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BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Bank Syariah

2.1.1 Pengertian

Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 pasal 1tentang

perbankan Bank adalah “ Badan usaha yang menghimpun dana dari

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat

dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Bank umum adalah bank yang

didalam usahanya mengumpulkan dana terutama menerima simpanan

dalam bentuk tabungan dan di dalam usahanya bank umum terutama

memberikan kredit berjangka pendek.

2.1.2 Sejarah Bank Syariah Di Indonesia

Berkembangan bank-bank dengan landasan syariah islam diberbagai

Negara pada dekade 1970-an, berpengaruh pula ke Indonesia. Pada awal

1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi islam mulai

dilakukan. Sejumlah tokoh yang terlibat dalam diskusi itu antara lain:

Karnaen A. Perwataatmadja, M. Darwan Raharjo, A.M. seafuddin,

M.Amin Azis, dan beberapa tokoh lainnya. Mustafa Edwin Nasution

(2006:295)

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya

berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum
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Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (

BPRS ). Kedudukan bank syariah di Indonesia semakin kukuh pasca

disahkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.Andri

Soemitra (2009:106).

Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian

berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan

dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Kasmir

(2007: 21)

2.1.3 Fungsi dan Peran Bank Syariah

Telah kita ketahui bersama bahwa selama ini fungsi dan peran bank

konvensional dikenal sebagai intermediary (penghubung) antar pihak yang

kelebihan dan pihak yang membutuhkan dana selain menjalankan fungsi

jasa keuangan, maka bank syariah mempunyai fungsi dan peran yang

berbeda dengan bank konvensional, yang diantaranya terangkum dalam

pembukuan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (Accounting

and Auditing Organization for Islamic Financial Institution), sebagai

berikut : Harahap (2005)

1. Manajer Investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana

nasabah.

2. Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang

dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
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3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah

dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan

sebagaimana lazimnya.

Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas

keuangan syariah, bank syariah juga memiliki kewajiban untuk

mengeluarkan dan mengelola zakat serta dana-dana sosial lainnya.

2.2 Pembiayaan (Akad)

2.2.1 Pengertian

Pembiayaan (financing) yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu

pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah

direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga atau dengan kata

lain pembiayaan adalah pendanan yang dikeluarkan untuk mendukung

investasi yang telah direncanakan. Muhammad (2005:17)

Sedangkan dalam Kasmir (2006:102) Pembiayaan adalah

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain

yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau

tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi

hasil.

2.2.2 Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua

kelompok.Muhammad (2005:18), yaitu:
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1. Tujuan pembiayaan untuk tingkat makro

Secara makro tujuan pembiayaan adalah: untuk meningkatkan

ekonomi masyarakat, tersedianya dana bagi peningkatan usaha,

peningkatan produktivitas, membuka lapangan kerja baru, terjadinya

distribusi pendapatan.

2. Tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro

Secara mikro tujuan pembiayaan adalah: untuk memaksimalkan

laba, meminimkan resiko, pendayagunaan sumber ekonomi, dan

penyaluran kelebihan dana.

2.2.3 Proses Pembiayaan

Menurut Zulkifli (2007:147) ada beberapa tahapan dalam

memberikan pembiayaan kepada nasabah, yaitu :

1. Permohonan pembiayaan. Secara formal, permohonan pembiayaan

dilakukan secara tertulis dari nasabah kepada officer bank. Namun,

dalam implementasikannya, permohonan dapat dilakukan secara lisan

terlebih dahulu untuk mengetahui ditindak lanjuti permohonan tertulis

jika menurut officer bank usaha dimaksud layak dibiayai.

2. Pengumpulan data dan invetigasi. Data yang diperlukan oleh officer

bank didasari pada kebutuhan dan tujuan pembiayaan. Untuk

mendukung data yang diperoleh, officer bank dapat melakukan

investigasi antara lain dapat dilakukan kunjungan lapangan dan

wawancara. Proses investigasi ini dapat dilakukan berkali-kali untuk

menyakinkan data yang diberikan nasabah.
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3. Analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan dapat dilakukan dengan

berbagai metode sesuai kebijakan bank. Dalam beberapa kasus sering

kali menggunakan metode 5C, yaitu meliputi character, capacity,

capital, condition, dan collateral. Selain formula 5C tersebut, juga

terdapat enam aspek yang perlu diperhatikan, antara lain : aspek umum,

aspek ekonomi, aspek teknis, aspek yudiris, aspek kemanfaatan dan

kesempatan kerja dan aspek keuangan.

4. Analisia Rasio

a. Rasio likuiditas. Digunakan untuk mengetahui kemanpuan nasabah

dalam membiayai operasional usaha dan kemampuan perusahaan

untuk mengetahui kewajiban financial saat ditagih.

b. Rasio leverage. Yaitu rasio yang digunakan untuk mengetahui

sebarapa jauh aktiva perusahaan dibiayai dari hutang.

c. Rasio aktivitas. Yaitu rasio yang digunakan untuk mengetahui

kemampuan perusahaan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari

atau melakukan penjualan, penagihan, piutang, maupun

pemmanfaatan aktivitas yang dimiliki.

d. Rasio rentabilitas. Yaitu rasio yang digunakan untuk mengetahui

kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan.

5. Persetujuan Pembiayaan. Yaitu proses penentuan disetujui atau

tidaknya sebuah pembiayaan usaha. Proses persetujuan ini juga

tergantung kepada kebijakan bank, yang biasanya disebut sebagai

komite pembiayaan.
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6. Pengumpulan data tambahan. Yaitu dimana dilakukan untuk

memenuhi persyaratan yang diperoleh dari disposisi komite

pembiayaan. Pemenuhan persyaratan ini merupakan hal yang penting

dan merupakan indikasi utama tindak utama lanjut pencairan dana.

7. Pengikat. Tindakan selanjutnya setelah semua persyaratan dipenuhi

adalah proses pengikat, baik pengikat pembiayaan maupun pengikat

jaminan.

8. Pencairan. Sebelum melakukan proses pencairan, maka harus

dilakukan pemeriksaan kembali semua kelengkapan yang harus

dipenuhi sesuai disposisi komite pembiayaan pada proposal

pembiayaan. Apabila semua persyaratan telah dilengkapi, maka proses

pencairan fasilitas dapat diberikan.

9. Monitoring. Bagi officer bank syariah, pada saat memasuki tahapan ini

maka sebenarnya resiko pembiayaan baru saja dimulai saat pencairan

dilakukan. Monitoring dapat dilakukan dengan memantau realisasi

pencapaian target usaha dengan bisnis yang dibuat sebelumnya. Apabila

terjadi tidak tercapainya target, maka officer bank harus segera

melakukan tindakan penyelamatan. Tindakan penyelamatan awal

adalah dengan langsung ‘’turun’’ ke lapangan menemui nasabah untuk

mengetahui permasalahan utama yang dialami oleh nasabah, untuk

kemudian memberikan advis penyelesaian masalah.
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2.2.4 Jaminan pembiayaan / kredit

Menurut Kasmir (2008:80) ketidakmampuan nasabah dalam

melunasi pembiayaannya, dapat ditutupi dengan suatu jaminan

pembiayaan.Fungsi jaminan pembiayaan adalah untuk melindungi bank

dari kerugian. Dengan adanya jaminan pembiayaan di mana nilai jaminan,

biasanya melebihi nilai pembiayaan maka bank akan aman. Bank dapat

mempergunakan atau menjual jaminan pembiayaan untuk menutupi

pembiayaan apabila pembiayaan yang diberikan macet.

Dalam prateknya yang dapat dijadikan jaminan pembiayaan oleh

calon debitur adalah sebagai berikut :

a. Jaminan dengan barang-barang seperti :

1) Tanah

2) Bangunan

3) Kendaraan bermotor

4) Mesin-mesin/peralatan

5) Barang dagangan

6) Tanaman/kebun/sawah

7) Dan barang-barang berharga lainnya

b. Jaminan surat berharga seperti : sertifikat saham

1) Sertifikat obligasi

2) Sertifikat tanah

3) Sertifikat deposito

4) Promes

5) Wesel
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1.3 Murabahah

1.3.1 Pengertian Akad Murabahah

Kata Murabahah secara bahasa adalah bentuk mutual (bermakna:

saling) yang diambil dari bahasa Arab, yaitu ar-ribhu yang berarti (الِرْبحُ )

kelebihan dan tambahan (keuntungan). Jadi, murabahah diartikan dengan

saling menambah (menguntungkan).Sedangkan dalam definisi para ulama

terdahulu adalah jual beli dengan modal ditambah keuntungan yang

diketahui. Hakikatnya adalah menjual barang dengan harga (modal) nya

yang diketahui kedua penjual dan pembeli dengan tambahan keuntungan

yang jelas(Al-Muslih dan Ash-Shawi, 2004:198)

Menurut Antonio (2001:131)  mengemukakanmurabahah adalah

skema pembiayaan dengan menggunakan metode transaksi jual beli biasa.

Dalam skema murabahah, bank membeli barang dari produsen, kemudian

menjualnya kembali ke nasabah ditambahkan dengan keuntungan yang

disepakati oleh bank dan nasabah.

Menurut istilah fikih murabahah adalah suatu bentuk jual beli

tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga

barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang

tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan.(Ascarya,

2006:81)

Tingkat keuntungan ini bisa dalam bentuk lumpsum atau persentase

tertentu dari biaya perolehan. Pembayaran bisa dilakukan secara spot

(tunai) atau bisa dilakukan di kemudian hari yang disepakati bersama.
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Oleh karena itu, murabahah tidak dengan sendirinya mengandung konsep

pembayaran tertunda (deferred payment), seperti yang secara umum

dipahami oleh sebagian orang yang mengetahui murabahah hanya dalam

hubungannya dengan transaksi pembiayaan di perbankan syariah, tetapi

tidak memahami fikih islam.

Menurut PSAK 102 akuntansi murabahah, paragraf 5 adalah:

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar

biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual

harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada

pembeli.

Sedangkan dalam fatwa DSN (Himpunan Fatwa, Edisi Kedua, hal

311):Yang dimaksud murabahah adalah menjual suatu barang dengan

menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya

dengan harga yang lebih sebagai laba.

1.3.2 Rukun dan Syarat Murabahah

Menurut Yaya, dkk (2009:180) rukun murabahah terdiri dari:

1. Rukun murabahah

a. Pelaku akad, yaitu ba’i(penjual) adalah pihak yang memiliki

barang untuk dijual, dan musytari(pembeli) adalah pihak yang

memerlukan dan akan membeli barang

b. Objek akad, yaitu mabi’ (barang dagangan) dan tsaman (harga)

c. Shighah, yaitu ijab dan qabul

2.Syarat murabahah
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Menurut Antonio (2001:102)adalah:

a. Penjual memberitahu biaya barang kepada nasabah

b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang

ditetapkan

c. Kontrak harus bebas dari riba

d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat

atas barang sesudah pembelian

e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan

dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara

utang

1.3.3 Dasar Hukum

1. Al-Qur’an

a. QS. al-Baqarah [2]: 275 ;



Artinya: “...Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.. .”

b. QS. AN-Nisa [4]: 29 ;












Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan
harta kamu diantara kamu dengan cara batil, tetapi
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(hendaklah) perniagaan yang berdasarkan kerelaan diantara
kamu”

2. Hadits

a. HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban

dari Abu Sa’id Al-Khudri :

“… bahwa Rasulullah SAW bersabda; "Sesungguhnya jual beli itu
harus dilakukan suka sama suka."

b. HR. Ibnu Majah dari Shuhaib :

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli
tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur
gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan
untuk dijual.”

3.Ijma ‘

Dasar hukum murabahah menurut ijma' para ulama adalah umat

Islam telah berkonsesus tentang keabsahan jual beli, karena manusia

sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan

dan dimiliki orang lain, oleh karena itu jual beli adalah salah satu jalan

untuk mendapatkannya secara sah, dengan demikian maka mudahlah

bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya.

Selain itu, merujuk Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2001

tanggal 01 April 2000 tentang Murabahah, dinyatakan bahwa :

“Mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara

Murabahah (Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, juz 2, hal. 161; lihat

pula al-Kasani, Bada’i as-Sana’i, juz 5 Hal. 220-222).
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2.3.4 Kategori Murabahah

Menurut Yusuf(2011:102) mengemukakan kategori murabahah

sebagai berikut:

1. Murabahah sesuai jenisnya dapat dikategorikan sebagai berikut:

a. Murabahah tanpa pesananartinya ada yang beli atau tidak, bank

syariah menyediakan barang, dan

b. Murabahah berdasarkan pesanan artinya bank syariah baru akan

melakukan transaksi jual beli apabila ada yang pesan

2. Murabahah berdasarkan pesanan dapat dikategorikan dalam:

a. Sifatnya mengikat artinya murabahah berdasarkan pesanan

tersebut mengikat untuk dibeli oleh nasabah sebagai pemesan

b. Sifatnya tidak mengikat artinya walaupun nasabah telah melakukan

pemesanan barang, namun nasabah tidak terikat untuk membeli

barang tersebut

3. Dari cara pembayaran murabahah dapat dikategorikan menjadi

pembayaran tunai dan pembayaran tangguh

2.3.5 Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Pembiayaan Murabahah

1. Ketentuan Umum Murabahah

Menurut Yaya (2009; 180) Ketentuan pembiayaan murabahah

telah diatur dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2001. Dalam

fatwa ini, ketentuan umum murabahah adalah sebagai berikut;

Pertama: ketentuan umum murabahah dalam bank syariah
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a. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas

riba.

b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.

c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang

yang telah disepakati kualifikasinya.

d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank

sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.

e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan

pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara berutang.

f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah

(pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus

keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara

jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang

diperlukan.

g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut

pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad

tersebut,pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan

nasabah.

i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli

barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan

setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.
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Kedua:ketentuan murabahah kepada nasabah

a. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu

barang atau aset kepada bank.

b. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli

terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.

c. Bank kemudian menawarkan asettersebut kepada nasabah dan

nasabah harus menerima (membelinya) sesuai dengan perjanjian

yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut

mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak

jual beli.

d. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk

membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal

pemesanan.

e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya

riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.

f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung

oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada

nasabah.

g. Jika uang muka memakai kontrak ‘urbun sebagai alternatif dari

uang muka maka:

1) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia

tinggal membayar sisa harga

2) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank

maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat
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pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi,

nasabah wajib melunasi kekurangannya

Ketiga : Jaminan dalam Murabahah:

1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan

pesanannya

2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang

dapat dipegang.

Keempat : Utang dalam Murabahah:

1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi

murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang

dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika

nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau

kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya

kepada bank.

2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran

berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.

3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah

tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal.

Iatidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta

kerugian itu diperhitungkan.

Kelima : Penundaan Pembayaran dalam Murabahah:

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda

penyelesaian utangnya.
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2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau

jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka

penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah

setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam : Bangkrut dalam Murabahah:

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan

utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi

sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

2. Sanksi pada Murabahah

Ketentuan sanksi dalam murabahah adalah sebagai berikut:

a. Sanksi yang dimaksud adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada

nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda

pembayaran dengan disengaja.

b. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force

majeur tidak boleh dikenakan sanksi.

c. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak

mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar utangnya

boleh dikenakan sanksi.

d. Sanksi didasarkan pada prinsip ta’zir, yaitu bertujuan agar nasabah

lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.

e. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya

ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad

ditandatangani.

f. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.
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2.3.6 Subtansi PSAK 102 : Akuntansi Murabahah

Standar akuntansi tentang jual beli murabahah mengacu pada PSAK

102 tentang Akuntansi Murabahah yang mulai berlaku efektif sejak 1

Januari 2008. PSAK 102 bertujuan untuk  mengatur pengakuan,

pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi murabahah, yang

dapat diterapkan untuk lembaga keuangan syariah seperti bank, asuransi,

lembaga pembiayaan, dana pensiun, koperasi, dan lainnya yang

menjalankan transaksi murabahah. Disamping itu, PSAK 102 juga

diterapkan oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi murabahah dengan

lembaga keuangan tersebut.

Karakteristik

1) Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa

pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, penjual

melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli.

2) Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak

mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam

murabahah pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan

pesanannya. Jika asset murabahah yang telah dibeli oleh penjual

mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli,

maka penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan penjual dan akan

mengurangi nilai akad.

3) Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh.

Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada
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saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran

dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.

4) Akad murabahah memperkenankan penawaran harga yang berbeda

untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad murabahah

dilakukan. Namun jika akad tersebut telah disepakati, maka hanya

ada satu harga (harga dalam akad) yang digunakan.

5) Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual,

sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Jika penjual

mendapatkan diskon sebelum akad murabahah, maka diskon itu

merupakan hak pembeli.

6) Diskon yang terkait dengan pembelian barang, antara lain, meliputi:

a. Diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian

barang;

b. Diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka

pembelian barang;

c. Komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan

pembelian barang.

7) Diskon atas pembelian barang yang diterima setelah akad

murabahah disepakati diperlakukan sesuai dengan kesepakatan

dalam akad tersebut. Jika tidak diatur dalam akad, maka diskon

tersebut menjadi hak penjual.
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8) Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang

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

penjual dan / atau aset lainnya.

9) Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti

komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Uang muka menjadi

bagian pelunasan piutang murabahah, jika akad murabahah

disepakati. Jika akad murabahah batal, maka uang muka

dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi kerugian riil yang

ditanggung oleh penjual. Jika uang muka itu lebih kecil dari

kerugian, maka penjual dapat meminta tambahan dari pembeli.

10) Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang murabahah sesuai

dengan yang diperjanjikan, maka penjual dapat mengenakan denda

kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum

mampu melunasi disebabkan oleh force majeur. Denda tersebut

didasarkan pada pendekatan ta’zir yaitu untuk membuat pembeli

lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan

yang diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda

diperuntukkan sebagai dana kebajikan.

11) Penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan piutang

murabahah jika pembeli:

a. Melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu; atau

b. Melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu

yang telah disepakati.
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c. Penjual boleh memberikan potongan dari total piutang

murabahahyang belum dilunasi jika pembeli:

d. Melakukan pembayaran cicilan tepat waktu; dan atau

e. Mengalami penurunan kemampuan pembayaran.

1. Pengakuan Dan Pengukuran Murabahah

a. Akuntansi Untuk Penjual

12) Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan

sebesar biaya perolehan.

13) Pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah sebagai

berikut:

a.Jika murabahah pesanan mengikat, maka:

i. Dinilai sebesar biaya perolehan; dan

ii. Jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau

kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan

nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset:

b. Jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak

mengikat,  maka:

i. Dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang

dapat direalisasi, mana yang lebih rendah; dan

ii. Jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya

perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

14) Diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai:
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a.Pengurang biaya perolehan aset murabahah, jika terjadi sebelum

akad murabahah;

b. Kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad murabahah

dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli;

c.Tambahan keuntungan murabahah, jika terjadi setelah akad

murabahah dan sesuai akad menjadi hak penjual; atau

d.Pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad murabahah dan

tidak   diperjanjikan dalam akad.

15) Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon

pembelian akan tereliminasi pada saat:

a.Dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan

setelah dikurangi dengan biaya pengembalian; atau

b.Dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak

dapat dijangkau oleh penjual.

16) Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar biaya

perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati.

Pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai

sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang

dikurangi penyisihan kerugian piutang.

17) Keuntungan murabahah diakui:

a. Pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara

tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun; atau
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b. Selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya

untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi

tangguh lebih dari satu tahun. Metode-metode berikut ini

digunakan, dan dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik

risiko dan upaya transaksi murabahah-nya:

i. Keuntungan diakui saat penyerahan asset murabahah.

Metode ini terapan untuk murabahah tangguh dimana risiko

penagihan kas dari piutang murabahah dan beban

pengelolaan piutang serta penagihannya relatif kecil.

ii. Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang

berhasih ditagih dari piutang murabahah. Metode ini terapan

untuk transaksi murabahah tangguh dimana risiko piutang

tidak tertagih relatif besar dan /atau beban untuk mengelola

dan menagih piutang tersebut relative besar juga.

iii. Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil

ditagih. Metode ini terapan untuk transaksi murabahah

tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih dan beban

pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam

praktek, metode ini jarang dipakai, karena transaksi

murabahah tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada

kepastian yang memadai akan penagihan kasnya.

18) Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada

pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari
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waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan

murabahah.

19) Pemberian potongan pelunasan piutang murabahah dapat dilakukan

dengan menggunakan salah satu metode berikut:

a. Diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi

piutang murabahah dan keuntungan murabahah; atau

b. Diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan

piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan

pelunasannya kepada pembeli.

20) Potongan angsuran murabahah diakui sebagai berikut:

a. Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat

waktu, maka diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah;

b. Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran

pembeli, maka diakui sebagai beban.

21) Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya

sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian

dana kebajikan.

22) Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut:

a. Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah

yang diterima;

b. Jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui

sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok);
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c. Jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka

dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan

biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

b.  Akuntansi Untuk Pembeli Akhir

23) Hutang yang timbul dari transaksi murabahah tangguh diakui

sebagai hutang murabahah sebesar harga beli yang disepakati

(jumlah yang wajib dibayarkan).

24) Aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah diakui sebesar

biaya perolehan murabahah tunai.

25) Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan

tunai diakui sebagai beban murabahah tangguhan. Beban

murabahah tangguhan diamortisasi secara proporsional dengan

porsi hutang murabahah.

26) Diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah, potongan

pelunasan dan potongan hutang murabahah diakui sebagai

pengurang beban murabahah tangguhan.

27) Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban

sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian.

28) Potongan uang muka akibat pembeli akhir batal membeli barang

diakui sebagai kerugian.
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2. Penyajian

29) Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat

direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan

kerugian piutang.

30) Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra

account) piutang murabahah.

31) Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra

account) hutang murabahah.

3. Pengungkapan

32) Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi

murabahah, tetapi tidak terbatas pada:

a. Harga perolehan aset murabahah;

b. Janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan

sebagai kewajiban atau bukan; dan

c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 102.

2.3.7 Perlakuan Akuntansi Murabahah

a. Pengakuan dan Pengukuran

1. Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan

sebesar biaya perolehan

D. Aset Murabahah xxx

K.  Kas xxx

2. Untuk murabahah pesanan mengikat, pengukuran aset murabahah

setelah perolehan adalah dinilai sebesar biaya perolehan dan jika
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terjadi penurunan nilai aset karena using, rusak atau kondisi

lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai aset

tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset. Jika

terjadi penurunan nilai untuk murabahah pesanan mengikat, maka

jurnal :

D. Beban Penurunan Nilai xxx

K. Aset Murabahah xxx

Untuk murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan

tidak mengikat maka aset dinilai berdasarkan biaya perolehan atau

nilai bersih yang dapat direalisasi, dan dipilih mana yang lebih

rendah. Apabila nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari

biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Jika

terjadi penurunan nilai untuk murabahah pesanan tidak mengikat,

maka jurnal:

D. Kerugian Penurunan Nilai xxx

K. Aset Murabahah xxx

3. Apabila terdapat diskon pada saat pembelian aset murabahah,

maka perlakuannya adalah sebagai berikut :

(a) Jika terjadi sebelum akad murabahah akan menjadi pengurang

biaya perolehan aset murabahah, jurnal :

D. Aset Murabahah xxx

K. Kas xxx
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(b) Jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang

disepakati menjadi hak pembeli, menjadi kewajiban kepada

pembeli, jurnal :

D. Kas Xxx

K. Utang xxx

(c) Jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang

disepakati menjadi hak penjual, menjadi tambahan keuntungan

murabahah, jurnal :

D. Kas Xxx

K.Keuntungan Murabahah xxx

(d) Jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan

dalam akad, maka akan menjadi hak penjual dan diakui sebagai

pendapatan operasional lain, jurnal :

D. Kas xxx

K. Pendapatan Operasional Lain xxx

4. Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon

tersebut akan tereliminasi pada saat :

(a) dilakukan pembayaran kepada pembeli, sehingga jurnal :

D. Utang xxx

K. Kas xxx

(b) akan dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah

tidak dapat dijangkau oleh penjual, sehingga jurnal :

D. Kas Xxx

K. Utang xxx
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dan

D. Dana Kebajikan – Kas xxx

K.Dana Kebajikan-Potongan Pembelian xxx

5. Pengakuan keuntungan murabahah

(a) jika penjualan dilakukan secara tunai atau secara tangguh

sepanjang masa angsuran murabahah tidak melebihi satu

periode laporan keuangan, maka keuntungan murabahah diakui

pada saat terjadinya akad murabahah :

D. Kas xxx

D. Piutang Murabahah xxx

K. Aset Murabahah xxx

K. Keuntungan xxx

(b) namun apabila angsuran lebih dari satu periode maka

perlakuannya adalah sebagai berikut :

1. Keuntungan diakui saat penyerahan aset murabahah

dengan syarat apabila resiko penagihannya kecil, maka

dicatat dengan cara yang sama pada butir a.

2. Keuntungan diakui secara proporsional dengan besaran kas

yang berhasil ditagih dari piutang murabahah, metode ini

digunakan untuk transaksi murabahah tangguh di mana ada

resiko piutang yang tidak tertagih relatif besar dan/atau

beban untuk mengelola dan menagih piutang yang relatif

besar, maka jurnal :
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Pada saat penjualan kredit dilakukan :

D. Piutang Murabahah xxx

K. Aset Murabahah xxx

K. Keuntungan Tangguhan

Pada saat penerimaan angsuran :

D. Kas xxx

K. Piutang Murabahah xxx

D. Keuntungan Tangguhan Xxx

K. Keuntungan xxx

Contoh pengakuan keuntungan secara proporsional adalah

jika perolehan aset Rp1.000,- dan keuntungan Rp250,-

(20% dari harga jual), maka :

Tahun Angsuran Harga Pokok Keuntungan
1 500 480 120
2 400 320 80
3 250 200 50

3. Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah

berhasil ditagih, metode ini digunakan untuk transaksi

murabahah tangguh di mana resiko piutang tidak tertagih

dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup

besar. Pencatatannya sama dengan poin (2), hanya saja

jurnal pengakuan kentungan dibuat saat seluruh piutang

telah selesai ditagih.

6. Pada saat akad murabahah piutang diakui sebesar biaya perolehan

ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode

laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih



38

yang dapat direalisasi sama dengan akuntansi konvensional, yaitu

saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang. Jurnal untuk

penyisihan piutang tak tertagih :

D. Beban Piutang Tak tertagih xxx

K. Penyisihan Piutang tak Tertagih Xxx

7. Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada

pembeli yang melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari waktu

yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah :

(a) jika potongan diberikan pada saat pelunasan, maka dianggap

sebagai pengurang keuntungan murabahah, dan jurnal :

D. Kas xxx

D. Keuntungan Ditangguhkan xxx

K. Piutang Murabahah Xxx

K. Keuntungan Murabahah Xxx

(b) Jika potongan diberikan setelah pelunasan yaitu penjual

menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian

membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli. Maka

jurnal :

Pada saat penerimaan piutang dari pembeli :

D. Kas Xxx

D. Keuntungan Ditangguhkan Xxx

K. Piutang Murabahah Xxx

K. Keuntungan Murabahah Xxx

Pada saat pengembalian kepada pembeli :



39

D. Keuntungan Murabahah Xxx

K. Kas Xxx

8. Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan

kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui

sebagai bagian dana kebajikan :

D. Dana Kebajikan-Kas Xxx

K. Dana Kebajikan - Denda Xxx

9. Pengakuan dan pengakuran penerimaan uang muka adalah sebagai

berikut :

a) Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar

jumlah yang diterima ;

b) pada saat barang jadi dibeli oleh pembeli maka uang muka

diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok);

c) jika barang batal dibeli oleh pembeli maka uang muka

dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan

biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

Jurnal yang terkait dengan penerimaan uang muka :

a. Penerimaan uang muka dari pembeli :

D. Kas xxx

K. Utang lain-Uang muka Murabahah Xxx

b. Apabila murabahah jadi dilaksanakan :

D. Utang lain-Uang muka Murabahah Xxx

K. Piutang Murabahah Xxx
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Sehingga untuk penentuan margin keuntungan didasarkan

atas njilai piutang (harga jual kepada pembeli setelah

dikurangi uang muka).

c. Pesanan dibatalkan, jika uang muka yang dibayarkan oleh

calon pembeli lebih besar daripada biaya yang telah

dikeluarkan oleh penjual dalam rangka memenuhi

permintaan calon pembeli maka selisihnya dikembalikan

pada calon pembeli.

D. Utang lain-Uang Muka Murabahah xxx

K. Pendapatan Operasional Xxx

K. Kas Xxx

d. Pesanan dibatalkan, jika uang muka yang dibayarkan oleh

calon pembeli lebih kecil daripada biaya yang telah

dikeluarkan oleh penjual dalam rangka memenuhi

permintaan calon pembeli, maka penjual dapat meminta

pembeli untuk membayarkan kekurangannya dan pembeli

membayarkan kekurangannya.

D. Kas/Piutang xxx

D. Utang lain-Uang Muka Murabahah xxx

K. Pendapatan Operasional Xxx

b. Penyajian

Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat

direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan
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kerugian piutang. Keuntungan murabahah tangguhan disajikan sebagai

pengurang piutang murabahah.

c. Pengungkapan

Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi

murabahah, tetapi tidak terbatas pada :

a) harga perolehan aset murabahah ;

b) janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai

kewajiban atau bukan; dan

c) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101 tentang

Penyajian Laporan Keuangan Syariah

2.4.Pembiayaan Griya

2.4.1 Pengertian Griya

Griya adalah rumah, tempat tinggal atau tempat pemukiman

makhluk hidup. Pembiayaan Griya di PT. Bank BNI Syariah Cabang

Pekanbaru merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif dengan akad

murabahah (jual beli) untuk membeli, membangun, merenovasi

rumah/ruko ataupun untuk membeli kavling siap bangun.

Tujuan adanya produk pembiayaan Griya di PT. Bank BNI Syariah

Cabang Pekanbaru adalah untuk membantu nasabah yang kekurangan

dana untuk mendirikan atau mempunyai rumah. Akad yang digunakan

dalam pembiayaan Griya yaitu akad murabahah.Dalam memberikan

pinjaman kredit kepemilikan rumah PT. Bank BNI Syariah Cabang

Pekanbaru mengambil keuntungan yang dinamakan margin.
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Keunggulan :

1. Tenang dan tentram dari ribawi

2. Proses persetujuan pembiayaan yang mudah dan relatif cepat

3. Maksimal sampai dengan Rp. 5 Milyar

4. Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 15 tahun

5. Margin kompetitif

6. Uang muka yang ringan (10% untuk mitra develover PT. Bank BNI

Syariah)

7. Angsuran tetap sampai dengan lunas

8. Pembayaran angsuran melalui debet rekening secara otomatis

9. Tarif bersaing

Persyaratan umum:

1. Pemohon minimal berusia 21 tahun, pada saat pembiayaan lunas

 55 tahun untuk pegawai (usia pensiun)

 60 tahun untuk pengusaha, profesional

2. Karyawan/wiraswasta/profesional dengan masa kerja minimal 2 tahun

3. Mempunyai penghasilan tetap dan mampu mengangsur

4. Memenuhi persyaratan berdasarkan penilaian bank
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2.5 Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang mengangkat tentang pererapan pembiayaan

murabahah berdasarkan PSAK No.102 pada bank syariah yang telah

dilakukan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Hasri Maulina P (2005) “Analisis Penerapan Sistem Pembiayaan

Murabahah Pada PT. BPR Syari’ah Gebu Prima Medan‘’ menyimpulkan

bahwa: Penerapan sistem pembiayaan transaksi murabahah serta pengakuan

dan pengukuran pendapatan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

umum di dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59

dan 23.

2. Asmahani Mukhtar Ghaffar (2009) ”Penerapan PSAK No. 102 Tentang

Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan’’

menyimpulkan bahwa: Penerapan pembiayaan murabahah yang diterapkan

oleh PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan telah sesuai dengan

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102.

3. Nur Aini Rahman (2010) ” Penerapan Sistem Akuntansi Pembiayaan

Murabahah pada PT. Bank “x” Kantor Cabang Syariah Jakarta Pasar

Minggu’’ menyimpulkan bahwa: Secara penyajian maupun pelaporan

akuntansi pada pembiayaan murabahah yang diterapkan oleh Bank ”X”

Cabang Syariah Jakarta Pasar Minggu telah sesuai dengan PSAK No.59

dan PAPSI tahun 2003. Sistem akuntansi yang diterapkan dapat dikatakan

tidak bermasalah. Mengingat sistem hanya sebagai alat untuk

mempermudah dalam memberikan output laporan secara efisien.



44

4. Nabila (2011) “ Perlakuan Akuntansi Terhadap Pembiayaan Murabahah

Pada Bank Syariah Berdasarkan PSAK No. 102 Tentang Akuntansi

Murabahah (Studi Kasus Pada Bank BRI Syariah Sidoarjo)” menyimpulkan

bahwa: Perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah yang dilakukan

peneliti pada PT. BRI Syariah Sidoarjo dapat bahwa PT. BRI Syariah

Sidoarjo sudah menerapkan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi

Perbankan Syariah No. 102, namun masih terjadi ketidaksesuaian pada

prosedur pembiayaan murabahahnya saja.


