beli, dan pendapatan dari bagi hasil. Didalam laporan laba 

rugi terlihat bahwa pendapatan dari jual beli berjumlah Rp 1.471.094.206,- untuk 

pendapatan bagi hasil berjumlah Rp 1.450.097.899,- Seharusnya, menurut PSAK 

No.101.34 seluruh pendapatan itu harus menjelaskan jenis-jenisnya. Akibat dari tidak 

dijelaskannya jenis pendapatan tersebut maka para pemakai laporan keuangan tidak 

mendapatkan informasi yang pasti mengenai dari mana saja pendapatan yang telah 

diterima oleh pihak bank yang  terjadi dalam suatu periode tertentu dan para pemakai 
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laporan keuangan tersebut juga tidak bisa mengevaluasi kinerja bank dalam 

memberikan pendanaan atau pembiayaan kepada para nasabahnya. 

Berdasarkan latar belakang permasalah diatas maka penulis ingin melakukan 

penelitian yang berjudul ialah “Analisis Penyajian Laporan Keuangan 

Berdasarkan PSAK No. 101 pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakangan yang telah dikemukakan diatas maka terdapatlah 

rumusan masalahnya yaitu : 

1. Apakah penyajian laporan posisi keuangan (Neraca) Giro pada bank lain telah 

sesuai dengan PSAK No. 101 Tahun 2014? 

2. Apakah penyajian laporan posisi keuangan (Neraca) Simpanan dari bank lain 

telah sesuai dengan PSAK No. 101 Tahun 2014? 

3. Apakah penyajian laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya 

telah sesuai dengan PSAK No. 101 Tahun 2014? 

1.3 Tujuan Masalah 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:. 

1. untuk mengetahui apakah penyajian laporan posisi keuangan (Neraca) Giro 

pada bank lain telah sesuai dengan PSAK No. 101 Tahun 2014 

2. untuk mengetahui apakah penyajian laporan posisi keuangan (Neraca) 

Simpanan dari bank lain telah sesuai dengan PSAK No. 101 Tahun 2014 
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3. untuk mengetahui apakah penyajian laporan laba rugi dan penghasilan 

komprehensif lainnya telah sesuai dengan PSAK No. 101 Tahun 2014 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini dilakukan agar memiliki 

maanfaat sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan serta 

sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama mengikuti 

perkuliahan dan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana akuntansi di 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU. 

2. Bagi pihak Bank 

Sebagai sumbangsih pemikiran, informasi, menjadi motivasi, ataupun 

pelajaran yang bisa diambil dari penelitian saya ini dan bahan pertimbangan 

dalam usaha perbaikan dan penyempurnaan terhadap penerapan PSAK No. 

101 bagi PT. Bank Muamalat IndonesiaTbk. 

3. Bagi pihak lain 

Khusunya bagi para pembaca, peneliti ini diberharap bahwa hasil penelitian 

ini dapat berguna sebagai referensi untuk penelitian dimasa yang akan datang. 

Guna untuk penyempurnaan penelitian dan Bagi masyarakat dan almamater, 

dapat menambah pengetahuan mengenai perbankan syariah sehingga dapat 

menggunakan jasa dan prosuk-produk bank syariah. 
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1.5 Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan jenis penelitian yang bersifat 

deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan 

untuk menggambarkan sesuatu yang telah berlangsung pada saat riset 

dilakukan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi disekitar 

obyek penelitian untuk mengetahui nilai variabel mandiri. Penelitian kualitatif 

merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, 

dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data 

dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil 

penelitiannya lebih menekan makna (Sugiyono. 2011:70). 

2. Sumber Data 

Ada pun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data 

sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua atau 

sumber sekunder dari data yang kita butuhkan (Bungin, 2011:132). Data 

sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber  yang relevan 

dengan tujuan penelitian, misalnya sejarah singkat, dasar hukum, visi dan 

misi, struktur organisasi dan laporan keuangan PT. Bank Muamalat Indonesia 

Tbk, serta literatur seperti jurnal, buku, website, dan lain-lain yang 

berhubungan dengan penelitian. 
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3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah 

dalam bentuk Dokumentasi. Dokumentasi, yaitu dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data berdasarkan pada dokumen-dokumen tentang laporan 

keuangan. Dokumentasi tersebut diantaranya adalah laporan keuangan PT 

Bank Muamalat Indonesia Tbk, dokumen-dokumen dan penelitian-penelitian 

terdahulu yang berkaitan dengan penerapan PSAK 101 terhadap penyajian 

laporan keuangan. 

4. Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang 

pada dasarnya menggambarkan hasil olahan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya dengan penjelasan-penjelasan yang memadai tanpa 

bermaksud  membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi 

(Sugiyono, 2011). Data-data yang didapat melalui dokumentasi dan studi 

kepustakaan oleh penulis mengenai analisis penerapan psak 101 terhadap 

penyajian laporan keuangan, kemudian akan dianalisis dan dideskripsikan 

berdasarkan teori dan konsep yang ada atau membandingkan teori dengan 

praktik. Selanjutnya hasil penelitian akan dihubungkan dengan permasalahan  

yang diangkat pada penelitian ini gunanya untuk mendapatkan suatu 

kesimpulan. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Agar memperoleh gambaran yang jelas mengenai pembahasan permasalahan 

diatas maka penulis menyusun dan mengelompokkan sistematika penulisan sebagai 

berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Merupakan bab yang menjelaskan tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan. 

 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan diuraikan landasan teori yang berisikan 

tentang pengertian akuntansi, bank syariah, laporan keuangan 

dan PSAK, serta penelitian terdahulu yang sesuai  dengan 

penelitian sehingga dapat mendukung penelitian yang akan 

dilakukan. 

BAB III  : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Membahas gambaran umum perusahaan seperti sejarah 

singkat, visi dan misi, dan susunan kepegawaian. 
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BAB IV  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan terhadap 

penyajian laporan keuangan PT. Bank Muamalat Indonesia 

Tbk seperti penyajian laporan posisi keuangan (neraca) dan 

laporan laba rugi dan penghasilan komperhensif lain. 

BAB V  : PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan penulisan dari penelitian, 

saran-saran yang ditujukan untuk PT. Bank Syariah Mandiri 

Indonesia serta keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi oleh 

penulis dalam melakukan penelitian. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Akuntansi 

American Accounting Association mendefinisikan akuntansi sebagai proses 

mengidentifikasikan, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi, untuk 

memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi 

merekayang menggunakan informasi tersebut ( S.R Soemarso, 2004 : 3 ). Secara 

umum akuntansi dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan 

untuk para pemangku kepentingan mengenai aktifitas ekonomi dan kondisi 

perusahaan ( James M Reeve , 2009 : 9 ). 

Menurut (Dwi Suwiknyo, 2010: 4) ada beberapa pengertian akuntansi diantaranya 

yaitu: 

a. Dalam buku A Statement of Basic Accounting Theory dinyatakan akuntansi 

adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi 

ekonomi sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan oleh para 

pelakunya. 

b. AICPA (American Institute of Certified Public Accounting) 

mengidentifikasikan akuntansi sebagai seni pencatatan, penggolongan, dan 

pengiktisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi, dan 

kejadian-kejadian umumnya yang bersifat keuangan. 
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Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa inti akuntansi adalah 

sarana informasi dalam pengambilan keputusn bisnis. Hal senada juga diutarakan 

oleh Belkaoui menjelaskan bahwa akuntansi adalah kegiatan jasa yang berfungsi 

menyajikan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan dari suatu 

perusahaan atau lembaga yang di harapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam 

mengambil keputusan-keputusan ekonomi di antara berbagai alternatif tindakan. 

Akuntansi dalam perspektif Islam juga berhubungan dengan pengakuan, 

pengukuran, dan pencatatan transaksi-transaksi dan penyajian mengenai kekayaan 

dan kewajiban-kewajiban. Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang 

berbunyi: 
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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, 

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) 

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.”(QS. Al-

Baqarah : 282) 

Ayat diatas menjelaskan tentang pencatatan yang dianjurkan penting agar kita 

mengetahui ketentuan islam mengenai persyaratan-persyaratan dalam pencatatan 

transaksi, untuk memelihara dan mengamankan harta kekayaan perlu dicatat dan 

dibukukan sehingga dapat memonitor dan mengendalikan setiap terjadi transaksi baik 

yang menyebabkan pertambahan maupun berkurangnya kekayaan serta timbulnya 

kewajiban. Makna mencatat dan membukukan merupakan langkah awal dari proses 
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akuntansi. Mencatat dan membukukan merupakan perintah Allah SWT dalam Al-

Quran Surat Albaqarah ayat 282 tersebut. 

Ayat ini merupakan dasar dari Akuntansi syariah, sangat dianjurkan untuk 

transaksi yang tidak secara tunai baik yang memiliki nilai besar, ataupun kecil 

hendaknya dicatat dalam sebuah pembukuan, menjadi saksi hukumnya fardhu 

kifayah, dan janganlah enggan menjadi saksi dengan alasan kemaslahatan pribadi, 

disisi lain hendaknya yang melakukan muamalah tidak memberi mudharat kepada 

saksi dan pencatat transaksi, perintah bertakwa diakhir ayat dimaksudkan agar yang 

melakukan transaksi perdagangan tidak menggunakan pengetahuannya untuk menarik 

keuntungan yang berakibat kerugian dipihak lain. 

2.2 Bank Syariah 

2.2.1 Pengertian bank syariah 

Sistem perbankan Indonesia dibedakan berdasarkan fungsinya yang terdiri 

dari Bank Sentral, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank umum, 

berdasarkan peraturan perundangan, dapat menghimpun dana dari masyarakat secara 

langsung dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito berjangka, lalu 

menyalurkan kepada masyarakat terutama dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk 

lainnya. Menurut Rani Hartatika (2018) Berdasarkan SK Mentri Keuangan RI No 792 

Tahun 1990, pengertian bank adalah: “Bank merupakan suatu badan yang 

kegiatannya di bidang keuangan melakukan penghimpunan dan penyaluran dana 

kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan”. Falsafah yang 

harus ditetapkan oleh Bank Syariah. 
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Menurut Rani Hartatika (2018), Bank Syariah adalah bank yang tata cara 

beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalah secara Islam, yakni dengan 

mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur’an dan Al-Hadits, di dalam 

operasionalisasinya Bank Syariah harus mengikuti dan berpedoman kepada praktik-

praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah, bentuk-bentuk usaha yang telah 

ada sebelumnya tetapi tidak dilarang oleh Rasulullah atau bentukbentuk usaha baru 

sebagai hasil ijtihad para ulama atau cendekiawan muslim yang tidak menyimpang 

dari ketentuan-ketentuan Al-Qur’an dan Al-Hadits 

2.2.2 Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Kovensional 

Perbedaan pokok dan mendasar antara sistem Bank Konvensional dengan 

sistem Bank Syariah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang 

diberikan dari nasabah ke bank maupun sebaliknya dari bank kepada nasabah, dari 

hal ini timbul istilah bunga maupun bagi hasil. 
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Tabel 2.1 

Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional 

No Perbedan Bank Syariah Bank Konvensional 

1 Legalitas Akad Syariah Akad Konvesnsional 

2 Struktur 

Organisasi 

Penghimpunan dan 

Penyaluran dana harus 

sesuai dengan fatwa dewan 

pengawas syariah 

 

Tidak dapat dewan sejenis 

3 Return Return yang dibayar dan 

atau diterima berasal dari 

bagi hasil atau pendapatan 

lainnya berdasarkan prinsip 

syariah. 

Return baik yang dibayar 

kepada nasabah penyimpan 

dana dan return yang diterima 

dari nasabah pengguna dana 

berupa bunga. 

4 Operasional Dana masyarakat berupa 

titipan  dan investasi baru 

akan mendapatkan hasil 

jika di usahakan terlebih 

dahulu 

Dana masyarakat berupa 

simpanan yang harus dibayar 

bunganya pada saat jatuh 

tempo 

5 Perjanjian Perjanjian dibuat dalam 

bentuk akad sesuai dengan 

syariah Islam 

Perjanjian menggunakan 

hukum positif 

6 Penyeleseia

n Sengketa 

PenyelesaianSengketa, 

diupayakan diselesaikan 

secara musyawarah antara 

bank dan nasabah melalui 

peradilan agama 

Penyelesaian sengketa melalui 

pengadilan negeri setempat 

Sumber : Rani Hartatika (2018) 

Sistem bagi hasil dalam perbankan syariah sering menjadi bahan pertanyaan 

dan selalu di bandingkan dengan sistem bunga dalam perbankan konvensional. 

Untuk menjelaskan keduanya, tabel berikut membandingkan sistem bagi hasil dan 

sistem bunga. 
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Tabel 2.2 

Perbedaan Sistem Bunga dan Sistem Bagi Hasil 

No Sistem Bunga Sistem Bagi Hasil 

1 Penentuan suku bung di buat pada 

waktu akad dengan pedoman harus 

selalu untung untuk pihak bank. 

Penentuan besarnya resiko bagi 

hasil dibuat pada waktu akad 

dengan pedoman pada waktu akad 

dengan pedoman pada 

kemungkinan untung dan rugi. 

2 Besarnya presentsi berdasarkan 

pada jumlah uang (modal) yang di 

pinjamkan. 

Besarnya rasio (nisbah) bagi hasil 

berdasarkan pada jumlah 

keuntungan yang di peroleh. 

3 Tidak bergantung kepada kinerja 

usaha. Jumlah pembayaran bunga 

tidak mengikat meskipun keuntu 

ngan berlipat ganda saat keadaan 

ekonomi sedang baik. 

Bergantung kepada  kinerja usaha. 

Jumlah pembagian bagi hasil 

meningkat sesuai dengan 

peningkatan jumlah pendapatan. 

4 Eksistensi bunga diragukan 

kehalalannya oleh semua gama 

termasuk agama islam. 

 

Tidak ada agama yang meragukan 

keabsahan bagi hasil. 

5 pembayaran bunga tetap seperti 

yang di janjikan tanpa 

pertimbangan proyek yang 

dijalankan oleh pihak nasabah 

untung atau rugi. 

Bagi hasil bergantung kepada 

keuntungan proyek yang dijalankan. 

Jika proyek itu tidak mendapat 

keunntungn maka kerugian akan 

ditanggung bersama oleh kedua 

belah pihak. 

Sumber: Budisantoso dan Nuritomo (2019:212) 

2.2.3 Ciri-ciri Bank Syariah 

Bank Syariah mempunyai ciri-ciri berbeda dengan bank konvensional, adapun 

ciri-ciri bank syariah sebagai berikut: 
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a. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan 

dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan 

dengan kebebasan untuk tawar-menawar dalam batas wajar. 

b. Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran 

selalu dihindari, karena persentase bersifat melekat pada sisa hutang meskipun 

batas waktu perjanjian telah berakhir. 

c. Di dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menerapkan 

perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang ditetapkan dimuka. 

d. Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh 

penyimpan dianggap sebagai titipan sedangkan bagi bank dianggap sebagai 

titipan yang diamanatkan. 

e. Dewan Pengawas Syariah bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank 

dari sudut syariahnya. 

f. Fungsi kelembagaan bank syariah selain menjembatani antara pihak pemilik 

modal dengan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus 

yaitu amanah (Yunita, 2016). 

2.2.4 Tujuan Bank Syariah 

Dalam UU. No. 21 Tahun 2008 pasal 3, disebutkan bahwa perbankan syariah 

bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka 

meningkatkan keadilan, kebersmaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Menurut 

Bagas (2016) Bank Syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut: 
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a. Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana meningkatkan 

kualitas kehidupan social ekonomi masyarakat terbanyak. Adanya lembaga 

keuangan diharapkan akan tersedianya kesempatan yang lebih baik untuk 

mengumpulkan modal dan pemanfaatan dana, sehingga akan mengurangi 

kesenjangan social ekonomi dan dengan demikian akan memberikan 

sumbangan pada peningkatan pembangunan nasional yang semakin mantap, 

antara lain melalui peningkatan kualitas dan kegiatan usaha. 

b. Meningkatnya partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan, 

terutama dalam bidang ekonomi. 

c. Berkembangnya lembaga bank dan system perbankan yang sehat berdasar 

efisiensi dan keadilan yang akan mampu meningkatkan partisipasi 

masyarakat, sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi masyarakat 

banyak dengan memperluas jaringan lembaga-lembaga keuangan perbankan 

ke daerah-daerah terpencil. 

d. Ikhtiar ini akan sekaligus mendidik dan membimbing masyarakat untuk 

berfikir secara ekonomis, berperilaku bisnis dalam meningkatkan kualitas 

hidup mereka. 

e. Berusaha membuktikan bahwa konsep perbankan menurut syariah Islam dapat 

beroperasi, tumbuh, dan berkembang melebihi bank-bank dengan sistem lain. 

f. Untuk menaggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan 

program utama dari Negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank 

syariah di dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah 
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yang lebih menonjol kebersamaannya dari siklus usaha yang lengkap seperti 

program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, 

program pembinaan consumen, program pengembangan moda kerja, dan  

program pengembangan usaha bersama. 

2.2.5 Keistimewaan Bank Syariah 

Dwi Hasmitha dan Hotmal Ja’far (2012) memberikan pemahaman dalam 

keistimewaan Bank Syariah sebagai berikut : 

1. Adanya kesamaan ikatan emosional yang kuat antara pemegang saham, 

pengelola bank dan nasabahnya. 

2. Diterapkannya sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga, akan menimbulkan 

akibat-akibat yang positif. 

3. Di dalam Bank Syariah, tersedia fasilitas kredit kebaikan (al-Qardhul Hasan) 

yang diberikan secara Cuma-cuma. 

4. Keistimewaan yang paling menonjol dari bank syariah adalah melekat pada 

konsep (built in concept). 

5. Keistimewaan lain bank syariah adalah dengan penerapan sistem bagi hasil 

berarti tidak membebani biaya diluar kemampuan nasabah dan akan menjamin 

adanya keterbukaan. 

6. Adanya kenyataan bahwa dalam kehidupan ekonomi masyarakat modern 

cenderung akan menimbulkan pengeksploitasian kelompok kuat ekonomi dan 

politik. 
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2.3 Laporan Keuangan 

Laporan keuangan adalah ringkasan dari suatu proses pencatatan, suatu ringkasan 

dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan, 

yang dibuat oleh manajemen dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan  tugas-

tugas   yang  dibebankan  hanya  untuk  para pemilik (Bustamam, 2015). Menurut 

(Wahyuningsih, Herman Karamoy, Dhullo Afandy, 2018: 512-528) Laporan 

keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi keuangan utama kepada 

pihak-pihak diluar perusahaan.Laporan keuangan (financial statements) yang sering 

disajikan meliputi laporan posisi keuanagan (statemen of financial potition), laporan 

laba rugi (income statement), laporan arus kas (cash flow), laporan ekuitas pemilik 

dan catatan atas laporan keuangan. 

Sedangkan menurut (Sofyan Syafri Harahap, 2011: 123) dalam bukunya yang 

berjudul Teori Akuntansi, mengatakan bahwa Tujuan utama dari laporan keuangan 

adalah memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan ekonomis. 

Para pemakai laporan akan menggunakannya untuk meramalkan, membandingkan, 

dan menilai dampak keuangan yang timbul dari keputusan ekonomis yang 

diambilnya. Informasi mengenai dampak keuangan yang timbul tadi sangat berguna 

bagi pemakai untuk meramalkan, membandingkan dan menilai arus kas. Seandainya 

nilai uang tidak stabil, maka hal ini akan dijelaskan dalam laporan keuangan. Laporan 

keuangan akan lebih bermanfaat apabila yang dilaporkan tidak saja aspek-aspek 

kuantitatif, tetapi mencakup penjelasan-penjelasan lainnya yang dirasakan perlu dan 

informasi ini harus faktual dan dapat diukur secara objektif. 
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Adapun laporan keuangan dalam islam terdapat dalam surah Al-Hud Ayat 84-85 

yaitu:  

                                  

                             

                                   

 

“Dan kepada penduduk  Madyan  (Kami  utus)  saudara mereka,  Syuaib,  ia 

berkata:"Hai  kaumku  sembahlah  Allah, sekali-kali  tiada  Tuhan  bagimu  selain 

dia dan janganlah kamu  kurangi  takaran  dan  timbangan,  sesungguhnya  aku 

melihat  kamu   dalam  keadaan  yang   baik  (mampu)   dan sesungguhnya aku 

khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat) dan 

Syuaib berkata, hai kaumku cukupkanlah takaran dan timbangan dnegan 

adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-haknya 

mereka. Dan janganlah kamu berbuat kejahatan di muka bumi dengan 

membuat kerusakan” 

 

Ayat tersebut menegaskan akan pentingnya kejujuran, kebenaran dan 

keadilan, sebab merugikan orang lain termasuk perubatan merusak bumi. 

Tindakan merugikan orang lain dalam bermuamalat, diantaranya dengan 

menyembunyikan cacat barang dagangan, menipulasi nilai atau informasi dan 

mengurangi takaran atau timbangan. Kebenaran merupakan ruh dari keimanan, 

sehingga tanpa adanya kebenaran maka syari’at agama tidak dapat ditegakkan. 

Sebaliknya, dusta atau keohongan merupakan bagian dari sikap orang munafik. 

Bencana terbesar yang melanda dunia bisnis sekarang ini adalah meluasnya tindakan 

dusta dan kebathilan, misalnya berdusta dalam mempromosikan produk, 

memanipulasi nilai, memanipulasi informasi dan mengurangi takaran. 
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2.4 Penyajian Laporan Keuangan 

Penyajian laporan keuangan terdiri dari tiga kata, yaitu penyajian, laporan dan 

keuangan. Penyajian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari 

kata dasar saji yang berarti persembahan. Penyajian menurut KBBI yaitu proses, cara, 

dan perbuatan untuk menyajikan atau cara menyampaikan pemberitaan. Laporan 

berasal dari kata dasar lapor. Pengertian laporan menurut KBBI berati segala sesuatu 

yang dilaporkan. Keuangan menurut KBBI berarti seluk beluk urusan uang atau 

keadaan uang. Konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan 

syariah harus mempertimbangkan dalam beberapa karakteristik umum, yaitu : 

2.4.1 Penyajian Secara Wajar dan Kepatuhan Terhadap PSAK 

Laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja 

keuangan, dan arus kas entitas syariah. Penyajian secara wajar berarti bahwa laporan 

keungan menyajikan secara jujur dampak dari transaksi, peristiwa dan kondisi lain 

yang sesuai dengandefinisidan kriteria pengakuan asset, liabilitas, dana syirkah 

temporer, ekuitas, penghasilan dan beban yang diatur dalam Kerangka Dasar 

Penyajian dan Penyusunan Laporan Keuangan Syariah (IAI, 2014: 101.5). 

Entitas syariah yang laporan keuangannya telah patuh terhadap SAK membuat 

pernyataan secara eksplisit dan tanpa terkecuali tentang kepatuhan terhadap SAK 

dalam catatan atas laporan keuangan. Entitas syariah tidak boleh menyabutkan bahwa 

laporan keuangan telah patuh terhadap SAK kecuali laporan keuangan telah patuh 

terhadap seluruh persyaratan dalam SAK. 
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2.4.2 Kelangsungan Usaha 

Dalam menyusun laporan keuangan, manajemen membuat penilaian tentang 

kemampuan entitas syariah untuk mempertahankan kelangsungan usaha. Entitas 

syariah menyusun laporan keuangan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, kecuali 

manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi entitas syariah atau menghentikan 

perdagangan, atau tidak mempunyai alternatif lain yang realistis selain 

melakukannya. Jika manajemen menyadari (dalam membuat penilaian) mengenai 

adanya ketidakpastian yang material sehubungan dengan peristiwa atau kondisi yang 

dapat menimbulkan keraguan yang signifikan tentang kemampuan entitas syariah 

untuk mempertahankan kelangsungan usaha, maka entitas syariah mengungkapkan 

ketidakpastian tesebut. Jika entitas syariah menyusun laporan keuangan tidak 

berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, maka entitas syariah mengungkapkan fakta 

tersebut, bersama dengan dasar yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan 

dan alasan mengapa entitas syariah tidak dipertimbangkan dapat menggunakan 

asumsi kelangsungan usaha (IAI, 2014 : 101.6-101.7). 

2.4.3 Dasar Akrual 

Entitas syariah menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali laporan 

arus kas dan perhitungan pendapatan untuk pembagian hasil usaha. Dalam 

Penghitungan pembagian hasil usaha didasarkan pada pendapatan yang telah 

direalisasi menjadi kas (dasar kas) (IAI, 2014: 101.7). 
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2.4.4 Materialitas dan Penggabungan 

Entitas syariah menyajikan secara terpisah setiap kelompok pos serupa yang 

material.Entitas syariah menyajikan secara terpisah pos yang memiliki sifat atau 

fungsi yang tidak serupa kecuali pos tersebut tidak material (IAI, 2014: 101.7). 

2.4.5 Saling Hapus 

Entitas syariah tidak melakukan saling hapus atas aset, liabilitas dan dana 

syirkah temporer ekuitas atau penghasilan dan beban, kecuali disyaratkan atau 

diizinkan oleh suatu PSAK (IAI, 2014: 101.7). Saling hapus dalam laporan laba rugi 

dan penghasilan komperhensif lain atau laporan posisi keuangan mengurangi 

kemampuan pengguna laporan keuangan baik untuk memahami transaksi, peristiwa, 

dan kondisi lain yang telah terjadi maupun untuk menilai arus kas dimasa depan, 

kecuali jika saling hapus mencerminkan substansi transaksi atau peristiwa lain. (IAI, 

2014: 101.8) 

2.4.6 Frekuensi Pelaporan 

Entitas syariah menyajikan laporan keuangan lengkap (termasuk informasi 

komparatif) setidaknya secara tahunan. Ketika akhir periode pelaporan berubah dan 

laporan keuangan tahunan disajikan untuk periode yang lebih panjang atau lebih 

pendek dari pada periode satu tahun, sebagai tambahan terhadap periode cakupan 

laporan keuangan, maka entitas syariah mengungkapkan : 

a. Alasan penggunaan periode pelaporan yang lebih panjang atau lebih pendek. 

b. Fakta bahwa jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan tidak dapat 

dibandingkan secara keseluruhan. (IAI,2014: 101.8) 
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2.4.7 Informasi Komparatif 

Entitas syariah menyajikan informasi komparatif terkait dengan periode 

sebelumnya untuk seluruh jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan periode 

berjalan, kecuali diizinkan atau diisyaratkan lain oleh SAK. Informasi komparatif 

yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya 

diungkapkan kembali jika relevan untuk pemahaman lpaoran keuangan periode 

berjalan (IAI,2014 :Paragraf 37). Entitas syariah menyajikan minimal dua laporan 

posisi keuangan dua laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, dua 

laporan arus kas, dan dua laporan perubahan ekuitas, dua laporan sumber dari 

penyaluran dana zakat, dua laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan serta 

catatan atas laporan terkait (IAI, 2014 : 101.9) 

2.4.8 Konsistensi Penyajian 

Pada (PSAK No. 101, 2014: Paragraf 49) dijelaskan bahwa penyajian dan 

klasifikasi pos dalam laporan keuangan antar periode dilakukan secara konsisten, 

kecuali: 

a. setelah terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat entitas syariah atau 

kajian ulang atas laporan keuangan, terlihat secara jelas bahwa penyajian atau 

klasifikasi lain akan lebih tepat untuk digunakan dengan mempertimbangkan 

kriteria dalam penetuan dan penerapan kebijakan akuntansi; atau 

b. perubahan tersebut disyaratkan oleh suatu PSAK. 
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2.5 Tujuan Laporan Keuangan 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan ( SAK ) No. 1, tujuan laporan keuangan 

adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta 

perubahan  posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar 

pemakai dalam mengambil keputusan. 

Selain tujuan diatas, tujuan laporan keuangan lainnya menurut (Eko, 2019 

:17) adalah sebagai berikut : 

a. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan 

kegiatan usaha. 

b. Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi 

aset, kewajiban dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada 

dan bagaimana perolehan dan penggunaannya. 

c. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas 

syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya 

pada tingkat keuntungan yang layak. 

d. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh oleh 

penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer dan informasi mengenai 

pemenuhan kewajiban fungsi sosial entitas syariah, termasuk pengelolaan dan 

penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf. 

2.6 Pemakai Laporan Keuangan 

Menurut (Rizal Yahya, 2016: 73) Pihak yang menggunakan laporan keuangan 

syariah dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi meliputi : 
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a. Investor; membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus 

membeli, menahan atau menjual investasi tersebut. 

b. Pemberi dana qardh; terkait dengan pengambilan keputusan apakah dana 

qardh dapat dibayarkan pada saat jatuh tempo. 

c. Pemilik dana syirkah temporer; sebagai informasi dalam mengambil 

keputusan investasi dengan tingkat keuntungan yang bersaing. 

d. Pemilik dana titipan; membutuhkan informasi likuiditas yang berhubungan 

dengan dana titipan apakah dapat diambil setiap saat. 

e. Pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah dan wakaf sebagai informasi 

tentang sumber dan penyaluran dana tersebut. 

f. Pengawas syariah; berkepentingan dengan kepatuhan pihak pengelola 

terhadap prinsip syariah. 

g. Karyawan; membutuhkan informasi yang menunjukkan stabilitas dan 

profitabilitas lembaga syariah. Karyawan juga berkepentingan dalam menilai 

kemampuan memberikan balas jasa, manfaat pensiun dan kesempatan kerja. 

h. Pemasok dan mitra usaha lainnya; membutuhkan informasi dalam 

memutuskan apakah jumlah yang terhutang akan dibayar pada saat jatuh 

tempo. 

i. Pelanggan; berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan usaha 

lembaga syariah. 
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j. Pemerintah; membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas entitas syariah 

terkait dengan penetapan kebijakan pajak dan sebagai dasar menyusun 

statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya. 

k. Masyarakat; laporan keuangan syariah sebagai penyedia informasi 

kecenderungan (trend). 

2.7 Identifikasi Laporan Keuangan 

Entitas syariah mengidentifikasikan secara jelas setiap laporan keuangan dan 

catatan atas laporan keuangan. Selain itu entitas syariah menyajikan informasi berikut 

ini secara jelas dan mengulangnya jika dibutuhkan sehingga dapat dipahami : 

(Paragraf 55) 

a. Nama entitas syariah pembuat laporan keuangan atau identitas lain, dan setiap 

perubahan informasi dari akhir periode pelaporan sebelumnya. 

b. Apakah merupakan laporan keuangan satu entitas atau suatu kelompok 

entitas. 

c. Tanggal akhir periode pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan 

keuangan atau catatan atas laporan keuangan. 

d. Mata uang pelaporan sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 10: pengaruh 

perubahn Kurs Valuta Asing. 

e. Pembulatan yang digunakan dalam penyajian jumlah dalam laporan keuangan. 
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2.8 Periode Laporan 

Entitas syariah menyajikan laporan posisi keuangan ketiga pada posisi periode 

sebelumnya sebagai tambahan atas laporan keuangan komperatif umum yang 

disyaratkan dalam paragraf 38 jika : 

a. Entitas syariah menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif, membuat 

penyajian kembali retrospektif atas pos-pos dalam laporan keuangan atau 

reklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan; dan 

b. Penerapan retrospektif, penyajian kembali retrospektif atau reklasifikasi 

memiliki dampak material atas informasi dalam laporan posisi keuangan pada 

awal periode sebelumnya. 

2.9 Unsur-unsur Laporan Keuangan Bank Syariah 

Menurut PSAK No. 101 tahun 2014 unsur-unsur laporan keuangan bank syariah 

yang lengkap terdiri dari : 

2.9.1 Laporan Posisi Keuangan (Neraca) 

Neraca adalah suatu daftar keuangan yang memuat iktisar tentang harta, utang 

dan modal suatu unit usaha atau perusahaan pada suatu saat tertentu, biasanya pada 

penutupan hari terakhir dari suatu bulan atau suatu tahun. Neraca merupakan laporan 

keuangan utama yang memberikan informasi tentang posisi keuangan pada suatu saat, 

menyajikan dua bagian pokok yaitu Aktiva (Asset) dan Pasiva (Liabilities and 

Capital). (Sadeli, 2010: 20). 
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Menurut PSAK No. 101 Tahun 2014 laporan posisi keuangan atau neraca 

memperhatikan ketentuan dalam SAK yang relevan, mencangkup, tetapi tidak 

terbatas pada pos-pos. dimana pada entitas syariah menyajikan pos tamahan, judul, 

dan subtotal dalam laporan posisi keuangan jika penyajian terseut relean untuk 

memahami posisi keuangan. Adapun unsur-unsur yang berkaitan langsung dengan 

pengukuran posisi keuangan adalah: 

a. Aset 

Yaitu sumber daya yang dikuasai oleh entitas syariah sebagai akibat dari 

peristiwa masa lalu dan memiliki manfaat ekonomi masa depan bagi entitas syariah. 

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika aset tersebut: 

1. Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan 

dalam jangka waktu siklus operasi normal entitas syariah. 

2. Dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan 

diharapkan akan direalisir dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dari 

tanggal neraca. 

3. Berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi. 

b. Kewajiban 

Yaitu utang entitas syariah masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, 

yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya 

entitas syariah yang mengandung manfaat ekonomi. Suatu kewajiban diklasifikasikan 

sebagai kewajiban jangka pendek, jika: 
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1. Diperkirakan akan diselesaikan dalam jangaka waktu siklus normal 

operasi entitas syariah. 

2. Jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal neraca. 

c. Dana Syirkah Temporer 

Yaitu dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari 

individu dan pihak lainnya yang mana entitas syariah mempunyai hak untuk 

mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil investasi 

berdasarkan kesepakatan. 

d. Ekuitas 

Yaitu hak residual atas aset entitas syariah setelah dikurangi semua kewajiban 

dana syirkah temporer. Ekuitas dapat berupa setoran modal oleh para penanam modal 

saham, saldo laba, dan penyisihan saldo laba (KDPPLKS paragraph 92). 

Berikut adalah format Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Bank Syariah 

berdasarkan PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah tahun 

2014: 
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Tabel 2.3 

PT. Bank Syariah "X" 

Laporan Posisi Keuangan 

Per 31 Desember 20X1 

  
ASET Xxx LIABILITAS xxx 

Kas Xxx Liabilitas Segera xxx 

Penempatan pada Bank Indonesia Xxx Bagi hasil yang belum dibagikan xxx 

Penempatan pada bank lain  Xxx Simpanan xxx 

Investasi pada surat berharga  Xxx Simpanan bank lain xxx 

Piutang : Xxx Utang :   

Murabahah Xxx Salam xxx 

Istishna  Xxx Istishna xxx 

Ijarah Xxx Liabilitas kepada bank lain xxx 

pembiayaan : Xxx Pembiayaan yang diterima xxx 

Mudharabah Xxx Utang pajak xxx 

Musyarakah Xxx Pinjaman yang diterima xxx 

Tagihan Akseptasi Xxx Pinjaman subordinasi xxx 

Persediaan  Xxx Jumlah xxx 

Aset Ijarah Xxx     

Aset istishna dalam penyelesaian  Xxx DANA SYIRKAH TEMPORER   

Piutang Salam Xxx Dana syirkah temporer dari bukan bank:   

Investasi pada entitas lain  Xxx Tabungan mudharabah xxx 

Aset Tetap Xxx Deposito mudharabah  xxx 

    Dana syirkah temporer dari bank:   

    Tabungan mudharabah xxx 

    Deposito mudharabah xxx 

    Musyarakah xxx 

    Jumlah xxx 

        

    EKUITAS   

    Modal disetor xxx 

    Tambahan modal disetor xxx 

    Saldo laba xxx 

    kepentingan non pengendali  xxx 

    Jumlah xxx 

        

    Jumlah liabilitas, dana syirkah temporer   

Jumlah Aset Xxx dan Ekuitas xxx 

    
Sumber : PSAK No. 101 Tahun 2014 
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2.9.2 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain 

Menurut (Rudianto, 2008: 15) laporan laba rugi adalah suatu laporan yang 

menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dalam suatu 

periode akuntansi atau satu tahun.Secara umum laporan laba rugi terdiri dari 

pendapatan dan beban usaha. Pendapatan usaha dikurangi beban usaha akan 

menghasilkan laba usaha. 

a. Pendapatan adalah kenaikan kekayaan perusahaan akibat penjualan produk 

perusahaan dalam rangka menjalankan usaha normal. 

b. Beban usaha adalah pengorbanan ekonomis yang dilkukan perusahaan untuk 

memperoleh barang dan jasa yang digunakan di dalam usaha normal 

perusahaan dan bermanfaat pada suatu periode tertentu. 

Entitas syariah menyajikan seluruh pos penghasilan dan beban yang diakui 

dalam suatu periode, dalam suatu laporan yang menunjukkan komponen laba rugi dan 

penghasilan komperhensif lain. Berikut adalah format umum Laporan Laba Rugi 

Bank Syariah berdasarkan PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan 

Syariah tahun 2014: 
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Tabel 2.4 

PT. Bank Syariah “X” 

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain 

Periode 1 Januari s.d 31 Desember 20X1 

  PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA SEBAGAI MUDHARIB   

Pendapatan dari Jual beli :   

Pendapatan Marjin Murabahah xxx 

Pendapatan neto salam parallel xxx 

Pendapatan neto Istishna parallel xxx 

Pendapatan dari Sewa : xxx 

Pendapatan neto Ijarah xxx 

Pendapatan dari bagi hasil : xxx 

Pendapatan bagi hasil mudharabah xxx 

Pendapatan bagi hasil Musyarakah xxx 

Pendapatan usaha utama lain xxx 

Jumlah xxx 

Hak pihak ketiga atas bagi hasil  (xxx) 

Hak bagi hasil milik Bank xxx 

    

PENDAPATAN USAHA LAINNYA   

Pendapatan imbalan atas jasa perbankan xxx 

Pendapatan imbalan investasi terikat xxx 

Jumlah Xxx 

    

BEBAN USAHA   

Beban kepegawaian (xxx) 

Beban Administrasi (xxx) 

Beban penyusutan dan amortisasi (xxx) 

Beban usaha lain (xxx) 

Jumlah (xxx) 

    

LABA USAHA Xxx 

PENDAPATAN DAN BEBAN NON USAHA   

Pendapatan non usaha Xxx 

Beban Non usaha (xxx) 

Jumlah Xxx 

    

LABA SEBELUM PAJAK Xxx 

Beban Pajak Penghasilan (xxx) 

    

LABA NETO   

Laba Neto yang belum diatribusikan kepada:   

Pemilik entitas induk Xxx 

Kepentingan nonpengendali Xxx 



38 
 

 
 

    

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN   

pos-pos yang tidak akan di reklasifikasi ke laba rugi   

surplus revaluasi Xxx 

pengukuran kembali atas program imbalan pasti Xxx 

pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak di reklasifikasi Xxx 

pos-pos yang akan di reklasifikasi ke laba rugi   

selisih kurs penjabaran laporan keuangan Xxx 

Penyesuaian nilai wajar aset keuangan “tersedia untuk dijual” Xxx 

Penyesuaian nilai wajar sukuk "diukur pada nilai wajar melalui penghasilan 

komprehensif lain   

Keuntungan atau kerugian selisih kurs item yang dilindungi nilai Xxx 

Penghasilan pajak terkait Xxx 

  Xxx 

TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF   

Jumlah penghasilan komprehensif yang dapat diatrubusikan kepada:   

Pemilik entitas induk Xxx 

Kepentingan nopengendali Xxx 

  Sumber : PSAK No.101 tahun 2014 

 

 2.9.3 Laporan Perubahan Ekuitas 

Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menunjukkan perubahan 

ekuitas bank yang menggambarkan peningkatan dan penurunan aktiva bersih atau 

kekayaan selama periode pelaporan (Osmad Muthaher, 2012: 34). Menurut PSAK 

No. 101 paragraf 67 dalam (Rizal Yaya, 2016: 81) suatu entitas syariah harus 

menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen utama laporan keuangan. 

Laporan perubahan ekuitas harus menunjukan hal-hal sebagai berikut : 

a. Laba atau rugi bersih periode yang bersangkutan. 

b. Setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian beserta 

jumlahnya yang berdasarkan PSAK terkait diakui secara langsung dalam 

ekuitas. 
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c. Pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan 

terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam PSAK terkait. 

d. Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik. 

e. Saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode serta 

perubahannya. 

f. Rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis modal saham, serta 

cadangan pada awal periode yang mengungkapkan secara terpisah setiap 

perubahan. 

Informasi yang disajikan dalam laporan perubahan ekuitas, entitas syariah 

menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagaimana disyaratkan oleh paragraf 10. 

Laporan perubahan ekuitas memuat informasi sebagai berikut : 

a. Total penghasilan komprehensif selama suatu periode, yang menunjukkan 

secara terpisah jumlah total yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas 

induk dan kepada kepentingan nonpengendali; 

b. Untuk setiap komponen ekuitas, dampak penerapan retrospektif atau 

penyajian kembali secara retrospektif yang diakui sesuai dengan PSAK 25: 

Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan; 

c. Untuk setiap komponen ekuitas, rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal 

dan akhir periode, secara terpisah mengungkapkan setiap perubahan yang 

timbul dari: 

1. laba rugi 

2. penghasilan komprehensif lain; dan 
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3. transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, yang 

menunjukkan secara terpisah kontribusi dari pemilik dan distribusi 

kepada pemilik dan perubahan kepemilikan pada entitas anak yang tidak 

menyebabkan hilang pengendalian. 

2.9.4 Laporan Arus Kas 

Menurut (Rudianto, 2008: 17) laporan arus kas adalah suatu laporan yang 

menunjukkan aliran uang yang diterima dan digunakan perusahaan di dalam satu 

periode akuntansi, beserta sumber-sumbernya. Secara umum semua aktivitas 

perusahaan dapat dikelompokkan kedalam tiga kelompok aktivitas utama, yaitu: 

a. Aktivitas operasi yaitu berbagai aktivitas yang berkaitan dengan upaya 

perusahaan untuk menghasilkan produk, sekaligus semua upaya yang terkait 

dengan upaya menjual produk tersebut. 

b. Aktivitas investasi adalah berbagai aktivitas yang terkait dengan pembelian 

dan penjualan harta perusahaan yang dapat menjadi sumber pendapatan 

perusahaan. 

c. Aktivitas pembiayaan adalah semua aktivitas yang berkaitan dengan upaya 

untuk mendukung operasi perusahaan dengan menyediakan kebutuhan dana 

dari berbagai sumber beserta konsekuensinya. 

Informasi aruskas memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk 

menilai kemampuan entitas syariah dalam penghasilkan kas dan setara kas dan 

kebutuhan entitas syariah dalam menggunakan aruskas tersebut. PSAK 2 : laporan 
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arus kas mengatur persyaratan penyajian dan pengungkapan informasi arus kas. 

(IAI.101.23) 

2.9.5 Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil 

Bank syariah menyajikan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil yang 

merupakan rekonsiliasi antara pendapatan bank syariah yang menggunakan dasar 

akrual dengan pendapatan yang dibagi hasilkan kepada pemilik dana yang 

menggunakan dasar kas. Dalam laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, bank 

syariah menyajikan (IAI, 2014 paragraf A08 : 110.35) : 

a. Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib. 

b. Penyesuaian atas : 

1. Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib periode 

berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima. 

2. Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib periode 

sebelumnya yang kas atau setara kasnya diterima di periode berjalan. 

c. Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil. 

d. Bagian bank syariah atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil. 

e. Bagian pemilik dana atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil : 

1. Bagi hasil yang sudah didistribusikan ke pemilik dana. 

2. Bagi hasil yang belum didistribusikan ke pemilik dana. 

Berikut adalah format umum Laporan Rekonsiliasi Pendapatan Dan Bagi 

Hasil Bank Syariah berdasarkan PSAK No. 101 Tahun 2014: 
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TABEL 2.5 

PT. Bank Syariah “X” 

Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil 

Periode yang berakhir pada 31 Desember 20X1 

PENDAPATAN USAHA UTAMA PENGURANG xxx 

Pendapatan periode berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima:   

Pendapatan margin murabahah  (xxx) 

Pendapatan istishna'  (xxx) 

Hak bagi hasil :   

Pembiayaan mudharabah (xxx) 

Pembiayaan musyarakah  (xxx) 

Pendapatan sewa (xxx) 

Jumlah (xxx) 

    

PENAMBAH :   

Pendapatan periode sebelumnya yang kasnya diterima pada periode berjalan :   

Penerimaan pelunasan piutang :   

Margin murabahah xxx 

Istishna' xxx 

Pendapatan sewa xxx 

Penerimaan piutang bagi hasil :   

Pembiayaan Mudharabah xxx 

Pembiayaan Musyarakah xxx 

Jumlah xxx 

    

PENDAPATAN YANG TERSEDIA UNTUK BAGI HASIL xxx 

Bagi hasil yang menjadi hak bank syariah xxx 

Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana xxx 

Hak pemilik dana atas bagi hasil yang sudah didistribusikan xxx 

Hak pemilik dana atas bagi hasil yang belum didistribusikan xxx 

Sumber : PSAK No. 101 Tahun 2014 
 

2.9.6 Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat 

Laporan sumber dan penyaluran zakat merupakan laporan yang menunjukkan 

sumber dan penggunaan dana selama jangka waktu tertentu, serta saldo zakat pada 

tanggal tertentu. Laporan sumber dana dan penyaluran zakat merupakan laporan yang 

memberikan informasi agar para pemakai laporan dapat mengevaluasi aktifitas bank 

dalam pengelolaan dana zakat. Entitas syariah menyajikan laporan sumber dan 
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penggunaan dana zakat sebagai komponen utama laporan keuangan yang 

menunjukkan (IAI, 2014 :101.23) : 

a. Dana zakat berasal dari wajib zakat (muzakki): a) Zakat dari dalam entitas 

syariah. Dan b) Zakat dari pihak luar entitas syariah. 

b. Penyaluran dana zakat melalui entitas pengelola zakat sebagaimana yang 

diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

c. Kenaikan atau penurunan dana zakat. 

d. Saldo awal dana zakat. 

e. Saldo akhir dana  zakat. 

Berikut adalah format umum Laporan Sumber dan Peyaluran Dana Zakat 

Bank Syariah berdasarkan PSAK No. 101 Tahun 2014: 

Tabel 2.6 

PT. Bank Syariah “X” 

Laporan Sumber dan Peyaluran Dana Zakat 

Periode yang berakhir pada 31 Desember 20X1 

 
Sumber Dana Zakat   

Zakat dari dalam Bank Syariah  Xxx 

Zakat dari eksternal Bank Syariah Xxx 

Jumlah Xxx 

    

PENYALURAN DANA ZAKAT KEPADA ENTITAS PENGELOLA 

ZAKAT  
(xxx) 

    

KENAIKAN Xxx 

    

SALDO AWAL Xxx 

    

SALDO AKHIR Xxx 

  
Sumber : PSAK No.101 Tahun 2014 
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2.9.7 Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan 

Menurut (Dicky Hartanto, 2012: 44) Laporan sumber dan penggunaan dana 

kebajikan menunjukkan hal-hal sebagai berikut: 

a. Sumber dana kebajikan berasal dari penerimaan: 

1. Infak. 

2. Sedekah. 

3. Hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang 

berlaku. 

4. Pengembalian dana kebajikan produktif. 

5. Denda. 

6. Pendapatan non halal. 

b. Penggunaan dana kebajikan untuk: 

1. Dana kebajikan produktif. 

2. Sumbangan. 

3. Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum. 

c. Kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan   

d. Saldo awal dana kebajikan. 

e. Saldo akhir dana kebajikan. 

Berikut adalah format umum Laporan Sumber dan Penggunaan Dana 

Kebajikan Bank Syariah berdasarkan PSAK No. 101 Tahun 2014: 
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Tabel 2.7 

PT. Bank Syariah “X” 

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan 

Periode yang berakhir pada 31 Desember 20X1 

 Sumber Dana Kebajikan   

Infak Zakat dari dalam Bank Syariah  xxx 

Sedekah  xxx 

Hasil pengelolaan wakaf  xxx 

Pengembalian dana kebajikan produktif  xxx 

Denda  xxx 

Pendapatan Non halal  xxx 

Jumlah xxx 

    

Penggunaan Dana Kebajikan   

Dana kebajikan produktif  (xxx) 

Sumbangan  (xxx) 

Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum  (xxx) 

Jumlah (xxx) 

    

KENAIKAN xxx 

    

SALDO AWAL xxx 

 
  

SALDO AKHIR xxx 

  
Sumber : PSAK No.101 Tahun 2014 

 
 

2.9.8 Catatan Atas Laporan Keuangan 

a. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan 

kebajikan akuntansi spesifik yang digunakan sesuai dengan paragraf 133-140. 

b. Mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh SAK yang tidak disajikan 

dibagian manapun dalam laporan keuangan. 

c. Memberi informasi yang tidak disajikan dibagian manapun dalam laporan 

keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan 

keuangan. 
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2.10 Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Hasil penelitian 

1 Eko 

widi, 

2019 

Analisis 

Penyajian 

Laporan 

Keuangan  PT. 

Bank Syariah 

Mandiri 

Indonesia 

Periode 2017 

Berdasarkan 

PSAK No. 101 

Tahun 2014 

Neraca, Laporan Laba rugi  dan Penghasilan 

komprehensif, Laporan Rekonsiliasi 

pendapatan dan bagi hasil PT. Bank Syariah 

Mandiri  Indonesia masih belum sesuai dengan 

format yang disajikan dalam PSAK No. 101 

yang mengatur tata cara penyajian laporan 

keuangan entitas syariah. 

 

 

 

2 Putri 

ningtyas

, 2019 

Analisis 

Penyajian 

Laporan 

Keuangan  

menurut 

PSAK101(Studi 

Pada BMT 

Wanita Mandiri 

Boyolali) 

Beberapa laporan keuangan wajib belum 

disajikan di BMT Wanita Mandiri. Laporan 

keuangan tersebut seperti laporan ekuitas, 

laporan arus kas serta laporan sumber dan 

penggunaan dana kebajikan. Ketidaksesuaian 

penyajian laporan keuangan BMT Wanita 

Mandiri dengan PSAK 101 disebabkan oleh 

faktor internal dan eksternal. Faktor internal 

tersebut yaitu kurangnya pemahaman dan 

pengetahuan pengurus dan pengelola terkait 

dengan laporan keuangan, belum 

dilaksanakannya SOP, terbatasnya SDM, 

kurangnya pemahaman dan pengetahuan 

pengurus terkait standar BMT khususnya 

penyajian laporan keuangan dan kurangnya 

pengawasan dari pihak internal BMT. Faktor 

eksternal yang mempengaruhi penyajian 

laporan keuangan BMT Wanita Mandiri yaitu 

kurangnya sosialisasi terkait PSAK khususnya 

penyajian laporan keuangan, kurangnya SDM 

dari Dinas Koperasi yang 

memilikipengetahuan terkait PSAK maupun 

standar penyajian laporan keuangan dan belum 

terdapatnya wadah yang khusus membahas 

mengenai PSAK. 
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3 Bustama

m, 2015 

Analisis 

penyajian 

laporan 

keuangan 

syariah pada 

baitul mal 

propinsi aceh. 

Laporan Keuangan Baitul Mal Aceh disusun 

atas dasar harga perolehan (nilai historis) 

dengan menggunakan basis akuntansi kas (cash 

basis). Laporan Arus kas disusun 

menggunakan metode langsung dan 

dikelompokka berdasarkan kegiatan operasi, 

investasi dan pendanaan.  

4 Hana 

ramanda

, 2015  

PENERAPAN 

PSAK NO. 101 

PADA 

PENYUSUNAN  

LAPORAN 

KEUANGAN 

PT. BANK 

SYARIAH 

MANDIRIdiind

onesia periode 

2010-2017. 

Prosedur penyusunan laporan keuangan secara 

umum pada Bank Syariah Mandiri terdiri dari 

2 (dua) tahap, yaitu pembuatan laporan 

keuangan dengan sistem LSMK (Laporan 

Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan) 

berbasis XBRL (Extensible Business Reporting 

Language) dan Laporan keuangan manual 

dalam bentuk excel. Sedangkan untuk laporan 

tahunan, dilakukan proses auditing dan 

penyusunannya sesuai dengan format PSAK. 

5 Dwi 

Hasmith

a dan 

Hotmal 

Ja’far 

2012 

Analisis 

penerapan dan 

perlakuan 

akuntansi 

murabahah 

untuk 

pembiayaan 

konsumtif studi 

kasus pad apt. 

bank muamalat 

indonesia 

cabang medan 

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk adalah 

sebuah bank yang tata cara beroperasinya (baik 

penyaluran dana dan penghimpunan dana) 

mengikuti Al quran dan Hadis . Telah 

menerapkan sistem pembiayaan murabahah 

yang operasionalnya telah sesuai dengan 

PSAK 102 tentang akuntansi murabahah. 

Harga jual dalam pembiayaan murabahah 

adalah harga perolehan yang ditambah dengan 

keuntungan yang disepakati antara bank selaku 

penjual dan nasabah selaku pembeli. 

Sumber : Olahan Penelitian (2019) 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

3.1 Sejarah Singkat PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk 

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("Bank”) didirikan berdasarkan akta No. 1 

tanggal 1 November 1991 dari Notaris Yudo Paripurno, S.H., notaris di Jakarta. Akta 

pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia 

dengan Surat Keputusan No.C2.2413.HT.01.01.Th.92 tanggal 21 Maret 1992 dan 

telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 1919A Tahun 1992, 

tambahan Berita Negara No. 34 tanggal 28 April 1992. 

Bank telah mengalami perubahan nama yang semula PT Bank Syariah Muamalat 

Indonesia Tbk menjadi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sesuai dengan akta No. 

104 tanggal 12 November 2008 dari notaris Arry Supratno, S.H., notaris di Jakarta. 

Akta pernyataan keputusan rapat itu telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No.AHU-

98507.AH.01.02.Th.08 tanggal 22 Desember 2008 dan telah dicatat dalam tata usaha 

pengawasan Bank Indonesia sejak 1 September 2009. 

Anggaran dasar Bank mengalami perubahan, berdasarkan akta dari Fathiah 

Helmi,S.H.,No.23 tanggal 12 Desember 2013 notaris di Jakarta mengenai 

pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara Penawaran Umum Terbatas (PUTV) 

kepada pemegang saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dan 

persetujuan penjaminan aset Bank dengan nilai lebih 50% dari kekayaan bersih Bank 
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Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.AHU-0123658.AH.01.09 tanggal 23 

Desember 2013.Anggaran dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, 

terakhir berdasarkan akta dari Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., No. 57 tanggal 28 Juni 

2018 notaris diJakarta mengenai penurunan Modal Dasar Perseroan sehingga menjadi 

Rp4.400.000.000 sehingga Modal Dasar serta Modal Ditempatkan dan Disetor 

Perseroan memenuhi ketentuan pasal 33 ayat (1) dan (2) UU PT. 

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

No.430/KMK.013/1992 tanggal 24 April 1992, Bank telah memperoleh izin untuk 

beroperasi sebagai bank umum. Bank memulai aktivitas operasinya sebagai bank 

pada tanggal 1 Mei 1992. Berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia No.131/KMK.017/1995 tanggal 30 Maret 1995, Bank dinyatakan sebagai 

Bank yang beroperasi dengan sistem bagi hasil. Sesuai Surat Keputusan Bank 

Indonesia No. 27/76/KEP/DIR tanggal 27 Oktober 1994, status Bank meningkat 

menjadi bank devisa. 

Pemegang saham mayoritas Bank adalah Islamic Development Bank yang 

dimiliki oleh negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Negara 

Islam (OKI). Bank mendirikan Yayasan Baitul Maal Muamalat yang pendiriannya 

diaktakan dalam akta Notaris Atrino Leswara, S.H., No. 76 tanggal 22 Desember 

2000. Salah satu unit usaha yayasan tersebut adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) 

yang telah disahkan sebagai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada tanggal 7 

November 2001. Tujuan pendirian Baitul Maal Muamalat ini adalah untuk 
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mendorong terwujudnya manajemen zakat, infaq dan shadaqah yang lebih efektif 

sebagai cerminan kepedulian sosial. Bank menyalurkan penerimaan zakat dan dana 

kebajikan ( Qardhul Hasan ) kepada Lembaga Amil Zakat tersebut, sehingga Bank 

tidak secara langsung menjalankan fungsi pengelolaan dana zakat, infaq dan 

shadaqah dan dana qardhul hasan. 

Seiring kapasitas Bank yang semakin diakui, Bank semakin melebarkan sayap 

dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya di seluruh Indonesia. Pada tahun 

2009, Bank mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, 

Malaysia dan menjadi bank pertama di Indonesia serta satu-satunya yang 

mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Hingga saat ini, Bank telah memiliki 325 

kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia. Operasional Bank juga 

didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 710 unit ATM Muamalat, 120.000 

jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, serta lebih dari 11.000 jaringan ATM di 

Malaysia melalui Malaysia Electronic Payment (MEPS). 

3.2 Profil PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk 

Nama Perusahaan  : PT Bank Muamalat Indonesia Tbk 

Nama Inisial  : Bank Muamalat Indonesia 

Tanggal Pendirian dan 

Beroperasi Komersial : Didirikan pada 1 November 1991 / Resmi beroperasi 

pada 1 Mei 1992 
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Dasar Hukum  

Pembentukan  : Akta No. 1 tanggal 1 November 1991 Masehi atau 24 

Rabiul Akhir 1412 H, dibuat di hadapan Yudo Paripurno, 

S.H., Notaris, di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah 

memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik 

Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-2413.HT.01.01 

Tahun 1992 tanggal 21 Maret 1992 dan telah didaftarkan 

pada kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 

Maret 1992 di bawah No. 970/1992 serta diumumkan dalam 

Berita Negara Republik Indonesia No. 34 tanggal 28 April 

1992 Tambahan No. 1919A. 

Bidang Usaha      : Perbankan Syariah 

Kepemilikan Saham : Islamic Development Bank (IDB) : 32.74% , Boubyan 

Bank : 22.00% , Atwill Holdings Limited : 17.91%, 

National Bank of Kuwait : 8.45%, IDF Investment 

Foundation : 3.48% , BMF Holdings Limited : 2.84%, 

Reza Rhenaldi Syaiful : 1.67%, Dewi Monita : 1.67%, 

Andre Mirza Hartawan : 1.66%, KOPKAPINDO : 

1.39% dan Pemegang Saham Lainnya : 6.19% 

Modal Dasar      : Rp4.400.000.000.000 

Modal Ditempatkan   : Rp1.103.435.151.000 

Jumlah Karyawan       : 4.131 orang (2018) 
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Jaringan Layanan    : 276 Total Kantor Layanan yaitu 83 Kantor Cabang, 150 

Kantor Cabang Pembantu dan 43 Kantor Kas  

710 ATM Muamalat  

97 Mobile Branch Muamalat  

120.000 Jaringan ATM Bersama dan ATM Prima 

Jaringan Kantor Luar Negeri : Kantor Cabang Kuala Lumpur, Malaysia 

Alamat       : Jalan Prof.DR.Satrio Kav. 18 Jakarta 12940 

Email       : info@bankmuamalat.co.id 

     : corporate.affairs@bankmuamalat.co.id 

3.3 Visi dan Misi 

a. Visi adalah untuk menjadi Bank Syariah Terbaik dan Termasuk dalam 10 

Besar Bank di Indonesia dengan Eksistensi yang Diakui Tingkat Regional. 

b. Misi adalah untuk Membangun lembaga keuangan Syariah yang unggul dan 

berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan 

berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang 

Islami dan profesional serta orientasi investasi yang inovatif untuk 

memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.Untuk mencapai 

visi dan misi tersebut, maka telah disusun rencana jangka pendek, jangka 

menengah, dan jangka panjang, yaitu sebagai berikut : 

mailto:info@bankmuamalat.co.id
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1. Rencana Jangka Pendek Bank akan melanjutkan inisiatif-inisiatif strategis 

yang telah dibangun di tahun sebelumnya. Langkah -langkah strategis 

yang akan ditempuh oleh Bank Muamalat Indonesia pada Tahun 2019 

akan diprioritaskan pada 3 (tiga) fokus utama, yaitu sebagai berikut: Bad 

Bank and Capital (Penyelesaian pembiayaan bermasalah dan penguatan 

permodalan), Good Bank (Perbaikan proses dan pertumbuhan bisnis yang 

sehat serta berkesinambungan), New Bank (Pengembangan bisnis dengan 

fokus kepada Lembaga/Organisasi/Komunitas Islam dan Pemanfaatan 

kesempatan bisnis dari ekosistem bisnis nasabah eksisting. 

2. Rencana Jangka Menengah Pencapaian target dalam jangka menengah 

adalah Bank Muamalat Indonesia sebagai Bank syariah terbesar di 

Indonesia dengan kinerja efisiensi dan profitabilitas yang tinggi. Hal 

tersebut untuk mencapai visi jangka menengah sebagai Top 15 Bank di 

Indonesia dan sekaligus menjadi Bank syariah terbesar di Indonesia 

dengan kinerja efisiensi dan profitabilitas yang sejajar dengan perbankan 

kelas dunia. 

3. Rencana Jangka Panjang Selanjutnya, untuk rencana jangka panjang, 

Bank Muamalat Indonesia diproyeksikan dapat menjadi Bank Syariah 

terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi 

yang diakui di tingkat regional. 

 



 

 

 
 

54 

3.4 Susunan Pengurus PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk 

a. Ketua   : Prof. Dr. (HC) KH. Ma’ruf Amin 

b. Anggota  : Dr. H. Oni Sahroni, M.A 

c. Anggota  : Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si 

d. Komisaris Utama (Independen) : Ilham A. Habibie 

e. Komisaris Independen  : Iggi Haruman Achsien 

f. Komisaris Independen  : Edy Setiadi 

g. Komisaris  : Mohamed Hedi Mejai 

h. Komisaris  : Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh 

i. Direktur Utama : Achmad K. Permana 

j. Direktur Keuangan : Hery Syafril 

k. Direktur Bisnis Ritel : Purnomo Budiwibowo Soetadi 

l. Direktur Operasi : Awaldi 

m. Direktur Kepatuhan : Andri Donny 

n. Chief Risk Officer : Avianto Istihardjo 

o. Chief Corporate Banking Office : Irvan Yulian Noor 

p. Chief Human Capital Officer  : Riksa Prakoso 

3.5 Strategi Manajemen SDM Tahun 2018 

Strategi SDM BMI tahun 2018 mengacu pada beberapa hal yang menjadi 

tantangan yang dihadapi bagian Human Capital di tahun 2018.Disamping kondisi 

ekonomi secara global dan era teknologi yang semakin merambah ke segala bidang, 

terdapat tantangan-tantangan yang secara spesifik harus dihadapi bagian Human 
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Capital Bank Muamalat Indonesia. Hal-hal yang masih menjadi perhatian adalah 

rasio produktivitas karayawan Bank Muamalat Indonesia yang masih perlu lebih 

ditingkatkan agar sesuai dengan praktik di market. Untuk menjawab tantangan-

tantangan tersebut, strategi SDM tahun 2018 lebih difokuskan pada : 

a. Peningkatan produktivitas karyawan dan pengelolaan kinerja yang lebih 

komprehensif. Strategi ini ditandai dengan terus diupayakannya pencapaian 

kinerja organisasi dalam bidang finansial, meningkatnya rasio produktivitas 

yang selalu disetarakan dengan kondisi internal dan tolak ukur eksternal, 

adanya biaya tenaga kerja yang lebih efektif, diadakannya program-program 

untuk meningkatkan motivasi kerja dan budaya pencapaian kinerja yang lebih 

baik. 

b. Penataan organisasi yang lebih ramping dan optimal. Strategi ini diupayakan 

melalui review struktur organisasi yang lebih mempertimbangkan proses 

pekerjaan, perhitungan rasio jumlah karyawan di 3 lini (bisnis, operasi dan 

support), pemantauan kembali jumlah karyawan agar lebih efisien dan tepat 

guna, review rentang kendali antar unit kerja yang lebih efektif dan efisien, 

dan perbaikan alur koordinasi antar unit kerja. 

c. Peningkatan pengetahuan dan keahlian dari para talent dan pemimpin. Strategi 

ini disasar untuk meningkatkan jumlah karyawan berkinerja dan berpotensi 

tinggi (High Performing Employee) yang ada di organisasi. Beberapa 

program-program pengembangan diluncurkan bagi para talent untuk lebih 

mempersiapkan mereka dalam proses suksesi. Dengan program 
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pengembangan tersebut diharapkan rasio keberadaan suksesor di organisasi 

meningkat dimana 1 posisi kritikal memiliki 3 orang kandidat yang siap 

menggantikan petahana untuk mengemban posisi tersebut. 

d. Peningkatan engagement karyawan dan proposisi nilai karyawan (Employee 

Value Proposition) yang kuat yang pada akhirnya dapat meningkatkan 

ketertarikan calon karyawan dan peningkatan brand perusahaan dimata 

masyarakat luas terhadap organisasi ini. Strategi ini diupayakan dengan terus 

menciptakan lingkungan kerja yang positif dan kondusif, meningkatkan citra 

positif Bank Muamalat Indonesia dimata masyarakat melalui beberapa 

program seperti CSR, pemberian beasiswa, kuliah umum, edukasi mengenai 

ekonomi syariah di kampus dan sekolah-sekolah. 

3.6 Perencanaan Sumber Daya Manusia 

Sesuai dengan strategi 2018 dimana salah satu tujuan yang ingin dicapai adalah 

organisasi yang lebih ramping dan optimal, maka perencanaan Sumber Daya Manusia 

di tahun 2018 dilaksanakan dengan cermat dan terukur. Penambahan sumber daya 

manusia dilakukan dengan pertimbangan yang sangat matang. Pertimbangan 

penambahan sumber daya manusia selalu dilandasi oleh evaluasi produktivitas 

karyawan di semua lini. Persetujuan penambahan sumber daya manusia dibuat 

dengan lebih terkontrol. Pengetatan perencanaan sumber daya manusia di tahun 2018 

juga merupakan salah satu jawaban dari tantangan organisasi dalam menghadapi era 

teknologi, dimana terdapat beberapa jenis pekerjaan yang akan tergantikan oleh 

teknologi dan tidak membutuhkan sumber daya manusia dalam jumlah besar. 
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BAB V 

PENUTUP 

Berdasarkan uraian penjelasan dan analisa yang telah dikemukakan pada bab-bab 

sebelumnya, maka penulis perlu memberikan suatu kesimpulan dari kenyataan yang 

ditemui sepanjang analisa dalam kasus penelitian ini, kemudian penulis juga ingin 

menyampaikan beberapa keterbatasan serta saran yang mungkin dapat digunakan 

oleh PT. Bank Syariah mandiri indonesia sebagai bahan pertimbangan untuk menuju 

ke arah yang lebih baik. 

5.1 Kesimpulan 

1. Penyajian laporan keuangan PT. Bank Muamalat Indoesia Tbk yang menjadi 

masalah pada laporan posisi keuangan (Neraca) ada beberapa akun yang 

belum sesuai dengan format yang disajikan dalam PSAK No. 101 tahun 2014 

yang mengatur tata cara penyajian laporan keuangan entitas syariah. 

2. Secara keseluruhan pihak Bank Muamalat Indonesia Tbk telah menerapkan 

beberapa sistem pelaporan sesuai dengan standar akuntansi keuangan entitas 

syariah yaitu PSAK 101 Tahun 2014, tetapi terdapat hal yang tidak sesuai 

antaranya pada penyajian laporan laba/rugi dan penghasilan komperhensif 

lainnya dimana pada PT. Bank Muamalat Indonesia tbk tidak menjabarkan 

akun penjualan dan akun bagi hasil yang telah tertera pada PSAK No. 101 

Tahun 2014. 
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5.2 Saran 

1. Sebaiknya dalam menyusun dan menyajikan Neraca per 31 Desember 

2018 PT. Bank Muamalat Indonesia tbk lebih mengacu pada standar yang 

telah ditetapkan untuk tahun tersebut yaitu PSAK No. 101 Tahun 2014, 

Karena Masih ada beberapa hal yg harus dilengkapi. 

2. Ketika menyajikan laporan keuangan sebaiknya PT. Bank Muamalat  

Indonesia tbk harus benar-benar memberikan informasi secara jelas dan 

rinci, agar tujuan disajikannya laporan keuangan tersebut dapat terlaksana 

dengan baik, selain itu juga untuk lebih meningkatkan kepatuhan terhadap 

prinsip- prinsip syariah. 

3. Kepada peneliti selanjutnya harus dapat meluaskan fenomena yang terjadi 

pada PT. Bank Muamalat Indonesia tbk untuk meluaskan pengetahun pada 

penelitian yang akan dilakukan pada tahap selanjutnya. 
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