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ABSTRAK 

Sebagai lembaga keuangan yang bertugas mengelola dana umat, BMT 

bertugas untuk mempertanggungjawabkan seluruh aktivitasnya. Bentuk 

pertanggungjawaban tersebut biasanya berupa laporan keuangan yang berfungsi 

untuk memberikan informasi kepada pengguna laporan terkait dana yang telah 

diamanahkan yang mengacu pada PSAK No. 101. Faktanya, penerapan PSAK 

pada BMT dan lembaga keuangan lainnya masih belum maksimal. Terbukti masih 

ditemukannya BMT yang menyajikan laporan keuangan syariah yang belum 

sesuai dengan PSAK No. 101. 

Penelitian ini dilakukan pada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Al-Hijrah 

Bukittinggi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyajian 

laporan keuangan yang disusun oleh BMT Al-Hijrah Bukittinggi menurut PSAK 

No. 101. 

Metode dan teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian 

adalah dengan metode deskriptif kualitatif dan data diperoleh melalui 

dokumentasi dan wawancara. Dari analisa yang dilakukan terdapat beberapa 

permasalahan antara lain: analisa terhadap laporan posisi keuangan, analisa 

terhadap laporan laba rugi dan komprehensif lain, pelaporan sumber dan 

penyaluran dana zakat, pelaporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.  

Kesimpulan dari penelitian yang penulis lakukan adalah laporan 

keuangan yang disajikan oleh BMT Al-Hijrah Bukittinggi belum lengkap dan 

rinci, sehingga belum sesuai dengan PSAK No. 101 yang berlaku saat ini. 

Dengan penelitian ini, diharapkan BMT Al-Hijrah Bukittinggi dapat 

menyusun laporan keuangan dengan lengkap sesuai Standar Akuntansi Keuangan 

Syariah. 

 

Kata Kunci: Laporan Posisi Keuangan, BMT,  PSAK 101 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Lembaga keuangan mempunyai peranan penting bagi pertumbuhan 

ekonomi suatu negara. Lembaga keuangan memiliki peranan pembangunan 

tatanan perekonomian dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Sebagai salah satu negara yang masyarakatnya menganut agama 

Islam terbesar di dunia, Indonesia menerapkan sistem ekonomi syariah dalam 

kegiatan ekonomi. 

Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN), lembaga keuangan syariah 

adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang 

mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Defenisi ini 

menegaskan bahwa suatu lembaga keuangan syariah harus memenuhi dua unsur 

yaitu unsur kesesuaian dengan syariah Islam dan unsur legalitas operasi sebagai 

lembaga keuangan. 

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia dimulai sejak tahun 

1990-an ditandai dengan adanya kebijakan pemerintah terhadap perbankan 

syariah di Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 

1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 (Dwi Suwiknyo, 2017: 1). 

Maraknya lembaga keuangan syariah ini merupakan gejala baru dalam 

dunia bisnis syariah bisa kita lihat dari tahun ke tahun perekonomian Indonesia 

terus mengalami peningkatan yang cukup pesat. Banyak bermunculan bank 
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maupun non bank yang ikut andil dalam tumbuhnya perekonomian di Indonesia 

baik itu lembaga keuangan syariah maupun konvensional. 

Praktik akuntansi dalam hal lembaga keuangan syariah pun mutlak 

diperlukan, dalam hal ini praktik akuntansi syariahlah yang mengambil peran. 

Seiring dengan melaju kencangnya praktik akuntansi syariah yang dibuktikan 

dengan pesatnya perkembangan ekonomi syariah di Indonesia kearah tren yang 

membanggakan, sangat penting rasanya ada aturan-aturan baku yang diterima 

secara umum. Laporan Keuangan yang valid hendaknya memiliki komponen-

komponen yang lengkap yang akan disajikan kepada pemakai laporan keuangan 

guna menghindari kebiasan informasi yang akan diterima oleh pengguna untuk 

dikonsumsi atau sebagai pedoman pengambilan keputusan. Adapun komponen- 

komponen lengkap mengenai laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi 

yang berlaku umum secara rinci telah dijelaskan dengan detail dalam PSAK 

(Bustamam, 2015). 

Menurut Zulkifli  (2019) saat ini, perkembangan industri keuangan syariah 

di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat terutama dalam lembaga 

keuangan mikro syariah (LKMS) yang ditandai dengan semakin bertambah dan 

semakin lengkapnya lembaga keuangan syariah di negeri ini, seperti Baitul Mal 

Wat Tamwil (BMT).  

 BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang mempunyai peran cukup 

penting bagi perkembangan usaha menengah kebawah. Baitul Mal Wat Tamwil 

(BMT) merupakan lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil 

dengan berlandaskan Islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk 
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memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank Islam 

maupun BPR Islam (Nurul Huda dan Muhammad Haykal, 2010:361). Dengan 

kegiatan usaha yang mengembangkan usaha produkif dan investasi dalam 

meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil yang mendorong 

kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. BMT juga 

bisa menerima titipan zakat, infaq, dan shadaqoh, serta menyalurkannya sesuai 

dengan peraturannya (Andri 2010:463). 

Sebagai lembaga keuangan yang bertugas mengelola dana umat, BMT 

bertugas untuk mempertanggungjawabkan seluruh aktivitasnya. Bentuk 

pertanggungjawaban tersebut biasanya berupa laporan keuangan. Laporan 

keuangan berfungsi untuk memberikan informasi kepada pengguna laporan 

keuangan terkait dana yang telah diamanahkan kepada BMT yang mengacu pada 

PSAK 101. Menurut IAI, unsur-unsur laporan keuangan entitas syariah terdiri dari 

komponen laporan keuangan kegiatan komersial, sosial, dan tanggung jawab 

khusus entitas syariah tersebut (Nabila, 2016). 

Faktanya, penerapan PSAK pada BMT dan lembaga keuangan lainnya 

masih belum maksimal. Terbukti masih ditemukannya BMT yang menyajikan 

laporan keuangan syariah yang belum sesuai dengan PSAK No. 101 yang berlaku. 

Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Zulkifli (2019) yang 

berjudul “Analisis Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Syariah BMT Al-

Ittihad Pekanbaru”. Hal tersebut dikarenakan dalam laporan yang disajikan tidak 

menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana zakat, tidak menyajikan laporan 

sumber dan penggunaan dana kebajikan, tidak menyajikan catatan atas laporan 
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keuangan dan tidak mengungkapkan informasi yang disyaratkan dalam PSAK No. 

101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.  

Penelitian lain yang dilakukan oleh Amrul Ikhsan dan Musfiari Haridhi 

(2017) yang berjudul penerapan standar keuangan syariah pada koperasi jasa 

keuangan syariah (studi pada Baitul Qiradh dikota Banda Aceh), Baitul Qiradh di 

Banda Aceh belum mampu menyusun dan menyajikan laporan keuangan syariah 

sesuai dengan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah secara 

menyeluruh. Hal ini dapat diketahui dari penjabaran dan skor capaian yang telah 

dijelaskan pada bab sebelumnya, dimana tidak ada Baitul Qiradh yang mencapai 

skor 100% pada penyajian laporan keuangan syariah sesuai dengan PSAK 101 

dan penyebab belum diterapkannya praktik akuntansi sesuai PSAK dikarenakan 

kemampuan SDM Baitul Qiradh masih terbatas dan belum mampu untuk 

menyesuaikan diri dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, manajemen 

Baitul Qiradh diharapkan mampu untuk meningkatkan kemampuan SDM yang 

dimiliki dengan cara mengikuti pelatihan penyusunan laporan keuangan agar 

dapat menyajikan laporan keuangan yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan 

pihak berkepentingan. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian penyajian laporan keuangan syariah yang akan dilakukan pada salah 

satu lembaga keuangan syariah di Bukittinggi yaitu pada Baitul Mall Wat Tamwil 

(BMT) Al-Hijrah Bukittinggi. 
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Dari penelitian yang telah dilakukan, penulis menemukan beberapa 

masalah yang menyangkut penyajian laporan keuangan Baitul Mall Wat Tamwil 

(BMT) Al-Hijrah Bukittinggi, adapun masalah tersebut antara lain: 

Pertama, laporan posisi keuangan yang disajikan BMT Al-Hijrah 

Bukittinggi belum sesuai dengan PSAK 101 yang mengatur tentang tata cara 

penyajian laporan keuangan. 

Kedua, laporan laba rugi dan komprehensif lain yang disajikan oleh BMT 

Al-Hijrah Bukittinggi masih belum sesuai dengan format yang disajikan dalam 

PSAK 101 yang mengatur tentang tata cara penyajian laporan keuangan entitas 

syariah. 

Ketiga, pada laporan keuangan yang disajikan BMT Al-Hijrah Bukittinggi, 

tidak disajikan laporan sumber dan penyaluran dana zakat sedangkan berdasarkan 

PSAK 101 menyatakan bahwa didalam penyusunan laporan keuangan syariah, 

harus membuat laporan sumber dan penyaluran dana zakat. 

Keempat, pada laporan keuangan yang disajikan BMT Al-Hijrah 

Bukittinggi, tidak disajikan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan 

sedangkan berdasarkan PSAK 101 menyatakan bahwa didalam penyusunan 

laporan keuangan syariah, harus membuat laporan sumber dan penggunaan dana 

kebajikan. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka judul yang diangkat 

dalam penelitian ini adalah “Analisis Penerapan PSAK 101 Penyajian Laporan 

Keuangan Syariah Pada BMT Al-Hijrah Bukittinggi”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah penyajian laporan 

keuangan yang disusun oleh BMT Al-Hijrah Bukittinggi telah sesuai dengan 

PSAK No. 101. 

1.3 Tujuan penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

dan menganalisa kesesuaian penyajian laporan keuangan yang disusun oleh BMT 

Al-Hijrah Bukittinggi menurut PSAK No. 101. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagi Praktisi 

Penelitian ini dapat menjadi bahan pengetahuan serta memperdalam 

pemahaman tentang penerapan PSAK No.101 dalam penyajian laporan keuangan 

syariah pada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Al-Hijrah Bukittinggi. 

2. Bagi Akademisi  

Penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi untuk penelitian 

selanjutnya serta bahan masukan yang bermanfaat bagi banyak pihak yang ingin 

mempelajari tentang penerapan PSAK No. 101 penyajian laporan keuangan 

syariah dan sebagai bahan referensi untuk penelitian yang sama dengan mengikuti 

perkembangan PSAK yang lebih up to date dengan keadaan masyarakat yang 

telah terjadi pada saat itu serta dapat menambah bahan pustaka. 
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1.5 Sistematika penulisan 

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami dan menelusuri dari 

tulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan dalam beberapa bab-bab 

dan sub-sub yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan dikemukakan tentang latar belakang masalah, 

fokus penelitian,  perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai teori-teori atau konsep 

yang berhubungan dengan penelitian sehingga dapat mendukung 

penelitian yang akan dilakukan. 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian, tempat 

penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengempulan data, 

teknik analisa data dan gambaran umum perusahaan. 

BAB IV            : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan tentang 

analisis penerapan PSAK 101 penyajian laporan keuangan syariah 

pada BMT Al-Hijrah Bukittinggi. 
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BAB V  : PENUTUP 

Pada bab ini menguraikan kesimpulan mengenai hasil penelitian 

yang dapat ditarik dari penelitian, keterbatasan, serta saran untuk 

penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Analisis  

Menurut Spradley (Sugiyono, 2015:335) mengatakan bahwa analisis 

adalah sebuah kegiatan untuk mencari suatu pola selain itu analisis merupakan 

cara berpikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu 

untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian dan hubungannya dengan 

keseluruhan. Analisis adalah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau 

fokus kajian menjadi bagian-bagian (decomposition) sehingga susunan atau 

tatanan bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa 

secara lebih terang ditangkap maknanya atau lebih jernih dimengerti duduk 

perkaranya.  

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis merupakan penguraian suatu 

pokok secara sistematis dalam menentukan bagian, hubungan antar bagian serta 

hubungannya secara menyeluruh untuk memperoleh pengertian dan pemahaman 

yang tepat. Data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perbandingan antara 

PSAK No 101 penyajian laporan keuangan syariah pada BMT Al-Hijrah 

Bukittinggi. 

2.2 Penerapan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan 

adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan 

adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk 

mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu 

9 
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kelompok atau golongan yang telah terencana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

dan tersusun sebelumnya (Desilvasari, 2018). 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dirumuskan bahwasanya penerapan 

dalam penelitian ini merupakan sebuah tindakan yang dilakukan dengan 

menggunakan PSAK No.101 penyajian laporan keuangan syariah sebagai acuan 

untuk mencapai tujuan penelitian pada Al-Hijrah Bukittinggi. 

2.3 Akuntansi dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah 

Laporan keuangan disusun harus memuat informasi-informasi yang 

dibutuhkan oleh penggunanya baik dari dalam maupun luar perusahaan untuk 

meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Ikatan Akuntan 

Indonesia (IAI) telah mengatur tata cara mengenai penyajian laporan keuangan 

dalam PSAK 101 tahun 2016 mengenai penyajian laporan keuangan syariah yang 

disahkan pada tanggal 1 Januari 2017. PSAK 101 ini telah mengalami perubahan-

perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. 

2.3.1 Pengertian Akuntansi 

Defenisi bebas dari akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian 

diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi 

tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk 

pengambilan keputusan (Nurhayati, 2015: 2). Menurut Suwardjono (2014:10) 

akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengesahan, pengukuran, pengakuan, 

pengklarifikasian, penggabungan, peringkasan, dan penyajian data keuangan dasar 

yang terjadi dari kejadian-kejadian, transaksi-transaksi, atau kegiatan operasi 
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suatu unit organisasi dengan cara tertentu untuk menghasilkan informasi yang 

relevan bagi pihak yang berkepentingan. 

Akuntansi juga sering dijuluki sebagai bahasa bisnis (the language of 

business). Perubahan yang cepat dalam masyarakat telah menyebabkan semakin 

kompleksnya bahasa tersebut, yang digunakan untuk mencatat, meringkas, 

melaporkan, menginterprestasi data dasar ekonomi untuk kepentingan perorangan, 

pengusaha, pemerintah, dan anggota masyarakat lainnya (Sadeli, 2016: 2). 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah 

suatu seni pencatatan, penggolongan, pelaporan yang memberikan suatu informasi 

yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. 

Akuntansi dalam perspektif Islam juga berhubungan dengan pengakuan, 

pengukuran, dan pencatatan transaksi-transaksi dan penyajian mengenai kekayaan 

dan kewajiban-kewajiban. Praktik akuntansi sendiri pada masa Rasulullah mulai 

berkembang setelah adanya perintah Allah melalui Al-Quran untuk mencatat 

transaksi yang bersifat tidak tunai dan untuk membayar zakat.  

Adapun perintah Allah untuk membayar zakat telah mendorong umat 

Islam saat itu untuk mencatat dan menilai aset yang dimilikinya. Perintah tersebut 

didasarkan pada Al-Quran antara lain surat Al-Baqarah ayat 110 yang berbunyi: 

لَٰوةََْْوأَقِيُمواْ  ْْٱلصَّ َكٰوةَْ َوَءاتُوا  ۡهَْخۡيٖرْتَِجُدويُِْعىَدْْٱلزَّ ِِْلَوفُِسُكمْمِّ ُموا  ِْهَوَماْتُقَدِّ ْْٱللَّ َْإِنَّ ْٱللَّ

١١١ْْبَِماْتَۡعَملُوَنْبَِصيٞرْ

Artinya:  “Dan laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan segala 

kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan 

mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh Allah Maha melihat 

apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Baqarah: 110). 



12  

 
 

Dari ayat diatas dapat dilihat bahwa sejak awal keberadaan Islam telah 

memberikan petunjuk bagi para pemeluknya untuk melakukan pencatatan dengan 

benar dan adil atas transaksi-transaksi yang terjadi. Dalam sistem akutansi 

syariah, nilai pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran selalu melekat. Ketiga 

nilai tersebut telah menjadi dasar yang kuat dalam operasional akuntansi syariah. 

2.3.2 Penyajian Laporan Keuangan 

Suatu transaksi dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan harus sesuai 

dengan posisinya. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 58 yang 

berbunyi: 

اِس أَن َتۡحُكُموْا  ٰٓ أَۡهلَِها َوإَِذا َحَكۡمُتم َبۡيَن ٱلنَّ ِت إَِلىَٰ َنَٰ وْا ٱۡۡلََمَٰ َ َيۡأُمُرُكۡم أَن ُتَؤدُّ ِبٱۡلَعۡدِلِۚ إِنَّ ۞إِنَّ ٱَّللَّ

ا يَ  َ ِنِعمَّ ا َبِصيٗرا ٱَّللَّ َ َكاَن َسِميَعَۢ  ٨٥ِعُظُكم ِبِهۦٰٓۗٓ إِنَّ ٱَّللَّ

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 

hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha 

Melihat. 

Menurut (Sadeli, 2016: 18), laporan keuangan merupakan produk akhir 

dari proses atau kegiatan akuntansi suatu kesatuan usaha. Adapun tujuan umum 

laporan keuangan sebagai berikut: 

1. Menyajikan informasi yang dapat diandalkan tentang kekayaan dan 

kewajiban. 

2. Menyajikan informasi yang dapat diandalkan tentang perubahan kekayaan 

bersih perusahaan sebagai hasil dari kegiatan usaha. 
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3. Menyajikan informasi yang dapat diandalkan tentang perubahan kekayaan 

bersih yang bukan berasal dari kegiatan usaha. 

4. Menyajikan informasi yang dapat membantu para pemakai dalam 

menaksir kemampuan perusahaan memperoleh laba. 

5.  Menyajikan informasi lain yang sesuai atau relevan dengan keperluan 

para pemakainya. 

Penyajian laporan keuangan syariah telah diatur dengan PSAK No. 101 

yang tujuan laporan keuangan dari PSAK 101 ini adalah untuk memberikan 

informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas 

syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam 

membuat keputusan ekonomik. 

2.4 Kerangka Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Syariah 

2.4.1 Paradigma Transaksi Syariah 

Transaksi syariah berlandaskan pada paradigma dasar bahwa alam semesta 

diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah (kepercayaan Ilahi) dan sarana 

kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan 

hakiki secara material dan spiritual (al-falah). Paradigma dasar ini menekankan 

setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai ilahiah yang 

menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, 

benar dan salahnya aktivitas usaha. Prinsip syariah yang berlaku umum dalam 

kegiatan muamalah (transaksi syariah) mengikat secara hukum bagi semua pelaku 

dan stakeholder perbankan yang melakukan transaksi syariah (Suwiknyo, 2016: 

74-75). 
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2.4.2 Asas Transaksi Syariah 

Menurut Suwiknyo (2016: 75-78) transaksi syariah berasaskan pada 

prinsip-prinsip sebagai berikut: 

1. Prinsip Persaudaraan (ukhuwah) 

Prinsip persaudaraan (ukhuwah) merupakan nilai universal yang menata 

interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara 

umum dengan semangat saling menolong. Transaksi syariah menjunjung tinggi 

nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat (sharing economics) sehingga 

seseorang tidak boleh mendapat keuntungan diatas kerugian orang lain. Ukhuwah 

dalam transaksi syariah berdasarkan prinsip saling mengenal (ta‟aruf), saling 

memahami (tafahum), saling menolong (ta‟awun), saling menjamin (takaful), 

saling bersinergi dan beraliansi (tahaluf). 

2. Prinsip Keadilan („adalah) 

Prinsip keadilan adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan 

memberikan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada 

yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. 

3. Prinsip Kemaslahatan (maslahah) 

Prinsip kemaslahatan merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat 

yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan 

kolektif. Kemaslahatan yang diakui harus memenuhi dua unsur yakni kepatuhan 

syariah (halal) serta bermanfaat dan membawa kebaikan (thayib) dalam semua 

aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan. 
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4. Prinsip Keseimbangan (tawazun) 

Prinsip keseimbangan ini meliputi keseimbangan aspek material dan 

spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan 

sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian. Transaksi syariah 

tidak hanya menekankan pada maksimalisasi keuntungan perusahaan semata 

untuk pemilik (stakeholder). Sehingga manfaat yang didapatkan tidak hanya 

difokuskan pada pemegang saham, akan tetapi semua pihak yang dapat merasakan 

manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi. 

5. Prinsip Universalisme (syumuliyah) 

Prinsip universalisme dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua 

pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan 

sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (rahmatan lil alamin). 

2.4.3 Karakteristik Transaksi Syariah 

Menurut Suwiknyo (2016: 79-80), implementasi transaksi yang sesuai 

dengan paradigma dan azas transaksi syariah harus memenuhi karakteristik dan 

persyaratan sebagai berikut: 

1. Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling 

ridha. 

2. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal. 

3. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan 

sebagai komoditas. 

4. Tidak mengandung unsur riba. 

5. Tidak mengandung unsur kezaliman. 
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6. Tidak mengandung unsur maysir. 

7. Tidak mengandung unsur gharar. 

8. Tidak mengandung unsur haram. 

9. Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (time value of money) 

karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan 

resiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip al-

ghunmu bil ghurmi (no gain without accompanying risk). 

10. Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar 

serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain sehingga 

tidak diperkenankan menggunakan standar ganda harga untuk satu akad 

serta tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan 

(ta‟alluq) dalam satu akad. 

11. Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan (najasy), maupun 

melalui rekayasa penawaran (ikhtiar). 

12. Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap (risywah). 

2.4.4 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan 

Menurut Suwiknyo (2016: 85-91), karakteristik kualitatif merupakan ciri 

khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. 

Karakteristik kualitatif laporan keuangan sebagai berikut: 

1. Dapat dipahami. 

2. Relevan. 

3. Materialitas. 

4. Keandalan. 
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5. Penyajian jujur. 

6. Substansi mengungguli bentuk. 

7. Netralitas. 

8. Pertimbangan sehat. 

9. Kelengkapan. 

10. Dapat dibandingkan. 

2.4.5 Pemakai Laporan Keuangan 

Pemakai laporan keuangan meliputi investor sekarang dan investor 

potensial, pemilik dana qardh, pemilik dana investasi mudharabah, pemilik dana 

titipan, pembayar dan penerima zakat, infak, dan sedekah, pemerintah dan 

lainnya. Mereka menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi beberapa 

kebutuhan informasi berbeda. Beberapa kebutuhan meliputi (Suwiknyo, 2016:70): 

1. Investor, investor harus memutuskan apakah akan membeli, menahan atau 

menjual investasi atau penerimaan deviden. 

2. Pemilik dana qardh, untuk mengetahui apakah dana qardh dapat dibayar 

pada saat jatuh tempo. 

3. Pemilik dana syirkah temporer, untuk pengambilan keputusan pada 

investasi yang memberikan tingkat pengambilan yang bersaing dan aman. 

4. Pemilik dana titipan, untuk memastikan bahwa titipan dana dapat diambil 

setiap saat. 

5. Pembayar dan penerima zakat, infak, dan sedekah, untuk informasi 

sumber dan penyaluran dana tersebut. 
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6. Karyawan, untuk memperoleh informasi tentang stabilitas dan 

profitabilitas entitas syariah. 

7. Pemasok dan mitra usaha lainnya, untuk memperoleh informasi tentang 

kemampuan entitas membayar utang pada saat jatuh tempo. 

2.5 Pertimbangan Menyeluruh Laporan Keuangan Syariah 

Dalam PSAK 101 penyajian laporan keuangan syariah telah diatur 

mengenai pertimbangan menyeluruh mengenai penyajian laporan keuangan 

syariah seperti: 

2.5.1 Penyajian Secara Wajar dan Kepatuhan Terhadap SAK 

Laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja 

keuangan, dan arus kas entitas syariah. Penyajian yang wajar mensyaratkan 

penyajian secara jujur dampak dari transaksi, peristiwa, dan kondisi lain sesuai 

dengan defenisi dan kriteria dari pengakuan aset, liabilitas, dana syirkah 

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

Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Penerapan SAK, dengan 

pengungkapan tambahan jika dibutuhkan, dianggap menghasilkan penyajian 

laporan keuangan secara wajar (PSAK No. 101: Paragraf 18). 

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 telah patuh terhadap SAK 

kecuali laporan keuangan telah patuh terhadap seluruh persyaratan dalam SAK 

(PSAK No. 101: Paragraf 19). 
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Dalam hal tidak ada PSAK yang secara spesifik berlaku untuk transaksi, 

peristiwa, atau kondisi lain, maka manajemen menggunakan pertimbangannya 

dalam mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi yang 

menghasilkan informasi sebagai berikut (PSAK 101: Paragraf 20): 

1. Relevan untuk kebutuhan pengambilan keputusan ekonomi pengguna laporan 

keuangan. 

2. Dapat diandalkan, dengan pengertian: 

a) Menyajikan secara jujur laporan keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas. 

b) Mencerminkan substansi ekonomi transaksi, peristiwa, atau kondisi lain, 

dan bukan hanya bentuk hukum. 

c) Netral yaitu bebas dari bias. 

d) Pertimbangan sehat. 

e) Lengkap dalam semua hal yang material. 

2.5.2 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 (PSAK 101: Paragraf 24). 

Dalam menilai apakah dasar asumsi kelangsungan usaha adalah tepat, 

manajemen memperhitungkan seluruh informasi yang tersedia mengenai masa 

depan, paling sedikit (namun tidak terbatas pada) dua belas bulan dari akhir 
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periode pelaporan. Tingkat pertimbangan tergantung pada fakta dari setiap kasus. 

Ketika selama ini entitas syariah menghasilkan laba dan mempunyai akses ke 

sumber pendanaan, maka dapat disimpulkan bahwa asumsi kelangsungan usaha 

telah sesuai tanpa melalui analisis rinci (PSAK 101: Paragraf 25). 

2.5.3 Dasar Akrual 

Entitas syariah menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali 

laporan arus kas dan perhitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha. 

Dalam perhitungan pembagian hasil usaha didasarkan pada pendapatan yang telah 

direalisasikan menjadi kas (PSAK 101: Paragraf 26).  

Jika akuntansi berdasar akrual digunakan, entitas syariah mengakui pos 

sebagai aset, liabilitas, dana syirkah temporer, ekuitas, penghasilan, dan beban 

(unsur laporan keuangan) ketika pos tersebut memenuhi defenisi dan kriteria 

pengakuan untuk unsur tersebut dalam Kerangka Dasar Penyusunan Dan 

Penyajian Laporan Keuangan Syariah (PSAK 101: Paragraf 27). 

2.5.4 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 (PSAK 101: 

Paragraf 28). 

2.5.5 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 (PSAK 101: Paragraf 31). 
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Entitas syariah melaporkan secara terpisah untuk aset, liabilitas, dana 

syirkah temporer, ekuitas serta penghasilan dan beban. Saling hapus dalam 

laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif 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 di masa depan, kecuali jika saling hapus mencerminkan substansi transaksi 

atau peristiwa lain. Pengukuran aset secara neto setelah dikurangi penyisihan 

penilaian (sebagai contoh, penyisihan keusangan atas persediaan dan penyisihan 

piutang tidak tertagih) bukan termasuk saling hapus (PSAK 101: Paragraf 32). 

2.5.6 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 pajang atau 

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

cakupan laporan keuangan, maka entitas syariah mengungkapkan (PSAK 101: 

Paragraf 35): 

1. Alasan penggunaan periode pelaporan lebih panjang atau lebih pendek. 

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

dibandingkan secara keseluruhan. 

2.5.7 Informasi Komparatif 

Informasi komparatif dalam PSAK 101 terbagi dua yaitu informasi 

komparatif minimum dan informasi komparatif tambahan. Pada informasi 

komparatif minimum, entitas syariah menyajikan minimal dua laporan posisi 
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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 keuangan terkait (PSAK 101: Paragraf 38). 

Dalam informasi komparatif tambahan (PSAK 101: Paragraf 42), entitas 

syariah menyajikan laporan posisi keuangan ketiga pada posisi awal periode 

sebelumnya sebagai tambahan atas laporan keuangan komparatif minimum yang 

disyaratkan dalam paragraf 38 jika: 

1. Entitas syariah menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif, 

membuat penyajian kembali retrospektif atas pos-pos dalam laporan 

keuangan atau reklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan. 

2. Penerapan retrospektif, penyajian kembali retrospektif atau reklasifikasi 

memiliki dampak material atas informasi dalam laporan posisi keuangan 

pada awal periode sebelumnya. 

Jika entitas syariah mengubah penyajian atau klasifikasi pos dalam laporan 

keuangannya, maka entitas syariah mereklasifikasi jumlah komparatif kecuali 

reklasifikasi tersebut tidak praktis. Jika entitas syariah mereklasifikasi jumlah 

komparatif, maka mengungkapkan atau yang termasuk posisi awal periode 

sebelumnya (PSAK 101: Paragraf 46): 

1. Sifat reklasifikasi. 

2. Jumlah setiap pos atau kelas pos yang direklasifikasi. 

3. Alasan reklasifikasi. 
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2.5.8 Konsisten Penyajian 

Informasi komparatif dalam PSAK 101 terbagi dua yaitu informasi 

komparatif minimum dan informasi komparatif tambahan. Pada informasi 

komparatif minimum, 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 keuangan terkait (PSAK 101: Paragraf 38). 

Dalam informasi komparatif tambahan (PSAK 101: Paragraf 42), entitas 

syariah menyajikan laporan posisi keuangan ketiga pada posisi awal periode 

sebelumnya sebagai tambahan atas laporan keuangan komparatif minimum yang 

disyaratkan dalam paragraf 38 jika: 

1. Entitas syariah menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif, 

membuat penyajian kembali retrospektif atas pos-pos dalam laporan 

keuangan atau reklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan. 

2. Penerapan retrospektif, penyajian kembali retrospektif atau reklasifikasi 

memiliki dampak material atas informasi dalam laporan posisi keuangan 

pada awal periode sebelumnya. 

Jika entitas syariah mengubah penyajian atau klasifikasi pos dalam laporan 

keuangannya, maka entitas syariah mereklasifikasi jumlah komparatif kecuali 

reklasifikasi tersebut tidak praktis. Jika entitas syariah mereklasifikasi jumlah 

komparatif, maka mengungkapkan atau yang termasuk posisi awal periode 

sebelumnya (PSAK 101: Paragraf 46): 
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1. Sifat reklasifikasi. 

2. Jumlah setiap pos atau kelas pos yang direklasifikasi. 

3. Alasan reklasifikasi. 

2.6 Identifikasi Laporan Keuangan 

Pada PSAK 101 (Paragraf 55), dikatakan entitas syariah mengidentifikasi 

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: 

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

setiap perubahan informasi dari akhir periode pelaporan sebelumnya. 

2. Apakah merupakan laporan keuangan satu entitas atau suatu kelompok 

entitas. 

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

keuangan atau catatan atas laporan keuangan. 

4. Mata uang pelaporan sebagaimana didefenisikan dalam PSAK 101 

pengaruh perubahan kurs valuta asing. 

5. Pembulatan yang digunakan dalam penyajian jumlah dalam laporan 

keuangan. 

2.7 Unsur-Unsur Laporan Keuangan Syariah 

Menurut PSAK 101 tahun 2016, unsur-unsur laporan keuangan syariah 

lengkap terdiri dari: 
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2.7.1 Laporan Posisi Keuangan  

Neraca adalah suatu daftar keuangan yang memuat ikhtisar 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). 

Entitas syariah menyajikan aset lancar terpisah dengan aset tidak lancar, 

dan liabilitas jangka pendek dan jangka panjang sebagai klasifikasi terpisah dalam 

laporan posisi keuangan, maka aset (liabilitas) pajak tangguhan tidak 

diklasifikasikan sebagai aset lancar (liabilitas jangka pendek) (PSAK 101: 

Paragraf 60). 

Entitas syariah mempertimbangkan apakah pos tambahan disajikan secara 

terpisah yang didasarkan pada penilaian dari sifat dan likuiditas aset, fungsi aset, 

dan jumlah, sifat serta jangka waktu liabilitas (PSAK 101: Paragraf 62). 

Penggunaan dasar pengukuran yang berbeda untuk kelompok aset yang berbeda 

menunjukkan bahwa sifat dan fungsinya berbeda dan oleh karena itu, entitas 

syariah menyajikan kelompok aset tersebut secara terpisah (PSAK 101: Paragraf 

63). 

Unsur-unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran posisi keuangan 

sebagai berikut: 
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a. Aset  

Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas syariah sebagai akibat 

dari peristiwa masa lalu dan memiliki manfaat ekonomi masa depan bagi entitas 

syariah. 

Entitas syariah menyajikan aset lancar dan tidak lancar sebagai klasifikasi 

yang terpisah dalam laporan posisi keuangan, kecuali penyajian berdasarkan 

likuiditas memberikan informasi yang lebih relevan dan dapat diandalkan. Jika 

pengecualian itu diterapkan maka entitas syariah menyajikan seluruh aset dan 

liabilitas berdasarkan urutan likuiditas (PSAK 101: Paragraf 64). 

Apapun metode penyajian yang digunakan, entitas syariah 

mengungkapkan jumlah yang diperkirakan dapat dipulihkan atau diselesaikan 

setelah lebih dari dua belas bulan untuk setiap pos aset dan liabilitas yang 

menggabungkan jumlah yang diperkirakan akan dipulihkan atau diselesaikan 

tidak lebih dari  dua belas bulan setelah periode pelaporan dan lebih dari dua belas 

bulan setelah periode pelaporan (PSAK 101: Paragraf 65). Suatu aset 

diklasifikasikan sebagai aset lancar jika: 

1) Diperkirakan aset akan direalisasikan atau dijual atau digunakan dalam 

jangka waktu siklus operasi normal entitas syariah. 

2) Aset dimiliki untuk diperdagangkan.  

3) Aset diperkirakan akan direalisasikan dalam jangka waktu dua belas bulan 

setelah periode pelaporan. 
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4) Aset berupa kas atau setara kas kecuali aset tersebut dibatasi pertukaran 

atau penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya 

dua belas bulan setelah periode pelaporan. 

Aset yang tidak masuk kategori diatas, aset tersebut diklasifikasikan sebagai 

aset tidak lancar. 

b. Liabilitas (Kewajiban) 

Liabilitas atau kewajiban adalah kewajiban yang timbul akibat peristiwa 

masa lalu, yang mana penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari 

sumber daya entitas syariah yang mengandung manfaat ekonomi. Suatu liabilitas 

diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika: 

1) Diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi 

entitas syariah. 

2) Memiliki liabilitas dengan tujuan untuk diperdagangkan. 

3) Liabilitas  jatuh tempo diselesaikan dalam jangka waktu dua belas bulan 

setelah periode pelaporan. 

4) Entitas syariah tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda 

penyelesaian liabilitas sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode 

pelaporan. Persyaratan liabilitas yang dapat mengakibatkan 

diselesaikannya liabilitas tersebut dengan menerbitkan instrumen ekuitas, 

sesuai dengan pilihan pihak lawan, tidak berdampak terhadap klasifikasi 

liabilitas tersebut.  

Liabilitas yang tidak masuk kategori diatas, liabilitas tersebut 

diklasifikasikan  sebagai aset tidak lancar. 
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c. Dana Syirkah Temporer 

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 

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. Berikut adalah 

format umum Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Bank Syariah berdasarkan 

PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah tahun 2019: 

Tabel 2.1 

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     
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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 2019 

 

2.7.2 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain 

Menurut Muthaher (2012: 32), laporan laba rugi merupakan ukuran kinerja 

entitas syariah yang disajikan sedemikian rupa dengan menonjolkan berbagai 

unsur kinerja keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar. Unsur yang 

berkaitan langsung dengan pengukuran penghasilan bersih (laba) adalah 

penghasilan, beban, dan hak pihak ketiga atas bagi hasil. 

Dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, suatu laporan 

menunjukkan komponen yang menyajikan seluruh pos penghasilan dan beban 
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yang diakui dalam suatu periode. Sebagai tambahan atas bagian laba rugi dan 

penghasilan komprehensif lain menyajikan laba rugi, total penghasilan 

komprehensif lain, penghasilan komprehensif untuk periode berjalan. Dan dalam 

penghasilan komprehensif lain atau dalam catatan atas laporan keuangan jumlah 

pajak penghasilan terkait dengan komponen dari penghasilan komprehensif lain 

diungkapkan termasuk penyesuaian reklasifikasi. 

Berikut adalah format umum laporan laba rugi bank syariah berdasarkan 

PSAK No. 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah tahun 2019: 

Tabel 2.2 

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 
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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  xxx 

  

Laba Neto yang belum diatribusikan kepada:   

Pemilik entitas induk xxx 

  

Kepentingan nonpengendali xxx 

    

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:   



32  

 
 

Pemilik entitas induk xxx 

Kepentingan nopengendali xxx 

  Sumber : PSAK No.101 tahun 2019 

 2.7.3 Laporan Perubahan Ekuitas 

Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menggambarkan 

peningkatan atau penurunan aset bersih atau kekayaan selama periode 

bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan harus 

diungkapkan dalam laporan keuangan. 

Menurut PSAK No. 101 (Paragraf 111), entitas syariah harus menyajikan 

laporan perubahan ekuitas yang memuat informasi sebagai berikut: 

a) Total penghasilan komprehensif selama satu periode, yang menunjukkan 

secara terpisah jumlah total yang dapat diatribusikan kepada pemilik 

entitas induk dan kepada kepentingan non pengendali. 

b) Untuk setiap komponen ekuitas, dampak penerapan retrospektif atau 

penyajian kembali secara retrospektif yang diakui sesuai 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 laba rugi, penghasilan komprehensif lain dan 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. 
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2.7.4 Laporan arus kas 

Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan penerimaan dan 

pengeluaran kas dan setara kas pada bank selama periode tertentu yang 

dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan (Muthaher, 

2012: 35). 

Dalam menyusun laporan arus kas, ada dua metode yang digunakan, yaitu: 

a) Metode langsung yaitu dengan mengurangkan antara kelompok 

penerimaan bruto dengan pengeluaran kas bruto diungkapkan. 

b) Metode tidak langsung yaitu pada metode ini laba rugi bersih disesuaikan 

dengan mengoreksi pengaruh dari transaksi bukan kas, penangguhan atau 

akrual dari penerimaan atau pembayaran kas suntuk operasi dimasa lalu, 

dan masa depan, dan unsur penghasilan atau beban berkaitan dengan arus 

investasi atau pendanaan. 

Informasi arus kas memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan 

untuk menilai kemampuan entitas syariah dalam menghasilkan kas dan setara kas 

dan kebutuhan entitas syariah dalam menggunakan arus kas tersebut. Laporan 

arus kas mengatur persyaratan penyajian dan pengungkapan informasi arus kas. 

Format laporan arus kas untuk bank syariah menurut PSAK No. 101 tahun 

2019 sebagai berikut: 
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TABEL 2.3 

PT. Bank Syariah 

Laporan Arus Kas 

Tahun yang berakhir 31 Desember 20X1 

  
Kas dari aktifitas operasi   

Laba/ Rugi bersih  xxx 

Penyesuaian untuk rekonsiliasi L/R bersih menjadi   

kas bersih diperoleh dari kegiatan operasi :   

Penyusutan Aktiva Tetap  xxx 

Penyisihan Kerugian (Pembelian atas penyisihan)untuk :   

Giro pada bank lain  xxx 

Penempatan pada bank lain xxx 

Efek- efek  xxx 

Pembiayaan  xxx 

Persediaan  xxx 

Aktiva  xxx 

Penyertaan  xxx 

Aktiva lain xxx 

Penyisihan atas penurunan nilai pasar surat berharga xxx 

Laba penjualan aktiva tetap xxx 

Pendapatan Dividen xxx 

Amortisasi biaya emisi saham xxx 

Amortisasi aktiva tidak berwujud xxx 

Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan xxx 

  

Perubahan aktiva dan kewajiban operasi   

Penempatan pada bank lain xxx 

Surat berharga  xxx 

  

Pembiayaan xxx 

Aktiva lain- lain  xxx 

Simpanan   

Giro  xxx 

Tabungan deposito berjangka xxx 

Sertifikat Deposito  xxx 

  

Kewajiban segera lainnya  xxx 

Hutang Pajak  xxx 

Kewajiban lain  xxx 
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Kas bersih diperoleh dari kegiatan operasi :  xxx 

    

ARUS KAS DARI AKTIFITAS INVESTASI   

Penyertaan saham xxx 

Perolehan aktiva tetap  xxx 

Selisih kurs penjabaran laporan xxx 

Hasil pejualan aktiva tetap  xxx 

Penerimaan dividen  xxx 

Kas bersih untuk kegiatan investasi xxx 

    

ARUS KAS DARI AKTIFITAS PENDANAAN:   

Kenaikan (penurunan) pinjaman yang diterima xxx 

Hasil penerbitan saham  xxx 

Pembayaran Dividen  xxx 

Kas bersih diperoleh untuk kegiatan Pendanaan xxx 

    

Kenaikan kas bersih dan setara kas xxx 

Kas dan setara kas  awal tahun xxx 

Kas dan setara kas  tahun xxx 

    

Pengungkapan tambahan   

kas dan setara kas terdiri dari :   

Kas xxx 

Giro pada bank Indonesia xxx 

Giro pada bank lain xxx 

Giro pada bank PT. Pos Indonesia xxx 

Jumlah kas dan setara kas xxx 

Sumber PSAK 101 tahun 2019 

2.7.5 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 : 
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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 ini adalah contoh format Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan 

Bagi Hasil berdasarkan PSAK No.101 Tahun 2019: 

TABEL 2.4 

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    
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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 2019 

  

2.7.6 Laporan sumber dan penyaluran dana zakat 

Pada PSAK No.101 paragraf 119 menjelaskan bahwa, zakat adalah 

sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat (muzakki) untuk 

diserahkan kepada penerima zakat (mustahiq). Pembayaran zakat dilakukan jika 

nisab dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib 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 aktivitas bank dalam pengelolaan dana zakat.  

Entitas syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana zakat 

sebagai komponen utama laporan keuangan yang menunjukkan : 
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a) Dana zakat berasal dari wajib zakat (muzakki): 

1. Zakat dari dalam entitas syariah. 

2. Zakat dari pihak luar entitas syariah. 

b) Penyaluran dana zakat kepada entitas pengelola zakat. 

c) Kenaikan atau penurunan dana zakat. 

d) Saldo awal dana zakat. 

e) Saldo akhir dana zakat. 

Berikut ini adalah contoh format laporan sumber dan penyaluran dana 

zakat berdasarkan PSAK No. 101 Tahun 2019: 

Tabel 2.5 

PT. Bank Syariah “X” 

Laporan Sumber dan Penyaluran 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 2019 

 
 

2.7.7 Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana Kebajikan 

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan yang 

menunjukkan sumber dana selama suatu jangka waktu tertentu, serta saldo qardh 

pada tanggal tertentu. Qardh merupakan pinjaman tanpa imbalan yang 
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memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut salama jangka waktu 

tertentu dan wajib mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode 

yang disepakati. 

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 penggunaan dana kebajikan. 

e) Saldo akhir dana penggunaan dana kebajikan. 

  Contoh format Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan 

berdasarkan PSAK No. 101 Tahun 2019 sebagai berikut: 
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Tabel 2.6 

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 2019 
 

2.7.8 Catatan atas laporan keuangan 

  Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis yang 

mengungkapkan: 

a) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan 

akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi 

yang penting. 

b) Informasi yang diwajibkan dalam PSAK tetapi tidak disajikan di neraca, 

laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan 

sumber dan penggunaan dana zakat, dan laporan penggunaan dana 

kebajikan. 
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c) Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi 

diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar. 

  Dalam rangka membantu pengguna laporan memahami laporan keuangan 

dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas syariah lain, maka 

catatan atas laporan keuangan umumnya disajikan dengan urutan sebagai berikut: 

a) Pengungkapan mengenai dasar pengukuran dan kebijakan akutansi yang 

diterapkan. 

b) Informasi pendukung pos-pos laporan keuangan sesuai urutan 

sebagaimana pos-pos tersebut disajikan dalam laporan keuangan dan 

urutan penyajian komponen laporan keuangan. 

c) Pengungkapan lain termasuk kontijensi, komitmen dan pengungkapan 

yang bersifat non-keuangan.  

2.8 Islam dan Laporan Keuangan 

Penyajian laporan keuangan oleh perusahaan dimaksudkan untuk 

memberikan informasi mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan pada periode 

tertentu. Sesuai dengan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) bahwa 

tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi 

keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang 

bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. 

Dalam Islam, tujuan laporan keuangan adalah untuk memperkuat 

keyakinan, mengingatkan dan memelihara serta lebih memperkukuh persaksian 

apabila timbul suatu pertanyaan dan permasalahan dalam sebuah transaksi 
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dikemudian hari. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282 

yang berbunyi:   

                            

                        

                                  

                               

                            

                          

                            

                             

                         

                             

            

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 dari pada 

hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau 

lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mapu mengimlakkan, maka 

hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur, dan persaksikanlah 

dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tak 

ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang 

perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seseorang 
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lupa maka yang seseorang 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. (Tuliskan mu‟amalah itu), kecuali jika 

mu‟amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, 

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

Dapat dilihat pada surat Al-Baqarah 282 diatas, bahwa apabila melakukan 

muamalat secara tidak tunai pada waktu yang tidak ditentukan maka hendaklah 

diadakan pencatatan. Dalam pencatatan hendaklah dilakukan secara adil dan benar 

yaitu mencatat apa yang disepakati kedua belah pihak tanpa menambah atau 

mengurangi. Selain itu diperintahkan adanya persaksian dan syarat saksi yaitu dua 

orang yang adil dan disetujui, jika salah satunya lupa yang lain bisa 

mengingatkan. Hal ini sesuai dengan prinsip umum akuntansi Islam sebagai 

berikut: 

1. Prinsip Pertanggungjawaban  

Maksud dari prinsip pertanggungjawaban ini adalah semua yang dilakukan 

harus dipertanggungjawabkan, bentuk pertanggungjawaban ini sendiri melalui 

laporan keuangan atau laporan akuntansi yang dibuat oleh akuntan. 

2. Prinsip Keadilan 

Prinsip keadilan yang dimaksud memiliki dua pengertian. Pertama, 

keadilan berkaitan dengan praktik moral, yaitu kejujuran yang merupakan faktor 

yang sangat dominan. Tanpa kejujuran ini, informasi akuntansi yang disajikan 
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dalam jurnal dan laporan keuangan akan menyesatkan dan merugikan masyarakat. 

Kedua, keadilan disini bersifat fundamental dan tetap berpijak pada nilai-nilai 

etika syariah dan moral. 

3. Prinsip Kebenaran 

Berkesinambungan dengan prinsip keadilan, prinsip kebenaran ini akan 

menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, melaporkan transaksi-

transaksi ekonomi. 

Menurut Ali Shawki, disebutkan bahwa, suatu pengkajian selintas terhadap 

sejarah Islam menyatakan bahwa akuntansi dalam Islam bukanlah merupakan seni 

dan ilmu yang baru, sebenarnya bias dilihat dari peradaban Islam yang pertama 

yang sudah memiliki “Baitul Maal” yang merupakan lembaga keuangan yang 

berfungsi sebagai Bendahara Negara serta menjamin kesejahteraan social. 

Masyarakat Islam sejak itu telah memiliki jenis akuntansi yang disebut “Kitabat 

Amwal (pencatatan uang)”.  

 Tujuan utama pelaporan keuangan menurut Islam adalah untuk memenuhi 

kepentingan dalam hal pelaksaan pembayaran zakat (zakat purpose), sehingga 

informasi keuangan tersebut harus diarahkan untuk memudahkan semua pihak 

dalam menghitung zakatnya. Hal ini disebabkan zakat merupakan manifestasi dari 

rasa tanggung jawab setiap muslim kepada Pencipta-Nya. Zakat telah menempati 

kedudukan yang sangat penting dalam Islam, yaitu urutan kedua setelah shalat. Di 

samping itu salah satu tujuan zakat yang terpenting adalah mempersempit 

ketimpangan ekonomi di dalam masyarakat, hingga ke batas yang seminimal 

mungkin. Dengan demikian tujuan pelaporan keuangan dalam konsep Islam tidak 
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hanya sekedar pertanggungjawaban keuangan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan (hablumminannas), melainkan pertanggungjawaban kepada Allah 

SWT (hablumminallah). 

Dalam ajaran Islam, konsepsi seorang akuntan sudah terdapat didalam Al-

Qur’an yaitu salah satunya pada surah An-Nisa ayat 58, yang artinya: 

                          

                           

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 

hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha 

Melihat.” 

Ayat diatas tidak secara spesifik menjelaskan tentang pencatatan laporan 

keuangan, tapi ayat ini dapat dijadikan landasan bagi seorang akuntan dalam 

bekerja, yaitu mencatat suatu transaksi sesuai posisinya dengan adil karna 

sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.. 

2.9 Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) 

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang 

beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT memiliki 2 fungsi utama 

yakni Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Baitul Mal berasal dari bahasa arab yaitu 

bait dan al mal. Bait artinya bangunan atau rumah, dan al mal berarti harta benda 

atau kekayaan. Sedangkan baitul tamwil merupakan rumah penyimpanan harta 

pribadi yang dikelola oleh suatu lembaga (Imaniyati, 2010:71-72). Soemitra 

(2012:451) berpendapat bahwa baitul mal (rumah harta) menerima titipan zakat, 
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infaq dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan 

dan amanahnya. Sedangkan baitul tamwil (rumah pengembangan harta) 

melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam 

meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain 

mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. 

Mardani (2017:316) berpendapat bahwa baitul mal lebih mengarah pada 

usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti zakat, 

infaq dan shodaqoh. Sedangkan baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan 

penyaluran dana komersial. Definisi BMT menurut Operasional Pusat Inkubasi 

Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) dalam peraturan dasar yakni “ baitul mal wat 

tamwil” adalah suatu lembaga ekonomi rakyat kecil, yang berupaya 

mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam upaya meningkatkan 

kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil berdasarkan prinsip syariah 

dan prinsip koperasi.  

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) merupakan sebagai lembaga pendukung 

kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan Islam. Lembaga ini 

didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak 

terjangkau oleh pelayanan bank Islam maupun BPR Islam (Huda, 2010:361). 
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2.9.1 Dasar Hukum Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) 

Hukum syariah mendirikan BMT terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 2 

yang berbunyi: 

…                         

          

Artinya: “...dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. 

Bertakwalah kepada Allah, Sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya”. 

 

Hukum syariah ini juga terdapat dalam hadist riwayat Abu Daud yang 

berbunyi: 

َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي هللا عنه َقاَل : َقاَل َرُسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم، َقاَل هللاُ : أََنا َثالُِث 

َبْيِنِهَما  ) َرَواهُ َأُبو َداُوَد،  الُشِرْيَكيِن َما َلْم َيُخْن أََحُدُهَما َصاِحَبُه، َفإَِذا َخاَن َخَرْجُت ِمنْ 

 َوَصْحَحُه اَْلَحاِكمُ 

Artinya: Dari Abu Hurairah Radliyallahu‟anhu bahwa Rasulullah 

Shallallahu‟alaihi wa Sallam bersabda: “Allah berfirman: Aku menjadi orang 

ketiga dari dua orang yang bersekutu selama salah seorang dari mereka tidak 

berkhianat kepada temannya. Jika ada yang berkhianat, aku keluar dari 

(persekutuan) mereka.” 

 

Makna dari Al-Qur’an dan Hadist yang menjadi hukum syari’ah BMT 

adalah diperbolehkannya tolong menolong atau kerja sama sesama manusia dalam 

hal kebaikan. 

2.9.2 Prinsip-prinsip Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)  

 Prinsip-prinsip Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) adalah: 
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a) Keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dengan 

mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dan muamalah Islam 

kedalam kehidupan nyata. 

b) Keterpaduan (kaffah) dimana nilai-nilai spiritual berfungsi mengarahkan 

dan menggerakkan etika dan moral yang dinamis, proaktif, progresif, adil 

dan berakhlak mulia. 

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) sebagai lembaga usaha mikro yang  

berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah sudah semestinya menggunakan 

proses akuntansi yang berlandaskan prinsip syariah. Pemberlakuan PSAK 

seharusnya menjadi acuan praktek akuntansi bagi lembaga keuangan Islam baik 

bank ataupun non bank di Indonesia. Dengan demikian Baitul Mal Wat Tamwil 

(BMT) sebagai lembaga non bank dalam menyusun laporan keuangan mengacu 

pada ketentuan akuntansi syariah. 

2.9.3 Ciri-ciri Utama BMT 

a) Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan 

ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya. 

b) Bukan lembaga sosial tapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan 

zakat, infak dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak. 

c) Ditumbuhkan dari bawah dari lingkungan BMT sendiri, bukan milik orang 

atau orang lain dari luar masyarakat itu. 

Nirwanti (2016), BMT sebagai usaha mikro berpegang teguh pada prinsip-

prinsip syariah sudah semestinya menggunakan proses akuntansi yang 

berlandaskan syariah. Penerapan PSAK harusnya menjadi acuan praktek 
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akuntansi bagi lembaga keuangan Islam baik bank maupun non bank di Indonesia. 

Dengan demikian BMT sebagai lembaga keuangan non bank mengacu pada 

ketentuan akuntansi syariah. 

2.9.4 Fungsi dan Peran Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)  

Menurut Huda (2010:364) dalam rangka mencapai tujuan, Baitul Mal Wat 

Tamwil (BMT) berfungsi dan berperan sebagai berikut: 

a) Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi 

lebih profesional dan amanah untuk menghadapi tantangan global. 

b) Menegoisasi dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh 

masyarakat dapat bermanfaat secara optimal didalam dan diluar organisasi 

untuk kepentingan rakyat. 

c) Menjadi perantara keuangan yaitu sebagai sohibul maal dan kaum duafa 

sebagai mudharib, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infaq, 

sedekah, wakaf dan hibah. 

d) Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk 

anggota. 

2.9.5 Filsafah BMT 

a) Menjauhkan diri dari unsur riba, caranya menghindari penggunaan sistem 

menetapkan dimuka. Secara pasti keberhasilan suatu usaha, menghindari 

penggunaan sistem persentase untuk pembebanan terhadap utang, atau 

pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipat 

gandakan secara otomatis utang atau simpanan, menghindari penggunaan 

sistem perdagangan atau penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang 
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ribawi lainnya, dengan memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun 

kualitas. 

b) Menerapkan sistem bagi hasil, setiap transaksi kelembagaan syariah harus 

dilandasi sistem bagi hasil dalam perdagangan atau transaksinya dan 

didasari oleh adanya pertukaran uang dengan barang sehingga dapat 

dihindari penyalahgunaan kredit, spekulasi, dan inflasi. 

2.10 Penelitian Terdahulu  

Tabel 2.7 

Penelitian terdahulu 

 

No Peneliti Judul Hasil Penelitian 

1. Bustamam .Analisis Penyajian 

Laporan Keuangan pada 

Baitul Mal Provinsi 

Aceh.  

 

1. 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 

dikelompokkan berdasarkan 

kegiatan operasi, investasi 

dan pendanaan. Penyusunan 

laporan keuangan dilakukan 

oleh staf akuntan Baitul Mal 

Aceh pada setiap periode 

yang berakhir 31 Desember 

setiap tahunnya.  

2. Secara keseluruhan pihak 

Baitul Mal Aceh telah 

menerapkan sistem 

pelaporan sesuai dengan 

Standar Akuntansi 

Keuangan yaitu PSAK 109, 

tetapi terdapat beberapa hal 

yang tidak sesuai 

diantaranya :  

a. Tidak adanya pos dana 

amil pada laporan posisi 
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keuangan dan perubahan 

dana, diganti dengan pos 

dana lainnya.  

b. Tidak disajikannya 

laporan perubahaan aset 

kelolaan, dikarenakan 

sampai saat ini Baitul Mal 

Provinsi Aceh belum 

memiliki aset kelolaan. 

2. Putriningtyas 

dan Usnan 

(2019) 

Akuntabilitas Bmt: 

Analisis Berdasarkan 

Implementasi PSAK 101 

Pada Penyajian  

Laporan Keuangan 

BMT Wanita Mandiri telah 

menyajikan laporan 

keuangan dengan acuan 

pokoknya adalah standar 

yang ditetatapkan oleh 

kementerian koperasi, tetapi 

dalam kewajiban memenuhi 

standar akuntansi syariah, 

penyajian laporan keuangan 

BMT Wanita Mandiri masih 

terdapat beberapa aspek 

yang belum sesuai dengan 

PSAK 101, sehingga 

berdasarkan implementasi 

penyajian laporan 

keuangannya, BMT Wanita 

Mandiri Boyolali masih 

kurang akuntabel. Faktor 

penyebab ketidaksesuaian 

laporan keuangan yang 

disajikan dengan PSAK 101 

tersebut adalah karena 

faktor internal dan faktor 

eksternal. 

3.  Sulistiandari  Analisis perbandingan 

laporan keuangan 

koperasi syariah BMT 

Al-Ittihad Pekanbaru 

dengan PSAK 101 

Laporan keuangan BMT Al-

Ittihad belum sepenuhnya 

menerapkan PSAK No.101, 

karena (1) tidak menyajikan 

laporan sumber dan 

penggunaan dana zakat, (2) 

tidak menyajikan sumber 

dan penggunaan dana 

kebajikan, (3) tidak 

menyajikan catatan atas 

laporankeuangan, (4) tidak 

menyajikan informasi 

penyusunan laporan 
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keuangan dan kebijakan 

akuntansi yang digunakan, 

tidak mengungkapkan 

informasi yang disyaratkan 

dalam PSAK No.101. 

4. Nabila 

(2016) 

Analisis penyajian 

laporan keuangan 

koperasi syariah ( studi 

kasus pada BMT Muda 

dan Mandiri Sejahtera 

Gresik  

Kurang sesuainya penyajian 

laporan keuangan koperasi 

syariah terhadap PSAK 

Syariah disebabkan selama 

ini dilakukan BMT masih 

mengacu pada PSAK No. 

59. Implementasinya juga 

belum sesuai dengan PSAK 

No.59. Ketidaksesuaian 

tersebut terjadi dalam hal 

pencatatan dan penyajian. 

5. Amrul Ikhsan  Penerapan Standar 

Akuntansi Keuangan 

Syariah Pada Koperasi 

Jasa Keuangan Syariah 

(Studi Pada Baitul 

Qiradh Dikota Banda 

Aceh) 

BQ di Kota Banda Aceh 

belum mampu menyusun 

dan menyajikan laporan 

keuangan syariah sesuai 

dengan PSAK 101 tentang 

penyajian laporan 

keuangan syariah secara 

menyeluruh. Hal ini 

dapat diketahui dari 

penjabaran dan skor capaian 

yang telah dijelaskan pada 

bab sebelumnya, 

dimana tidak ada BQ yang 

mencapai skor 100% 

pada penyajian laporan 

keuangan syariah sesuai 

dengan PSAK 101. 

Sedangkan proses 

pengakuan, 

pengukuran, penyajian dan 

pengungkapan 

transaksi murabahah juga 

belum sesuai dengan 

PSAK 102 tentang 

akuntansi murabahah yang 

dapat diketahui dari 

penjabaran dan penilaian 

skor 

capaian pada bab 

sebelumnya.  
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2) Penyebab belum 

diterapkannya praktik 

akuntansi 

sesuai PSAK dikarenakan 

kemampuan SDM BQ 

masih terbatas dan belum 

mampu untuk 

menyesuaikan diri dengan 

peraturan yang 

berlaku. Oleh karena itu, 

manajemen BQ 

diharapkan mampu untuk 

meningkatkan 

kemampuan SDM yang 

dimiliki dengan cara 

mengikuti pelatihan 

penyusunan laporan 

keuangan agar dapat 

menyajikan laporan 

keuangan yang bermanfaat 

bagi pengambilan 

keputusan pihak 

berkepentingan 

6. Zulkifli  (2019) Analisis penyajian 

laporan keuangan 

koperasi syariah BMT 

Al-Ittihad Pekanbaru 

 

Penyajian laporan keuangan 

BMT Al-Ittihad belum 

sepenuhnya menerapkan 

PSAK 101, karena: (a) tidak 

menyajikan laporan sumber 

dan penggunaan dana zakat; 

(b) tidak menyajikan 

sumber dan penggunaan 

dana kebajikan; (c) tidak 

menyajikan catatan atas 

laporan keuangan; dan (d) 

tidak menyajikan informasi 

penyusunan laporan 

keuangan dan kebijakan 

akuntansi tidak 

mengungkapkan informasi 

yang disyaratkan dalam 

PSAK 101. 
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2.11 Kerangka Pemikiran 

Gambar 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Laporan posisi keuangan 

2. Laporan laba rugi 

3. Sumber dan penyaluran dana zakat 

4. Sumber dan penggunaan dana kebajikan 

 

 

Pernyataan Standar 

Akuntansi Syariah (PSAK) 

No. 101 

Laporan Keuangan 

BMT Al-Hijrah 

Bukittinggi 

Pembahasan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Desain penelitian atau rancang bangun penelitian adalah rencana dan 

struktur bangun penyelidikan yang disusun sedemikian rupa sehingga peneliti 

akan dapat memperoleh jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan penelitiannya. 

Berdasarkan studi lapangan penelitian dan tingkat keterlibatan peneliti, maka 

penelitian ini dilakukan dalam situasi yang tidak diatur, yaitu situasi dimana 

pekerjaan berproses secara normal ( Sekaran, 2006:170). Tingkat interverensi 

peneliti dalam penelitian ini adalah intervensi minimal dimana peneliti hanya 

mengumpulkan data tanpa ikut campur dalam kegiatan organisasi. Unit analisis 

merujuk pada tingkat kesatuan suatu data yang dikumpulkan selama tahap analisis 

data selanjutnya (Sekaran, 2006:170). Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

BMT Al-Hijrah Bukittinggi. Horizon waktu yang digunakan adalah cross-

sectional, dimana sebuah studi dapat dilakukan dengan data yang hanya sekali 

dikumpulkan pada suatu periode satu tahun. 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu 

prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 

maupun lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati dan untuk mengkaji data 

secara mendalam, dimana data dikumpulkan kemudian dijabarkan dan dinyatakan 

dalam kalimat-kalimat yang mudah dipahami (Dharmawati, 2011: 40). 
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3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan pada KPPS Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Al-Hijrah 

Bukittinggi yang berlokasi di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 33 Bukittinggi, 

Sumatera Barat yang mana penelitian dilakukan pada hari Selasa, 23 Juni 2020. 

3.3 Jenis Dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer 

dan data sekunder. 

a. Data primer, yaitu data yang lansung diperoleh secara lansung dari sumber 

data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian (Bungin, 2011:132). 

Data primer sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara lansung 

dari BMT Al-Hijrah Bukittinggi. Dalam penelitian ini, yang termasuk data 

primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak BMT Al-

Hijrah Bukittinggi. 

b. Data sekunder, yaitu merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung 

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 BMT Al-Hijrah 

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

berhubungan dengan penelitian. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 
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mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data 

yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2014: 401).  

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini sebagai berikut: 

a. Observasi partisipatif Pasif 

Dalam melakukan pengumpulan data, peneliti datang ditempat kegiatan 

orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut ( Sugiyono, 

2014:405). 

b. Wawancara semiterstruktur (Semistructure Interview) 

Jenis wawancara yang akan dilakukan peneliti adalah jenis wawancara 

semistruktur. Jenis wawancara ini sudah termasuk kedalam kategori in-dept 

interview. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan 

permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta 

pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu 

mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan 

(sugiyono, 2014:412). 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data, dokumen, 

dan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berhubungan dengan perusahaan 

seperti laporan keuangan dan gambaran umum perusahaan. 

d. Studi Pustaka 

Studi pustaka merupakan data yang diperoleh dengan cara mempelajari 

buku-buku literatur dan sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti. 
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3.5 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu suatu 

metode penganalisaan data dimana data dikumpulkan, disusun, kemudian 

dibandingkan dengan teori yang disyariatkan. Tahapan dalam analisis data 

kualitatif menurut (Ali, 2014) sebagai berikut: 

a. Reduksi Data  

Pada langkah ini peneliti melakukan riset data, seleksi data, memfokuskan 

pada masalah yang diteliti, melakukan penyederhanaan, melakukan abstraksi dan 

melakukan transformasi (Ali,2014).  

b. Display Data  

Pada langkah ini, peneliti menyajikan data untuk dibuat kesimpulan. 

Display data ini biasanya dibuat dalam bentuk cerita atau teks. Display yang baik 

akan menghasilkan kualitatif yang valid. Analisis yang valid akan menghasilkan 

kesimpulan yang dapat diverifikasi dan direplikasi. 

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi 

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan 

dan melakukan verifikasi terhadap kesimpulan yang dibuat. Kesimpulan 

merupakan jawaban dari permasalahan penelitian. Proses penarikan kesimpulan 

yang dilakukan berdasarkan pada hasil penelitian pada laporan keuangan BMT 

Al-Hijrah Bukittinggi. Kemudian peneliti dapat menarik kesimpulan apakah 

penyajian laporan keuangan yang disusun oleh BMT Al-Hijrah Bukittinggi telah 

sesuai dengan PSAK No. 101. 
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3.6 Gambaran Umum Perusahaan 

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah ( KSPPS) Baitul Mal Wat 

Tamwil (BMT) Al Hijrah merupakan lembaga keuangan yang berlokasi di tempat 

yang cukup mudah dijangkau, yaitu berada di jalan Perintis Kemerdekaan No 33 

Bukittinggi. 

BMT ini mendukung perekonomian para pedagang di pasar atas dan 

pasar bawah Bukittinggi. Selain itu BMT juga menjadi lembaga intermediasi 

yang menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk masyarakat sekitar 

yang mempercayakan dananya terhadap KSPPS BMT Al-Hijrah. Di dalam 

kantor, kita akan menemukan fasilitas kantor yang lumayan memadai seperti 

fingerprint, komputer, printer, alat tulis, brankas dan lain sebagainya. 

3.6.1 Sejarah Singkat BMT Al-Hijrah Bukittinggi 

 Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) ini didirikan dengan nama BMT Al Hijrah 

pada tanggal 16 Januari 2006 bertepatan dengan 1 Muharram 1428 H, bertepatan 

dengan tanggal 1 Muharram tahun Hijriah 1428 oleh 23 orang anggota dengan 

latar belakang ulama sebanyak 5 orang, pemerhati kemiskinan sebanyak 10 orang, 

profesi Kedokteran sebanyak 2 orang dan dari Majlis Taklim sebanyak 8 orang 

dan pengurus Masjid sebanyak 3 orang yang memiliki satu tujuan ingin 

meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat melalui koperasi dan 

berpartisipasi dalam menggerakkan ekonomi masyarakat miskin yang berusaha di 

sektor usaha mikro atau kecil melalui wadah koperasi syariah. Dengan modal 

awal sebanyak Rp 66.000.000. 
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 Maksud mendirikan BMT Al Hijrah dilandasi dengan motivasi 

pengembangan dan pemberdayaan ekonomi umat dengan acuan syariat Islam. Hal 

ini diwujudkan karena melihat keadaan perekonomian masyarakat kecil yang telah 

dikuasai oleh praktek-praktek ekonomi yang bertentangan dengan konsep Islam. 

3.6.2 Legalitas dan Bentuk Organisasi 

Akta an Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Al-Hijrah 

Bukittinggi Akta Notaris Elfita Achtar SH Nomor: 55-2006.  Badan  hukum dari 

menteri negara koperasi dan usaha kecil menengah Republik Indonesia No 

188.45-333-2006 tanggal 17 September 2006. KSPPS BMT Al-Hijrah tanggal 30 

September 2019 telah memperoleh nomor induk koperasi (NIK), 1375010090020 

dari kementrian koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia yang 

berlaku sampai dengan tanggal 17 September tahun 2021. 

Berdasarkan surat dari dinas Koperindag Kota Bukittinggi No 516/597/D- 

KOPERINDAG/KUKM/IX/2015, tanggal  29  September 2015, agar KJKS 

berganti nama menjadi Koperasi Simpan Pinjaman Pembiayaan Syariah disingkat 

KSPPS maka tanggal 11 Oktober  2016  telah diadakan rapat anggota perubahan 

anggaran dasar menjadi KSPPS BMT Al-Hijrah tanpa mengubah usaha sesuai 

dengan Permen Kop No 1 tahun 2006, perubahan tersebut dilaporkan kepada 

Koprindag Kota Bukittinggi Tanggal 26 November 2015. Maka untuk selanjutnya 

KJKS BMT Al-Hijrah disebut KSPPS BMT Al-Hijrah. 

3.6.3 Visi dan Misi KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi 

 Adapun yang menjadi visi dan misi Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Al-

Hijrah Bukittinggi, yaitu “visi Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Al-Hijrah 
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Bukittinggi adalah menjadi koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang 

terdepan dalam menangani permasalahan ekonomi umat yang lemah”. 

 Misi Baitul Mal Wat Tamwil Al-Hijrah Bukittinggi adalah: 

a. Melahirkan individu yang memiliki jiwa kewirausahaan yang didukung oleh 

etos kerja yang tinggi. 

b. Mewujudkan umat yang berperilaku mandiri dan agamis. 

c. Meningkatkan perekonomian umat serta menghindarkan umat dari praktek 

riba. 

d. Menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat (umat) dalam upaya 

pertumbuhan produktivitas usaha mandiri. 

e. Menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat (umat) yang jujur, terampil, 

terarah serta mandiri dalam berusaha. 

f. Mendorong masyarakat (umat) menuju pelaksanaan kegiatan perekonomian 

sesuai dengan ekonomi Islam. 

3.6.4 Produk-produk BMT Al-Hijrah Bukittinggi 

a. Produk Simpan  

Simpanan berjangka adalah investasi berjangka dalam waktu tertentu yang 

dikelola berdasarkan akad Mudharabah. 

1) Simpanan mudharabah adalah simpanan perorangan yang penarikan dan 

penyetorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam buka kas di BMT 

Al-Hijrah Bukittinggi. 
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2) Simpanan pendidikan adalah simpanan yang digunakan untuk keperluan 

pendidikan, penyetoran dan pengambilannya dilakukan khusus untuk 

kelanjutan pendidikan. 

3) Simpanan qurban adalah simpanan yang digunakan untuk kepentingan 

qurban (hari raya idul adha) yang penarikannya dapat dilakukan 

berdasarkan syarat-syarat yang disepakati. 

4) Simpanan haji dan umrah adalah simpanan yang mana penabung hanya 

akan mengambil tabungannya pada saat akan mendaftar haji atau umrah. 

b. Produk Pembiayaan 

 Pembiayaan murabahah, yaitu pembiayaan dengan akad jual beli antara 

BMT selaku penyedia barang (penjual) dengan nasabah yang memesan pembelian 

(pembeli atau debitur) dengan waktu pembayaran yang telah ditentukan dan 

secara angsuran. Pihak BMT mendapatkan keuntungan sesuai dengan yang telah 

disepakati bersama antara penjual dan pembeli (nasabah atau debitur). 
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Manajer 

3.6.5 Susunan Struktur Organisasi BMT 

Gambar 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengurus 

Pengawas Operasional 

Dewan Pengawas 

Syariah 

 

RUPS 



64 
 

 
 

Kepengurusan KSPPS BMT Al Hijrah Bukittinggi 

Dewan Pengawas Syariah : Dr. H. Dzulkifli Djakar MA. 

 

H. Gusrizal LC MA 

Hj. Baitar 

Pengawas Operasional : Ferry AB,SE 

 

H. Insya Basyuni 

 
H. Burmal 

 

Pengurus 
 

Ketua : Dr. H. Metrizal, SpA 

 

Wk Ketua : Dr. Zainuddin Tanjung, MA 

 

Sekretaris : H. Al Chairi 

 
Wk Sekretaris : Hj. Mardhiah 

 

Bendahara : H. Ismail Djohar, SH, MM 

Manajer : H.  Damuar,  S.sos   

Manager Pemasaran : Mufatis Agus 

Customer Service : Nila Dasriani 

 
Teller : Rum Muliani 

 

Khairunnisa 
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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 

pernyataan yang ditemui sepanjang analisa kasus penelitian ini, kemudian penulis 

juga ingin menyampaikan beberapa saran yang mungkin dapat digunakan oleh 

BMT Al-Hijrah Bukittinggi sebagai bahan evaluasi agar nanti penerapannya lebih 

sesuai lagi dengan standar PSAK No 101 yang berlaku. 

5.1 Kesimpulan 

1. Berdasarkan PSAK 101 menyatakan bahwa dalam laporan posisi keuangan 

syariah terdiri dari Aset = Liabilitas + Ekuitas + Dana Syirkah Temporer, 

sedangkan yang disajikan BMT Al-Hijrah Bukittinggi, dana syirkah temporer 

digabungkan dengan liabilitas sehingga belum sesuai dengan format yang 

disajikan dalam PSAK 101 yang mengatur tentang tata cara penyajian laporan 

keuangan entitas syariah. 

2. Laporan laba rugi dan komprehensif lain yang disajikan oleh BMT Al-Hijrah 

Bukittinggi masih belum sesuai dengan format yang disajikan dalam PSAK 

101 yang mengatur tentang tata cara penyajian laporan keuangan entitas 

syariah. 

3. Laporan keuangan yang disajikan BMT Al-Hijrah Bukittinggi, tidak disajikan 

laporan sumber dan penyaluran dana zakat sedangkan berdasarkan PSAK 101 

menyatakan bahwa didalam penyusunan laporan keuangan syariah, harus 

membuat laporan sumber dan penyaluran dana zakat. 
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4. Laporan keuangan yang disajikan BMT Al-Hijrah Bukittinggi, tidak disajikan 

laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan sedangkan berdasarkan 

PSAK 101 Menyatakan bahwa didalam penyusunan laporan keuangan 

syariah, harus membuat laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. 

5.2 Saran  

1. Sebaiknya BMT Al-Hijrah Bukittinggi menyusun laporan posisi keuangan 

sesuai dengan PSAK 101 yang menyatakan bahwa dalam laporan posisi 

keuangan terdiri dari Aset = Liabilitas + Ekuitas + Dana Syirkah Temporer, 

agar sesuai dengan format yang disajikan dalam PSAK 101 yang mengatur 

tentang tata cara penyajian laporan keuangan entitas syariah. 

2. Sebaiknya pihak BMT Al-Hijrah dalam menyusun dan menyajikan laporan 

laba rugi dan komprehensif lain lebih mengacu pada PSAK No 101 yang 

diterapkan. 

3. BMT Al-Hijrah Bukittinggi sebaiknya menyajikan laporan sumber dan 

penyaluran dana zakat dan menyalurkan dana zakat kepada pihak – pihak 

yang berhak menerima zakat. 

4. BMT Al-Hijrah Bukittinggi sebaiknya menyajikan laporan sumber dan 

penggunaan dana kebajikan sesuai dengan PSAK No 101. 

5. Selain laporan posisi keuangan, laporan laba rugi,  laporan sumber dan 

penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, 

catatan atas laporan keuangan, BMT Al-Hijrah Bukittinggi sebaiknya juga 

harus menyajikan laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas.
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