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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Akuntansi

APB (Accounting Priciple Board) Statment No. 4 dalam (Muhammad,

2005; 10) mendefenisikan akuntansi sebagai berikut: “ Akuntansi adalah

suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif,

umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang

dimaksudkan untuk menggunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi,

yang digunakan dalam memilih di antara beberapa alternatif ”.

AAA (American Accounting Association) mendefenisikan akuntansi

sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi

ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas

dan tegas bagi mereka yang meggunakan informasi tersebut.

Sedangkan menurut Ralph Estes (Kamus Akuntansi Edisi Kedua)

dalam (Kholil, 2007; 02) akuntansi mempunyai pengertian sebagai berikut :

Akuntansi adalah aktifitas yang menyediakan informasi, biasanya bersifat

kuantitatif dan sering kali disajikan dalam satuan moneter, untuk

pengambilan keputusan, perencanaan, pengendalian sumber daya dan operasi,

mengevaluasi prestasi dan pelaporan keuangan kepada para investor, kreditor,

instansi yang berwenang serta masyarakat.

Defenisi lain mengenai akuntansi terdapat dalam (Soepardi, 2006; 04)

yang mengatakan bahwa akuntansi merupakan suatu proses yang dimulai dari

perolehan data yang memenuhi persyaratan tertentu, penanganan data dalam
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bentuk pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan penyimpanan untuk

kemudian disajikan dalam suatu laporan keuangan yang memuat informasi

yang berguna dalam proses pengambilan keputusan. Berdasarkan pengertian

di atas disimpulkan bahwa akuntansi adalah suatu aktivitas yang  memberikan

informasi yang jelas untuk evaluasi suatu entitas sebagai dasar pengambilan

keputusan.

2.2 Prinsip Dasar Akuntansi Syariah

Akuntansi dalam perspektif Islam juga berhubungan dengan

pengakuan, pengukuran, dan pencatatan transaksi-transaksi dan penyajian

mengenai, kekayaan dan kewajiban-kewajiban (Muhammad, 2008; 10).

Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi :
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179]
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu
menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu
menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan
menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka 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 mampu mengimlakkan,
maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur, dan
persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di
antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki
dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya
jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah
saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka
dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil
maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu,
lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih
dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah
mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai
yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu,
(jika) kamu tidak menulisnya, dan persaksikanlah apabila kamu
berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan.
Jika kamu lakukan (yang demikian), maka Sesungguhnya hal itu
adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah.
Allah mengajarmu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Ayat di atas menunjukkan kewajiban bagi orang beriman untuk

mencatat setiap transaksi yang dilakukan dan belum tuntas. Perintah dalam
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ayat ini adalah untuk menjaga kebenaran dan keadilan, sehingga tidak

menimbulkan konflik. Akuntansi menggunakan konsep double entry, didalam

Islam sendiri sudah terdapat ayat menunjukkan hal tersebut. Firman Allah

SWT dalam Al-Qur’an yaitu pada surat Adz-zariyaat: 49 yang berbunyi:




Artinya dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya
kamu mengingat kebesaran Allah.

2.3 Karakteristik Akuntansi Syariah

Secara umum Muhammad Akhram Khan merumuskan karakteritik

akuntansi syariah yang dalam (Harahap, 2004; 186) sebagai berikut:

1. Penentuan laba rugi agar bersifat subjektif dan bergantung pada nilai,

kehati-hatian harus dilaksanakan agar tercapai hasil yang bijaksana (atau

dalam Islam sesuai dengan syariah) dan konsisten sehingga dapat

menjamin bahwa kepentingan semua pihak pemakai laporan terlindungi.

2. Mempromosikan dan menilai efiensi kepemimpinan, Sistem akuntansi

harus mampu memberikan standar berdasarkan hukum syariah untuk

menjamin bahwa manajemen mengikuti kebijaksana-kebijaksanaan yang

baik.

3. Ketaatan kepada hukum syariah. Setiap aktivitas yang dilakukan oleh

unit ekonomi harus dinilai halal dan haramnya. Faktor ekonomi tidak

harus menjadi alasan tunggal untuk menentukan berlanjutnya atau

tidaknya suatu organisasi.
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4. Keterikatan para keadilan. Informasi akuntansi harus mampu melaporkan

(selanjutnya mencegah) setiap kegiatan atau  keputusan yang dibuat,

menambah ketidak adilan dalam masyarakat.

5. Melaporkan dengan benar. Telah disepakati bahwa penerapan perusahaan

dianggap dari sudut pandang yang lebih luas (pada dasarnya bertanggung

jawab pada masyarakat secara keseluruhan). Nilai sosial ekonomi Islam

harus diikuti dan dianjurkan. Informasi akuntansi harus berbeda dalam

posisi terbaik untuk melaporkan hal ini.

6. Perubahan dalam praktek akuntansi. Peranan akuntansi yang begitu luas

dalam kerangka Islam memerlukan perubahan yang sesuai dan cepat

dalam praktek akuntansi sekarang. Oleh karena itu, para ahli akuntansi

harus mampu bekerja sama untuk menyusun saran-saran yang tepat untuk

mengikuti perubahan ini.

2.4 Prisip Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah memiliki beberapa prinsip umum yang perlu

dipegang teguh dalam pelaksanaannya sehari-hari yaitu:

a. Prinsip pertanggung jawaban

Prinsip pertanggung jawaban (accountability) menurut (Harahap,

2002; 65) yaitu: merupakan konsep yang tidak asing lagi dikalangan

masyarakat muslim. Pertanggung jawaban selalu berkaitan dengan

konsep amanah. Transaksi manusia dengan sang khaliq mulai dari alam

kandungan. Manusia dibebani amanah oleh Allah untuk menjalankan

fungsi-fungsi kekhalifahan tersebut adalah menjalankan atau menunaikan
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amanah. Implikasi dalam bisnis harus melakukan pertanggung jawaban

apa yang terkait. Wujud pertanggung jawaban biasanya dalam bentuk

laporan akuntansi.

b. Prinsip keadilan

keadilan ini tidak saja merupakan nilai yang sangat penting dalam

etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang

inheren melekat dalam fitrah manusia. Hal ini berarti bahwa manusia itu

pada dasarnya memiliki kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam

setiap aspek kehidupannya. Dengan demikian, kata keadilan menurut

(Siregar, 2003; 79) dalam konteksi aplikasi akuntansi mengandung dua

pengertian yaitu:

1) Berkaitan dengan praktek moral yaitu kejujuran yang merupakan

faktor yang sangat dominan. Tanpa kejujuran ini, informasi akuntansi

yang disajikan akan menyesatkan dan sangat merugikan masyarakat.

2) Kata adil bersifat lebih fundamental (dan tetap berpijak pada nilai-

nilai etika/syariah dan moral). Pengertian kedua inilah yang lebih

merupakan sebagai pendorong untuk upaya-upaya dekontruksi

terhadap bangunan akuntansi modern menuju pada bangunan

akuntansi alternatif yang lebih baik.

c. Prinsip kebenaran

Pengakuan, pengukuran dan pelaporan akan dapat dilakukan dengan

baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan dapat

menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur dan melaporkan
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transaksi-transaksi ekonomi. Selanjutnya (Syahatah, 2004; 390)

menjelaskan beberapa prinsip dasar yang harus menjadi pegangan bagi

seorang akuntan, terutama dalam menyusun neraca keuangan, yaitu:

1) Amanah

Orang-orang yang menyiapkan laporan hitungan akhir dan neraca

keuangan harus bersifat amanah dalam semua informasi dan

keterangan yang dipaparkannya. Ia hendaknya memaparkan apa-apa

yang dianggap layak dan menyembunyikan rahasia-rahasia yang wajib

ia jaga secara syar’i. Oleh karena itu seorang akuntan yang

memberikan informasi-informasi keuangan yang didalamnya terdapat

pemalsuan data, penipuan dan pembodohan dianggap sebagai

penghianat terhadap amanah yang telah diterimanya sebagai orang

yang dipercaya untuk menyusun data-data hitungan akhir tahun dan

neraca keungan

2) Mishdaqiah (sesuai realitas)

Keterangan-keterangan dan informasi-informasi yang ada harus benar

dan sesuai dengan realitas serta tidak ada kebodohan dan kecurangan

karena data-data tersebut merupakan kesaksian.

3) Diqqah (cermat dan sempurna)

pengertian dari diqqah adalah berbuat sebaik-baiknya dan

menyempurnakan pekerjaan. Diantara syarat-syarat diqqah “ketelitian

dan kesempurnaan” dalam menyiapkan hitungan-hitungan neraca

keuangan adalah harus mematuhi atau komitmen terhadap kaidah-
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kaidah resmi akuntansi, peraturan-peraturan atau petunjuk-petunjuk

yang telah ditetapkan secara syar’i. Diqqah juga tidak mungkin

terealisasi kecuali akuntannya bersifat amanah, jujur dan mengetahui

batasan-batasan tugasnya serta bagaimana ia menjalankannya.

Seoarang akuntan juga harus meminta bantuan kepada orang-orang

yang berpengalaman dan ahli jika keadaan menuntut begitu.

Sebagaimana ia juga mesti memerlukan bantuan dengan metode-

metode atau perangkat-perangkat ilmiah yang dapat mewujudkan

keadaan diqqah, seperti sebuah mesin hitung atau komputer.

4) Tauqid (penjadwalan yang tepat)

Yang dimaksud dengan tauqid adalah hasil-hasil hitungan dan neraca-

neraca keungan dapat diselesaikan batas-batas waktu yang ditetapkan

tanpa mengulur-ulur waktu sehingga tidak mengurangi manfaat dan

efisiensi kerja juga mencantumkan penanggalan dalam laporan itu.

5) Adil

Sifat amanah dan jujur akan menimbulkan sikap komitmen seorang

akuntan yaitu yang akan menyiapkan laporan hitungan akhir dan

neraca keungan dengan tetap berpegang pada nilai-nilai kebenaran

lebih utama untuk diikuti.

6) Tibyan (trasparan)

Pengertian tibyan adalah penyajian data-data yang jelas dan tidak ada

keterangan apapun yang disembunyikannya terhadap pengguna data-

data tersebut, yang tentunya masih dalam batas-batas kaidah yang lalu
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yaitu amanah, jujur, diqqah, cermat dan sempurna, tauqid

(penjadwalan yang tepat) dan adil.

2.5 Bank Syariah

2.5.1 Pengertian Bank Syariah

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan

dalam (Ismail, 2009; 12) bank mempunyai pengertian sebagai berikut :

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam

bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka

meningkatkan tarif hidup rakyat banyak.”

Bank Syariah adalah bank yang tata cara operasinya didasarkan

pada tata cara bermuamalah secara Islam, yakni mengacu kepada

ketentuan-ketentuan Al-Qur’an dan Hadist, (Soemitro, 2004; 05).

Sedangkan Menurut (Wiyono, 2005; 75), “Bank Syariah adalah Bank

yang berasaskan kemitraan, keadilan, transparansi, dan universal serta

melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah.”

Dalam hal ini praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-

unsur riba dijauhi, untuk diganti dengan kegiatan kegiatan investasi atas

dasar bagi hasil.

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud

dengan Bank Syari’ah adalah sebuah lembaga keuangan yang berfungsi

sebagai penghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat,
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dimana sisitem, tata cara, dan mekanisme kegiatan usahanya

berdasarkan pada syari’at Islam, yaitu Al-Qur’an dan Hadist.

Perbankan syari’ah dikenal sebagai bank yang tidak menerapkan

sisitem bunga seperti bank konvensional lainnya, melainkan “bagi

hasil” . Hal inilah yang menjadi ciri utama dalam pengelolaan keuangan

syari’ah karena akan berdampak pada pertanggung jawaban seseorang

di dunia dan akhirat kelak. Oleh sebab itu, dalam pengelolaan ekonomi

syari’ah dikenal beberapa sifat atau karakter yang harus dimiliki oleh

seorang yang diberi amanah, yaitu : shiddiq (benar, jujur), tabliq

(transparansi), amanah (terpercaya), istiqamah (akuntabel,konsistensi)

dan fathanah (pengembahan diri).

Prinsip utama bank syari’ah adalah harus menuju pengembangan

kesejahteraan masyarakat yang bermuara kepada kondisi sosial

masyarakat yang menentramkan. Itulah sebabnya mengapa salah satu

misi bank syari’ah adalah mengutamakan mobilisasi dana dari golongan

menengah dan ritel, memperbesar portofolio pembiayaan untuk skala

menengah dan kecil serta mendorong terwujudnya manajemen zakat,

infak dan sedekah yang lebih efektif sebagai cerminan kepada

kepedulian sosial.

Landasan utama perbankan syari’ah adalah keyakinan, kebebasan,

kejujuran dan kegigihan untuk meraih kesuksesan. Sedangkan, penentu

utamanya adalah sumber dana, sumber daya manusia, mitra utama dan

perkembangan teknologi.
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2.5.2 Ciri-Ciri Bank Syariah

1. Keuntungan dengan biaya yang disepakati tidak kaku dan

ditentukan berdasarkan kelayakan tanggungan resiko dan

pengorbanan masing-masing.

2. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian

dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak kaku dan dapat

dilakukan dengan kebebasan untuk tawar-menawar dalam batas

wajar. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai dengan

kesepakatan dalam kontrak.

3. Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan

pembayaran selalu dihindari karena persentase bersifat melekat

pada sisi utang walaupun batas waktu perjanjian telah berakhir.

4. Dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, Bank Syari’ah tidak

menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti

ditetapkan di muka karena pada hakikatnya yang mengetahui

tentang untung ruginya suatu proyek yang dibiayai oleh bank

hanyalah Allah Swt.

5. Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh

penyimpan dianggap sebagai titipan (wadi’ah), sedangkan bank

dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai pernyataan

dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank beroperasi sesuai

dengan prinsip syari’ah sehingga pada penyimpan tidak dijanjikan

imbalan yang pasti.
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6. Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) bertugas untuk mengawasi

operasionalisasi dari sudut syari’ah. Selain itu, manajer dan

pimpinan Bank Islam harus mengetahui dasar-dasar muamalah

Islam.

7. Fungsi kelembagaan Bank Syari’ah selain menjembatani antara

pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana, juga

mempunyai fungsi khusus yaitu amanah. Artinya, berkewajiban

menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang

disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana diambil oleh

pemiliknya.

2.5.3 Akad dan Aspek Legalitas Bank Syariah

Dalam Bank Syari’ah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi

duniawi dan ukhrawi yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

Seringkali nasabah berani melanggar kesepakatan/perjanjian yang telah

dilakukan apabila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka,

tapi tidak demikian apabila perjanjian tersebut memiliki pertanggung

jawaban hingga yaumil qiyamah nanti. Setiap akad dalam perbankan

syari’ah baik dalam barang, pelaku transaksi maupun ketentuan lainnya

harus memenuhi ketentuan akad, seperti hal-hal berikut:

1. Rukun, seperti : penjual, pembeli, barang, harga dan akad/ijab

qabul.

2. Syarat : barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang

dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syari’ah, tempat
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penyerahan (delivery) harus jelas karena akan berdampak pada

biaya transportasi, barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya

dalam kepemilikan dan tidak boleh menjual sesuatu yang belum

dimiliki atau dikuasai seperti yang terjadi pada transaksi short sale

dalam pasar modal.

2.5.4 Fungsi Bank Syariah

Dalam (Rustam, 2008; 07) Bank Syari’ah memiliki fungsi sebagai

berikut:

a. Manajer Investasi :

Bank Syari’ah dapat mengelola investasi atas dana nasabah dengan

menggunakan akad mudharabah atau sebagai agen investasi.

b. Investor :

Bank Syari’ah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya

maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya dengan

menggunakan alat investasi yang sesuai dengan investasi.

c. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran.

d. Pengembangan Fungsi Sosial :

Bank Syari’ah dapat memberikan pelayanan sosial dalam bentuk

pengelolaan dana zakat, infak, shadaqah, serta pinjaman kebajikan

sesuai ketentuan berlaku.

2.5.5 Tujuan Bank Syariah

Bank syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya sebagai

berikut (Soemitro, 2000; 17) :
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1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara

Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankkan,

agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis

usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur gharar (tipuan),

dimana jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah

menimbulkan dampak negative terhadap kehidupan ekonomi

rakyat.

2. Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi dengan jalan

meratakan pendapatan ekonomi melalui kegiatan investasi, agar

tidak terjadi kesenjangan yang amat antara pemilik modal dengan

pihak yang membutuhkan dana.

3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka

peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin,

yang diarahkan kegiatan usaha produktif, menuju terciptanya

kemandirian usaha.

4. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya

merupakan program utama dari Negara-negara yang sedang

berkembang. Upaya Bank Syariah didalam mengentaskan

kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol

sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program

pembinaan pengusaha produsen, pembinaan perdagangan

perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan

modal kerja, dan program pengembangan usaha bersama.
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5. Untuk menjaga stabilitas dan moneter. Dengan aktivitas Bank

Syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan

adanya inflasi, menghindari persaingan harga yang tidak sehat

antara lembaga keuangan.

6. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap Bank

non-syariah.

2.5.6 Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

(Antonio, 2001; 29) menjelaskan empat point perbedaan bank

syariah dengan Bank Konvensional :

1. Dari segi akad dan aspek legalitas. Akad yang dilakukan bank

syariah memiliki konsekuensi duniawi dan ukrawi karena akad

yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Jika terjadi perselisihan

antara nasabah dan bank, maka Bank Syariah dapat menunjuk ke

Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) dimana

penyelesaianya dilakukan berdasarkan hukum Islam.

2. Dari segi struktur orgasasi Bank Syariah dapat memiliki stuktur

yang sama dengan Bank Konvensional, namun unsur yang

membedakannya adalah keharusannya adanya Dewan Pengawas

Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-

produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah.

3. Berkenaan dengan bisnis usaha yang dibiayai. Bisnis dan usaha

yang dijalankan oleh para peminjam tidak terlepas dari hukum
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Islam. Kehalalan usaha merupakan persyarat penting agar suatu

bidang usaha boleh dibiayai oleh perbankan Islam. Karena itulah,

secara tidak langsung perbankan Islam tidaklah semata-mata

merupakan institusi ekonomi namun juga intitusi yang menjaga

moral masyarakat.

4. Berkaitan dengan lingkungan kerja dan budaya perusahaan

(coorporate culture). Dalam hal etika, sifat Amanah dan Shiddiq

harus melandasi setiap pribadi karyawan, sehingga terciptanya

profesionalisme yang berdasarkan Islam. Dalam hal ini reward and

punishment yang berlaku dalam perusahaan diperlakukan prinsip

keadilan sesuai dengan syariah.

2.6 Bagi Hasil (Profit Sharing)

2.6.1 Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminology asing (Inggris) dikenal dengan

profit sharing. Profit sharing dalam kamus ekonomi diartikan

pembagian laba. Secara definitive profit sharing didefinisikan distribusi

beberapa bagian dari laba pegawai dari suatu perusahaan hal itu dapat

berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba

yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk

pembayaran mingguan atau bulanan (Muhammad, 2001; 90). Menurut

(Antonio, 2002; 18) bagi hasil adalah suatu sisitem yang meliputi tata

cara pembagian hasil usaha antara penyedia dan pengelola dana.
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Tabel. II. 1
Perbedaan antara Bunga dan Bagi Hasil

Bagi Hasil Bunga
Penentuan besarnya bagi hasil dibuat
pada waktu akad dengan berpedoman
pada untung rugi

Penentuan bunga dibuat sebelumnya
(pada waktu akad) tanpa berpedoman
pada untung rugi

Besarnya bagi hasil berdasarkan
keuntungan, semua dengan rasio yang
disepakati

Besarnya persentase bunga ditentukan
sebelumnya berdasarkan jumlah uang
yang dipinjam

Jumlah peningkatan laba meningkat
sesuai dengan peningkatan pendapatan

Jumlah pembayaran bunga tidak
meningkat sekalipun jumlah
keuntungan meningkat

Jika terjadi kerugian ditanggung kedua
belah pihak

Jika terjadi kerugian ditanggung si
peminjam saja, berdasarkan
pembayaran bunga tetap yang
dijanjikan

Keberhasilan usaha menjadi perhatian
bersama

Besarnya bunga yang harus dibayar
sipeminjam pasti diterima bank

Tidak ada satu agama manapun yang
meragukan sistem bagi hasil

Umumnya agama mengecamnya
khususnya Islam

Sumber : Harahap, Skripsi ”Analisis perhitungan bagi hasil dan penerapan
akuntansi pembiayaan mudharabah, 2008

Tabel. II. 2
Contoh Perhitungan Bagi Hasil

Sumber : Harahap, Skripsi ”Analisis perhitungan bagi hasil dan penerapan
akuntansi pembiayaan mudharabah, 2008

Bank Syariah Bank Konvensial
Bank A memiliki deposito nominal
Rp. 2.000.000,00 jangka waktu = 1
bulan Nisbah = Deposito 57% dan
Bank 43%

Bank B memiliki Deposito Nominal
Rp. 2.000.000,00 jangka waktu = 1
bulan bunga = 20%

Jika keuntungan yang diperoleh untuk
deposito dalam satu bulan sebesar Rp.
5.000.000,00 dan rata-rata saldo
deposito jangka waktu satu bulan
adalah Rp. 50.000.000,00

Jika keuntungan yang diperoleh untuk
deposito dalam satu bulan sebesar Rp.
5.000.000,00 dan rata-rata saldo
deposito jangka waktu satu bulan
adalah Rp. 50.000.000,00

Pertanyaan : Berapakah keuntungan
yang diperoleh Deposan A?

Pertanyaan : Berapakah keuntungan
yang diperoleh Deposan B?

Jawab :

Rp. (2.000.000,00: 50.000.000) X Rp.
5.000.000,00 X 57 % = Rp. 114.000

Jawab:

Rp. 2.000.000,00 X (31: 365 hari) X
20% = Rp. 33.972
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2.6.2 Metode Bagi Hasil

Dalam pengelolaan dana perhitungan bagi hasil, menurut (Zulkifli,

2002; 59) dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu

profit sharing (bagi laba) dan revenue sharing (bagi pendapatan). Profit

sharing adalah sistem bagi hasil yang berbasis perhitungannya adalah

profit yang diterima Bank, sedangkan revenue sharing, basis

perhitungan adalah pendapatan Bank.

Menurut (Sudarsono, 2004; 124), profit sharing didefenisikan

seluruh pendapatan, baik hasil investasi maupun pendapatan fee atas

jasa-jasa yang diberikan oleh bank setelah dikurangi biaya-biaya

operasional bank yang telah dipergunakan. Selanjutnya (Sudarsono,

2004; 136), revenue sharing adalah proses distribusi pendapatan

dilakukan sebelum memperhitungkan biaya operasional yang

ditanggung bank. Biasanya pendapatan yang didistribusikan hanyalah

pendapatan atas investasi dana, dana tidak termasuk pendapatan fee

atau komisi atas jasa-jasa yang diberikan oleh bank, karena pendapatan

tersebut pertama harus dialokasikan untuk mendukung biaya

operasional.

Dalam prakteknya, mekanisme perhitungan bagi hasil dapat

didasarkan pada dua cara, yaitu profit sharing (bagi laba) dan revenue

sharing (bagi pendapatan), (Wiyono, 2005; 56-57)



30

1. Profit sharing (bagi laba)

Perhitungan bagi hasil menurut profit sharing adalah

perhitungan bagi hasil yang mendasarkan pada laba dari pengelola

dana, yaitu pendapatan usaha dikurangi dengan beban usaha untuk

mendapatkan pendapatan usaha tersebut. Misal, pendapatan usaha

Rp. 1.000,- dan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan

tersebut Rp. 700,- maka profit atau laba adalah Rp. 300,- (Rp.

1.000,- - Rp. 700,-).

2. Revenue sharing (bagi pendapatan)

Perhitungan bagi hasil menurut revenue sharing adalah

perhitungan bagi hasil yang mendasarkan pada revenue

(pendapatan) dari pengelola dana yaitu pendapatan usaha sebelum

dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan

tersebut. Misal, pendapatan usaha Rp. 1.000,- dan beban usaha

untuk mendapatkan pendapatan tersebut Rp. 700,- maka dasar

untuk menentukan bagi hasil adalah Rp. 1.000,- (tanpa dikurangi

beban Rp. 700,-).

Aplikasi kedua dasar bagi hasil ini mempunyai kelebihan dan

kekurangan masing-masing. Pada profit sharing, semua pihak yang

terlibat dalam akad akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan laba

yang diperoleh  atau bahkan tidak mendapatkan laba apabila pengelola

mengalami kerugian yang normal. Disini unsur keadilan dalam

berusaha diterapkan. Apabila pengelola dana mendapatkan laba besar
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maka pemilik dana juga mendapatkan bagian besar, sedangkan kalau

labanya kecil maka pemilik dan juga mendapatkan bagi hasil dalam

jumlah yang kecil pula. Jadi keadilan dalam berusaha betul-betul

terwujud.

Meskipun dalam profit sharing keadilan dapat diwujudkan,

mungkin pemilik dana (investor) tidak seratus persen setuju dengan

mekanisme tersebut, manakala pengelola dan menderita kerugian

normal sehingga pemilik dana tidak akan mendapatkan bagi hasil,

sedangkan dalam bentuk konvensional deposan/ pemilik dana akan

selalu mendapatkan bunga walaupun bank mengalami kerugian. Kalau

dilihat dari aspek ekonomi saja maka profit sharing mempunyai

kelemahan dibandingkan dengan prinsip bunga/ konvensional yang

notabene diharamkan. Untuk mengurangi resiko ditolaknya calon

investor yang akan menginvestasikan dananya maka pengelola dana

dapat memberikan porsi bagi hasil lebih besar dibandingkan dengan

porsi bagi hasil menurut revenue sharing. (Wiyono, 2005; 57)

Untuk mengatasi ketidak setujuan prinsip profit sharing karena

adanya kerugian bagi pemilik dana maka prinsip revenue sharing dapat

diterapkan, yaitu bagi hasil yang didistribusikan kepada pemilik dana

dasarkan pada revenue pengelola dana tanpa dikurangi dengan beban

usaha untuk mendapatkan pendapatan. Dalam revenue sharing, kedua

belah pihak akan selalu mendapatkan bagi hasil, karena bagi hasil

dihitung dari pendapatan pengelola dana. Sepanjang pengelola dana
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memperoleh revenue maka pemilik dana pasti mendapatkan bagi

hasilnya. Tetapi, bagi pengelola dana hal ini dapat memberikan resiko

bahwa suatu periode tertentu pengelola dana akan mengalami kerugian,

karena bagi hasil yang diterimanya lebih kecil dari beban usaha untuk

mendapatkan revenue tersebut. Disinilah ketidak adilan dapat dirasakan

oleh pengelola dana karena terdapat resiko kerugian, sedangkan pemilik

dana terbebas dari resiko kerugian. (Wiyono, 2005; 58).

Jalan keluar yang dapat dijalankan adalah pengelola dana harus

menjalankan usaha dengan prinsip prudent atau usaha penuh kehati-

hatian, sehingga dengan revenue sharing resiko kerugian dapat ditekan

sekecil mungkin agar pemilik dana investor tertarik menginvestasikan

dananya pada usaha yang dikelola Bank Syariah.

2.6.3 Konsep Bagi Hasil

Konsep bagi hasil berbeda sama sekali dengan konsep bunga yang

diterapkan pada bank konvensional. Dalam bank syariah, konsep bagi

hasil dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemilik dana menginvestasikan dananya melalui lembaga

keuangan bank yang bertindak sebagai pengelola dana.

2. Pengelola/bank syariah mengelola dana tersebut di atas dalam

sistem pool of fund, selanjutnya bank akan menginvestasikan dana

tersebut kedalam proyek/usaha yang layak dan menguntungkan

serta memenuhi aspek syariah.
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3. Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup

kerjasama nominal, nisbah dan jangka waktu berlakunya

kesepakatan tersebut. (Wiyono 2005; 59)

2.6.4 Mekanisme Bagi Hasil

Perhitungan bagi hasil dalam perbankan syariah dapat mengikuti

tata cara dan ketentuan, yaitu seperti berikut: (Wiyono 2005; 59)

1. Hitung saldo rata-rata harian (SRRH) sumber dana sesuai

klasifikasi dana yang memiliki, misalnya tabungan mudharabah

dan investasi mudharabah.

2. Hitung saldo rata-rata tertimbang sumber dana yang telah

tersalurkan ke dalam investasi dan produk-produk asset lainnya.

3. Hitung total pendapatan yang diterima dalam periode berjalan,

misalnya tahun 2003.

4. Bandingkan antara jumlah sumber dana dengan total dana yang

telah disalurkan.

5. Alokasikan total pendapatan kepada masing-masing klasifikasi

dana yang dimiliki sesuai dengan data saldo rata-rata tertimbang.

6. Perhatikan nisbah sesuai dengan kesepakatan yang tercantum

dalam akad.

7. Distribusikan bagi hasil sesuai nisbah kepada pemilik dana sesuai

klasifikasi dana yang dimiliki.
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2.6.5 Nisbah Bagi Hasil

Keuntungan atau pendapatan dalam prinsip bagi hasil harus

didistribusikan diantara mitra bisnis berdasarkan proporsi yang telah

ditetapkan sebelumnya. Bagian keuntungan masing-masing pihak harus

dinyatakan sebagai suatu persentase atau proporsi. Bank syariah

menetapkan nisbah untuk pembagian keuntungan yaitu yang

mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak

yang bekerja sama dalam suatu kegiatan uasaha.

Menurut  (Sudarsono, 2004; 99), nisbah adalah rasio perbandingan

pembagian keuntungan antara shahibul maal dan mudharib. Dari

defenisi diatas dapat diambil pengertian, pembagian hasil atas

keuntungan antara shahibul maal dan mudharib yang terlibat dalam

suatu kontrak investasi akan dibagi menurut proporsi yang telah

disepakati. Atas skill, profesionalisme, waktu dan tenaga yang

dikeluarkan untuk mengelola dana shahibul maal, maka mudharib akan

mendapatkan imbalan. Dan atas modal yang telah dipergunakan dalam

menjalankan suatu kegiatan usaha, maka shahibul maal akan

memperoleh keuntungan.

Nisbah merupakan ratio atau porsi bagi hasil yang akan diterima

oleh tiap-tiap pihak yang melakukan akad kerjasama usaha, yaitu

pemilik dana dan pengelola dana yang tertuang dalam akad/perjanjian

dan telah ditanda tangani pada awal sebelum dilaksanakan kerjasama

usaha. Apabila dalam akad diperjanjikan bahwa nisbah simpanan
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mudharabah adalah 40:60 maka bagi hasil yang didistribusikan kepada

penabung atau investor atau nasabah adalah 60% dari distribusi

pendapatan untuk klasifikasi simpanan mudharabah. Sedangkan untuk

bagian bank sebagai pengelola dana adalah 40%. (Wiyono, 2005; 62)

2.6.6 PSAK No.105 Tentang Bagi Hasil Mudharabah

Menurut (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 105

paragraf 11 2007; 105.2) dijelaskan sebagai berikut:

Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan

prinsip bagi hasil atau bagi laba (profit sharing). Jika berdasarkan

prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto

(gross profit) bukan total pendapatan usaha (omzet). Sedangkan jika

berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (net

profit) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan

pengelolaan dana mudharabah.

Tabel. II. 3
Contoh Metode Bagi Hasil

Uraian Jumlah Metode Bagi Hasil
Penjualan 100

Harga pokok
penjualan

65

Laba bruto 35 Laba bruto (gross profit
margin)

Beban 25
Laba (rugi) netto 10 Bagi laba (profit sharing)

Sumber: PSAK No. 105
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2.7 Produk pembiayaan perbankkan syariah

1. Murabahah

Murabahah adalah jual beli barang pada harga pokok perolehan

barang dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak

penjual dengan pihak pembeli barang.

2. Salam

Definisi Salam adalah akad pemesanan barang yang disebutkan sifat-

sifatnya, yang dalam majelis itu pemesan barang menyerahkan uang

seharga barang pesanan yang barang pesanan tersebut menjadi

tanggungan penerima pesanan.

3. Istishna

Menurut jumhur ulama fuqaha, Istishna merupakan jenis khusus dari

Salam. Sehingga produk istishna menyerupai Salam, namun dalam

istishna pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali

(termin) pembayaran.

4. Mudharabah

Dalam fiqih Islam mudharabah merupakan salah satu bentuk

kerjasama antara shahibul Maal (investor) dengan seorang pihak kedua

(mudharib) yang berfungsi sebagai pengelola dalam berdagang.

5. Musyarakah

Musyarakah adalah kerja sama antara dua belah pihak untuk suatu

usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontrtibusi
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dana dengan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai

dengan kesepakatan.

6. Ijarah dan IMBT

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui

pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan

atas barang itu sendiri. IMBT (Ijarah Muntahiyah Bit-Tamlik) adalah

akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran

upah sewa, tapi diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu

sendiri.

2.8 Mudharabah

2.8.1 Pengertian Mudharabah

Dalam fiqih Islam mudharabah merupakan salah satu bentuk

kerjasama antara rab al-mal (investor) dengan seorang pihak kedua

(mudharib) yang berfungsi sebagai pengelola dalam berdagang. Istilah

mudharabah oleh ulama fiqh Hijaz menyebutkan dengan Qiradh.

Mudharabah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan.

Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses

seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usaha

Secara terminologi, para Ulama Fiqh mendefinisikan

Mudharabah atau Qiradh dengan : “Pemilik modal (investor)

menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk

diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu menjadi milik

bersama dan dibagi menurut kesepakatan”.
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Mudharib menyumbangkan tenaga dan waktunya dan

mengelola kongsi mereka sesuai dengan syarat-syarat kontrak. Salah

satu ciri utama dari kontrak ini adalah bahwa keuntungan, jika ada,

akan dibagi antara investor dan mudharib berdasarkan proporsi

yang telah disepakati sebelumnya. Kerugian, jika ada, akan

ditanggung sendiri oleh si investor.

Gambar. II. 1
Gambar Skema Transaksi Mudharabah

(Sumber: Antonio, 2001; 98)

Proyeksi/usaha

Modal

Pembagian keuntungan

Perjanjian bagi hasil

Modal 100%

Nisbah X% Nisbah Y%

Keahlian/keterampilan

Mudharib Shaibul Maal
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2.8.2 Bentuk-Bentuk Mudharabah

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105

Tentang akuntansi mudharabah dijelaskan mengenai jenis-jenis

mudharabah sebagai berikut:

Mudharabah terdiri mudharabah muthlaqah, mudharabah

muqayadah dan mudharabah musytarakah. (paragraf 06). Pengertian

(paragraf 04)

1. Mudharabah muthlaqah adalah mudharabah dimana pemilik dana

memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan

investasinya.

2. Mudharabah muqayadah adalah mudharabah dimana pemilik dana

memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai tempat, cara

dan objek investasi.

3. Mudharabah musytarakah adalah bentuk mudharabah dimana

pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama

investasi.

Dalam mudharabah muqayadah,contoh batasan kepada pengelola dana

adalah sbb, (paragraf 07)

1. Tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya:

2. Tidak menginvestasikan dananya dapat transaksi penjualan cicilan,

tanpa penjamin atau tanpa: jaminan

3. Mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri

tanpa melalui pihak ketiga.
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Dari pernyataan diatas dapat diambil penjelasan bahwa, shahibul

maal (pemilik dana) tidak menetapkan syarat-syarat tertentu kepada

mudharib (pengelola dana) dalam pengelolaan mudharabah. Namun

demikian, shahibul maal boleh menetapkan batasan-batasan atau syarat-

syarat guna menghindarkan modalnya dari resiko kerugian kepada

mudharib, apabila mudharib melanggar batasan-batasan tersebut, maka

mudharib harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Sebagaimana dinyatakan dalam PSAK No. 105 Tentang akuntansi

mudharabah paragraf 10 sebagai berikut: Jika dari pengelolaan dana

mudharabah menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil

untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah

yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad.

Jika dari pengelolaan dana mudharabah menimbulkan kerugian, maka

kerugian financial menjadi tanggungan pemilik dana. Kecuali jika

ditemukannya adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana,

seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalah gunaan dana.

Oleh karena kerugian dibagi berdasarkan proporsi modal bank

karena proporsi modal shahibul maal dalam mudharabah adalah 100%,

maka kerugian ditanggung sepenuhnya oleh shahibul maal. Namun

demikian, ketentuan pembagian seperti itu hanya berlaku kerugian yang

terjadi hanya murni diakibatkan oleh resiko bisnis, bukan karena resiko

karakter buruk mudharib.
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2.8.3 Rukun Mudharabah

1. Orang yang berakad :

a. Pemilik Modal/ Shahibul maal atau Rabbul maal

b. Pelaksanaan atau Usahawan/ Mudharib

2. Objek Mudharabah berupa Modal/ Maal

3. Ijab Qabul/ Serah Terima

4. Nisbah Keuntungan

2.8.4 Berakhirnya Akad Mudharabah

Lamanya kerjasama dalam mudharabah tidak tentu dan tidak

terbatas,tetapi semua pihak berhak untuk menentukan jangka waktu

kontrak kerjasama dengan memberitahukan kepada pihak lainnya.

Namun, akad mudharabah dapat berakhir karena hal- hal sebagai

berikut :

1. Dalam hal mudharabah tersebut dibatasi waktunya, maka

mudharabah berakhir pada waktu yang telah ditentukan.

2. Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri.

3. Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal.

4. Pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola

usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam

akad. Sebagai pihak yang mengemban amanah ia harus beritikad

baik dan hati- hati.

5. Modal sudah tidak ada.
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2.8.5 Akuntansi Mudharabah

- Setoran tabungan mudharabah

Dr. Kas xxx

Cr. Rekening Nasabah xxx

- Setoran deposito mudharabah

Dr. Kas xxx

Cr. Rekening nasabah xxx

- Penarikan tabungan mudharabah

Dr. Rekening nasabah xxx

Cr. Kas xxx

- Penarikan deposito mudharabah

Dr. Rekening nasabah xxx

Cr. Kas xxx

2.8.6 Contoh Transaksi Mudharabah

Tanggal 1 agustus 20XA Bank Riau Kepri Syariah menyetujui

pembelian fasilitas mudharabah mutlaqah PT. Maju Bersama yang

bergerak dibidang SPBU dengan kesepakatan sebagai berikut:

a) Plafond = Rp. 1.450.000.000,-

b) Objek bagi hasil = pendapatan (gross profit sharing)

c) Nisbah = 70% PT.Maju Bersama dan 30% Bank

d) Jangka waktu = 10 bulan (jatuh tempo tgl 10 Juni 20XB)

e) Biaya administrasi = Rp.14.500.000,- (dibayar saat akad ditanda

tangani)

f) Pelunasan = pengembalian pokok diakhir periode

Saat Penandatanganan Akad Mudharabah, maka Jurnal pada

tanggal 1 Agustus atau saat akad mudharabah ditandatangani terdiri
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atas jurnal pembukaan rekening administratif komitmen pembiayaan

PT. Maju Bersama dan jurnal pembebanan biaya administrasi.

Tabel. II. 4
Contoh Akad Mudharabah

(Dalam Rupiah)
Tanggal Rekening Debet Kredit

01/08/20
XA

Db. Pos lawan komitmen
administaratif pembiayaan

1.450.000.000,-

Kr. Kewajiban komitmen
administrasi pembiayaan

1.450.000.000,-

(izin tarik tanggal 10 Agustus
1.450.000.000,-)

Db. Kas/Rekening nasabah PT.
Maju Bersama

14.500.000,-

Kr. Pendapatan administrasi 14.500.000,-

2.8.5 Penyerahan Investasi Syariah

Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal

usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana. Berdasarkan PSAK

105 paragraf 12 disebutkan bahwa dana mudharabah yang disalurkan

oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat

pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana.

Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang

dibayarkan (PSAK 10 paragraf 13.a).

Misalkan tanggal 10 Agustus 20XA, Bank Riau Kepri Syariah

mencairkan pembiayaan Rp. 1.450.000.000,- untuk investasi

mudharabah.
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Tabel. II. 5
Contoh Akad Investasi Mudharabah

(Dalam Rupiah)
Tanggal Rekening Debet Kredit

05/10/20XA Db. Investasi mudharabah 1.450.000.000,-
Kr. Kas/Rekening nasabah 1.450.000.000,-

05/10/20XA Db. Kewajiban komitmen
administratif pembiayaan

1.450.000.000,-

Kr. Pos lawan komitmen
administratif pembiayaan

1.450.000.000,-

2.8.7 Penerimaan Bagi Hasil Mudharabah

Berdasarkan PSAK paragraf 22 dinyatakan bahwa pengakuan

penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui

berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari

pengelola dana dan tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari

proyeksi hasil usaha. Sekiranya bagian hasil usaha belum dibayar oleh

pengelola, bagian tersebut diakui sebagai piutang (PSAK 105 paragraf

24).

Berikut adalah realisasi laba bruto PT. Maju Bersama selama 10

bulan yang dilaporkan setiap tanggal 10 bulan berikutnya.

Tabel. II. 6
Contoh Realisasi Laba Bruto

(Dalam Rupiah)
No. Bulan Jumlah Laba

Bruto (Rp)
Porsi Bank
30% (Rp)

Tanggal
Pelaporan Bagi

Hasil

Tanggal
pembayaran
Bagi Hasil

1 Ags XA 20.000.000,- 6.000.000,- 10 Sep 10 Sep
2 Sep XA 50.000.000,- 15.000.000,- 10 Okt 10 Okt
3 Okt XA 45.000.000,- 13.500.000,- 10 Nov 10 Nov
4 Nov XA 40.000.000,- 12.000.000,- 10 Des 10 Des
5 Des XA 60.000.000,- 18.000.000,- 10 Jan 10 Jan
6 Jan XB 50.000.000,- 15.000.000,- 10 Feb 10 Feb
7 Feb XB 40.000.000,- 12.000.000,- 10 Mar 10 Mar
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8 Mar XB 50.000.000,- 15.000.000,- 10 Apr 10 Apr
9 Apr XB 55.000.000,- 16.500.000,- 10 Mei 05 Mei
10 Mei XB 60.000.000,- 18.000.000,- 15 Jun 15 Jun

Transaksi diatas dapat kita klasifikasikan dalam dua bentuk, yaitu

sebagai berikut:

1. Penerimaan bagi hasil yang pembayarannya dilakukan bersamaan

dengan pelaporan bagi hasil, seperti bagi hasil untuk bulan Ags,

Sep, Okt, Nov, Des, Jan, Feb, Mar, bentuk transaksinya adalah

berikut ini :

Tabel. II. 7
Contoh Transaksi Penerimaan Bagi Hasil 1

Tanggal Rekening Debit (Rp) Kredit (Rp)
10/09/XA Db. Kas/Rekening nasabah 6.000.000,-

Kr. Pendapatan bagi hasil
mudharabah

6.000.000,-

10/10/XA Db. Kas/Rekening nasabah 15.000.000,-
Kr. Pendapatan bagi hasil

mudharabah
15.000.000,-

10/11/XA Db. Kas/Rekening nasabah 13.500.000,-
Kr. Pendapatan bagi hasil

mudharabah
13.500.000,-

10/12/XA Db. Kas/Rekening nasabah 12.000.000,-
Kr. Pendapatan bagi hasil

mudharabah
12.000.000,-

10/01/XB Db. Kas/Rekening nasabah 18.000.000,-
Kr. Pendapatan bagi hasil

mudharabah
18.000.000,-

10/02/XB Db. Kas/Rekening nasabah 12.000.000,-
Kr. Pendapatan bagi hasil

mudharabah
12.000.000,-

10/03/XB Db. Kas/Rekening nasabah 15.000.000,-
Kr. Pendapatan bagi hasil

mudharabah
15.000.000,-

10/04/XB Db. Kas/Rekening nasabah 15.000.000,-
Kr. Pendapatan bagi hasil

mudharabah
15.000.000,-
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2. Penerimaan bagi hasil yang waktu pembayarannya berbeda dengan

tanggal pelaporan bagi hasil seperti pada bagi hasil bulan April dan

Mei Berdasarkan PSAK 105 paragraf 24, disebutkan bahwa bagi

hasil usaha belum dibayar oleh pengelola, maka bagian tersebut

diakui sebagai piutang, Bentuk transaksinya adalah sebagai berikut:

Tabel. II. 8
Contoh TransaksiPenerimaan Bagi Hasil 2

Tanggal Rekening Debit (Rp) Kredit (Rp)
10/05/XB Db. Piutang pendapatan bagi hasil

mudharabah
16.500.000,-

Kr. Pendapatan bagi hasil
mudharabah-akrual

16.500.000,-

05/06/XB Db. Kas/Rekening nasabah 16.500.000,-

Kr. Piutang pendapatan bagi hasil
mudharabah

16.500.000,-

Db. Pendapatan bagi hasil
mudharabah-akrual

16.500.000,-

Kr. Pendapatan bagi hasil
mudharabah

16.500.000,-

10/06/XB Db. Piutang pendapatan bagi hasil
mudharabah

18.000.000,-

Kr. Pendapatan bagi hasil
mudharabah-akrual

18.000.000,-

15/06/XB Db. Kas/Rekening nasabah 18.000.000,-
Kr. Piutang pendapatan bagi hasil

mudharabah
18.000.000,-

Db. Pendapatan bagi hasil
mudharabah-akrual

18.000.000,-

Kr. Pendapatan bagi hasil
mudharabah

18.000.000,-

2.9 Pinjaman Qardh (Dana Kebajikan)

Dana kebajikan merupakan dana sosial diluar zakat yang berasal dari

masyarakat yang dikelola oleh bank, dana kebajikan biasa juga disebut

Pinjaman Qardh. Pada PSAK No. 101 paragraf 75 “sumber dana kebajikan
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terdiri atas: infak, sedekah, hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan

perundang-undangan, pengembalian dana kebajikan produktif, denda,

pendapatan non-halal, dan sumbangan/hibah.

Qardh merupakan transaksi yang diperbolehkan syariah dengan

menggunakan skema pinjam-meminjam, akad qardh merupakan akad akad

yang memfasilitasi transaksi peminjaman sejumlah dana tanpa adanya

pembebanan bunga atas dana yang dipinjam oleh nasabah. Sumber dana

pinjaman qardh dapat berasal dari internal dan eksternal Bank. Sumber

pinjaman qardhyang berasal dari eksternal Bank berasal dari dana infak,

sedekah dan sumber non-halal.

Sedangkan pinjaman qardh dengan sumber dana internal biasanya

digunakan untuk bantuan sosial terhadap pihak yang memiliki hubungan

bisnis dengan Bank Sayariah antara lain, Pegawai Bank syariah sendiri,

nasabah depositi yang butuh uang, tetapi tidak dapat mencairkannya, dan

nasabah yang mengonversi pinjaman dari konvensional ke syariah. Adapun

pinjaman qardh dengan sumber dana eksternal biasanya digunakan untuk

bantuan sosial kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan secara

ekonomi.


