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BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Kata bank berasal dari kata banque dalam bahasa Prancis, dari kata

banco dalam bahasa Italia, yang berarti peti/lemari atau bangku. Kata peti

atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda

berharga seperti emas, peti berlian, peti uang, dan sebagainya (Sudarsono,

2008:27).

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Bank Syariah

adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip

syariah dan menurut jenisnya terbagi menjadi Badan Umum Syariah

(BUS) dan Bank Pembiayaan  Rakyat Syariah (BPRS).

Habib Nazir dan Hasanuddin (2004:74), mendefenisikan bahwa

: Bank Syariah adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas

pembayaran yang sesuai dengan syariat Islam.

Menurut Muhammad (2000:13), Bank Syariah adalah lembaga

keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa

lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang

pengoprasiannya disesuaikan dengan prinsip Syariat Islam.

Dalam menjalankan prinsip syariahnya, Bank Syariah juga harus

menjunjung nilai-nilai keadilan, amanah, kemitraan, transparansi dan

saling menguntungkan baik bagi bank maupun bagi nasabah yang
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merupakan pilar dalam melakukan aktivitas muamalah. Oleh karena itu,

produk layanan perbankan harus disediakan untuk mampu memberikan

nilai tambah dalam meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan

ekonomi masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam.

2. Prinsip-Prinsip Bank Syariah

Prinsip syariah menurut undang-undang Republik Indonesia no. 21

tahun 2008 adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan

berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki

kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Bank syariah pada dasarnya menerapkan prinsip bagi hasil dimana

dalam prinsip ini:

1) Penentuan besarnya resiko bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan

berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi;

2) Besarnya nisbah bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang

diperoleh;

3) Jumlah pembagian bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkatan

jumlah pendapatan;

4) Tidak ada yang meragukan keuntungan bagi hasil;

5) Bagi hasil tergantung kepada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika

proyek itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan

ditanggung bersama oleh kedua belah pihak;

Adapun hal-hal yang harus dimiliki oleh pegawai bank yaitu:

1) Shiddiq, memastikan bahwa pengelolaan bank syariah dilakukan

dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dengan nilai
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ini pengelolaan diperkenankan (halal) serta menjauhi cara-cara yang

meragukan (subhat) terlebih lagi yang bersifat dilarang (haram).

2) Tabligh, secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan

mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk dan jasa

perbankan syariah. Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya tidak hanya

mengedepankan pemenuhan prinsip syariah semata, tetapi juga harus

mampu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna

jasa perbankan syariah.

3) Amanah, menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran

dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana (shahibul

maal) sehingga timbul rasa saling percaya antara pemilik dana dan

pihak pengelola dana investasi (mudharib).

4) Fathanah, memastikan bahwa pegelolaan bank dilakukan secara

profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan

maksimum dalam tingkat resiko yang ditetapkan oleh bank. Termasuk

didalamnya adalah pelayanan yang penuh dengan kecermatn dan

kesantunan (ri’ayah) serta penuh rasa tanggung jawab (mas’uliyah).

2.2 Perbedaan Bank Syariah Dan Bank Konvensional

Bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan syariah atau

prinsip agama Islam. Sesuai dengan prinsip Islam yang melarang sistem bunga

atau riba yang memberatkan, maka bank syariah beroperasi berdasarkan

kemitraan pada semua aktivitas bisnis atas dasar kesetaraan dan keadilan.



15

Perbedaan yang mendasar antara bank syariah dengan bank

konvensional, antara lain :

1. Perbedaan Falsafah

Perbedaan pokok antara bank konvensional dengan bank syariah

terletak pada landasan falsafah yang dianutnya. Bank syariah tidak

melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya sedangkan bank

kovensional justru kebalikannya. Hal inilah yang menjadi perbedaan yang

sangat mendalam terhadap produk-produk yang dikembangkan oleh bank

syariah, dimana untuk menghindari sistem bunga maka sistem yang

dikembangkan adalah jual beli serta kemitraan yang dilaksanakan dalam

bentuk bagi hasil. Dengan demikian sebenarnya semua jenis transaksi

perniagaan melalu bank syariah diperbolehkan asalkan tidak mengandung

unsur bunga (riba). Riba secara sederhana berarti sistem bunga berbunga

atau compound interest dalam semua prosesnya bisa mengakibatkan

membengkaknya kewajiban salah satu pihak seperti efek bola salju pada

cerita di awal artikel ini. Sangat menguntungkan saya tapi berakibat fatal

untuk banknya. Riba, sangat berpotensi untuk mengakibatkan keuntungan

besar disuatu pihak namun kerugian besar dipihak lain, atau malah ke dua-

duanya.

2. Konsep Pengelolaan Dana Nasabah

Dalam sistem bank syariah dana nasabah dikelola dalam bentuk

titipan maupun investasi. Cara titipan dan investasi jelas berbeda dengan

deposito pada bank konvensional dimana deposito merupakan upaya mem-

bungakan uang. Konsep dana titipan berarti kapan saja si nasabah
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membutuhkan, maka bank syariah harus dapat memenuhinya, akibatnya

dana titipan menjadi sangat likuid. Likuiditas yang tinggi inilah membuat

dana titipan kurang memenuhi syarat suatu investasi yang membutuhkan

pengendapan dana. Karena pengendapan dananya tidak lama alias cuma

titipan maka bank boleh saja tidak memberikan imbal hasil. Sedangkan

jika dana nasabah tersebut diinvestasikan, maka karena konsep investasi

adalah usaha yang menanggung risiko, artinya setiap kesempatan untuk

memperoleh keuntungan dari usaha yang dilaksanakan, didalamnya

terdapat pula risiko untuk menerima kerugian, maka antara nasabah dan

banknya sama-sama saling berbagi baik keuntungan maupun risiko.

Sesuai dengan fungsi bank sebagai intermediary yaitu lembaga

keuangan penyalur dana nasabah penyimpan kepada nasabah peminjam,

dana nasabah yang terkumpul dengan cara titipan atau investasi tadi

kemudian, dimanfaatkan atau disalurkan ke dalam traksaksi perniagaan

yang diperbolehkan pada sistem syariah. Hasil keuntungan dari

pemanfaatan dana nasabah yang disalurkan ke dalam berbagai usaha itulah

yang akan dibagikan kepada nasabah. Hasil usaha semakin tingi maka

semakin besar pula keuntungan yang dibagikan bank kepada dan

nasabahnya. Namun jika keuntungannya kecil otomatis semakin kecil pula

keuntungan yang dibagikan bank kepada nasabahnya. Jadi konsep bagi

hasil hanya bisa berjalan jika dana nasabah di bank di investasikan terlebih

dahulu kedalam usaha, barulah keuntungan usahanya dibagikan. Berbeda

dengan simpanan nasabah di bank konvensional, tidak peduli apakah

simpanan tersebut di salurkan ke dalam usaha atau tidak, bank tetap wajib

membayar bunganya.
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Dengan demikian sistem bagi hasil membuat besar kecilnya

keuntungan yang diterima nasabah mengikuti besar kecilnya keuntungan

bank syariah. Semakin besar keuntungan bank syariah semakin besar pula

keuntungan nasabahnya. Berbeda dengan bank konvensional, keuntungan

banknya tidak dibagikan kepada nasabahnya. Tidak peduli berapapun

jumlah keuntungan bank konvesional, nasabah hanya dibayar sejumlah

prosentase dari dana yang disimpannya saja.

3. Kewajiban Mengelola Zakat

Bank syariah diwajibkan menjadi pengelola zakat yaitu dalam arti

wajib membayar zakat, menghimpun mengadministrasikannya dan

mendistribusikannya. Hal ini merupakan fungsi dan peran yang melekat

pada bank syariah untuk memobilisasi dana-dana sosial (zakat. Infak,

sedekah)

4. Struktur Organisasi

Di dalam struktur organisasi suatu bank syariah diharuskan adanya

Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS bertugas mengawasi segala

aktifitas bank agar selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DPS ini

dibawahi oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Berdasarkan laporan dari

DPS pada masing-masing lembaga keuangan syariah, DSN dapat

memberikan teguran jika lembaga yang bersangkutan menyimpang. DSN

juga dapat mengajukan rekomendasi kepada lembaga yang memiliki

otoritas seperti Bank Indonesia dan Departemen Keuangan untuk

memberikan sangsi.
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Tabel II.1: Perbedaan Antara Bank Syari’ah Dan Bank Konvensional

BANK SYARI’AH BANK KONVENSIONAL

1. Melakukan investasi-investasi
yang halal saja

1. Investasi yang halal dan haram

2. Berdasarkan prinsip bagi hasil
Besarnya disepakati pada
waktu akad dengan
berpedoman kepada
kemungkinan untung rugi.
Besar rasio didasarkan pada
jumlah keuntungan yang
diperoleh Rasio tidak berubah
selama akad masih Berlaku
Kerugian ditanggung bersama
Jumlah pembagian laba
meningkat sesuai dengan
peningkatan keuntungan
Eksistensi tidak ada yang
meragukan keabsahan bagi
hasil.

2. Memakai perangkat bunga
Besarnya disepakati pada waktu
akaddengan asumsi akan selalu
untung
Besarnya presentase didasarkan
pada jumlah modal yang
dipinjamkan
Bunga dapat mengambang dan
besarnya naik turun.
Pembayaran bunga besarnya
tetap tanpa pertimbangan
untung rugi
Jumlah bunga tidak meningkat
sekalipun keuntungan
meningkat
Eksistensi bunga diragukan

3. Berorientasi pada keuntungan
(profit oriented) dan
kemakmuran dan kebahagian
dunia akhirat

3. Profit oriented

4. Hubungan dengan nasabah
dalam bentuk hubungan
kemitraan.

4. Hubungan dengan nasabah
dalam bentuk hubungan
kreditur-debitur.

5. Penghimpunan dan penyaluran
dana harus sesuai dengan
fatwa Dewan Pengawas
Syariah

5. 5. Tidak terdapat dewan sejenis

Sumber: Syafi’i Antonio, (2001)

2.3 Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat

dipersamaan dengan itu berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank

dengan pihak lain yang diwajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan
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uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau

bagi hasil. (Kasmir, 2003 : 102).

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua

hal sebagai  berikut Syafi’i Antonio (2001)

1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi

kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik

usaha produksi, perdagangan atau investasi.

2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk

memenuhi kebutuhan konsumsi.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi

dua hal :

1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan :

(a) Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil

produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau

mutu hasil produksi; dan

(b) Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari

suatu barang.

2) Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang- barang

modal (capital goods) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan

itu.
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2.4 Mudharabah dan Murabahah

1. Mudharabah
Gambar II.1

Sumber: Sudarsono (2008)

Keterangan:

(1) Pemilik dana dan pengelola dana menyepakati akad mudharabah

(2) Proyek usaha sesuai akad mudharabah dikelola pengelola dana

(3) Proyek usaha menghasilkan laba atau rugi

(4) Jika untung, dibagi sesuai nisbah

(5) Jika rugi, ditanggung pemilik dana

a. Pengertian Mudharabah

Menurut Algagoud dan Mervyn (2001) mudharabah

didefenisikan: Seluruh perjanjian diantara paling sedikit dua belah pihak

dimana satu pihak, pemilik modal (shahibul mal) mempercayakan

sejumlah dana kepada pihak lain, pengusaha (mudharib), untuk

menjalankan suatu aktivitas atau usaha.
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Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105

Tentang Akuntansi mudharabah didefenisikan: Akad kerjasama antara dua

pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana,

sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan

keuntungan dibagi diantara mereka sesuai atas kesepakatan sedangkan

kerugian financial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

Menurut Muhammad (2001) mudharabah adalah akad kerjasama

antara bank selaku pemilik dana (sahibul mal) dengan nasabah selaku

(mudharib) yang mempunyai keahlian atau keterampilan mengelola suatu

usaha yang produktif dan hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut

dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati.

Dari defenisi diatas dapat ditarik kesimpulan, dimana pemilik

modal menyerahkan 100% modalnya kepada pengusaha untuk dikelola

dalam suatu proyek atau usaha sebagai bentuk kerjasama dalam

mudharabah.

b. Jenis jenis mudharabah

Dalam PSAK No. 105 mudharabah terdiri dari mudharabah

muthlaqah, mudharabah muqayadah dan mudharabah musytarakah.

Adapun pengertiannya adalah:

a. Mudharabah muthlaqah adalah mudharabah dimana pemilik dana

memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan

investasinya.
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b. Mudharabah muqayadah adalah mudharabah dimana pemilik dana

memberikan batasaan kepada pengelola dana mengenai tempat, cara

dan objek investasi.

c. Mudharabah musytarakah adalah bentuk mudharabah dimana

pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama

investasi.

Dalam mudharabah muqayadah, contoh batasan adalah:

(a) Tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya.

(b) Tidak menginvestasikan dananya dapat transaksi penjualan cicilan,

tanpa penjualan atau tanpa jaminan.

(c) Mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa

melalui pihak ketiga.

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 bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

Sebagaimana dinyatakan dalam PSAK No. 105 tentang akuntansi

mudharabah pada paragraf 10 sebagai berikut: Jika dari pengelolaan dana

mudharabah menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil utuk

pemilik dana ditentukan berdasrkan nisbah yang disepakati dari hasil

usaha yang diperoleh selama periode akad. Jika dari pengelolaan dana

mudharabah menimbulakan kerugian, maka kerugian fiansial menjadi

tanggungan pemilik dana. Kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau
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kesalahan oleh pengelola dana, seperti penyelewengan, kecurangn, dan

penyalahgunaan 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.

c. Landasan hukum Mudharabah

a. Al-qur’an

















“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai)
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada
barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi
jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah
yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan
hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu
(para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang
menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang
berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu
kerjakan.” (QS.2:283)

b. As-Sunnah

Dari Shalih bin Suaib r.a bahwa rasulullah SAW bersabda,

"tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara

tangguh, muqaradhah (mudhrabah), dan mencampuradukkan dengan

tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual,” (HR.Ibnu Majah)
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“Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai

mudharabah, ia mensyaratkan kepada pengelola dananya agar tidak

mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli

hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (pengelola dana) harus

menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas

didengar Rasulullah SAW, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani

dari Ibnu Abbas)

d. Rukun dan Ketentuan Syariah Akad Mudharabah

Rukun mudharabah ada empat, yaitu:

a. Pelaku, terdiri atas : pemilik dana dan pengelola dana

b. Objek mudharabah, berupa: modal dan kerja

c. Ijab kabul / serah terima

d. Nisbah keuntungan

Ketentuan syariah, adalah sebagai berikut :

1. Pelaku

a. Pelaku harus cakap hukum dan baligh.

b. pelaku akad mudharabah dapat dilakukan sesama atau dengan

nonmuslim.

c. Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha

tetapi ia boleh mengawasi.

2. Objek mudharabah (Modal dan Kerja)

Objek mudharabah merupakan konsekuensi logis dengan

dilakukannya akad mudharabah.

a. Modal
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1) Modal yang diserahkan dapat  berbentuk uang atau aset lainnya

(dinilai sebesar nilai wajar), harus jelas jumlah dan jenisnya.

2) Modal harus tunai dan tidak utang. Tanpa adanya setoran

modal, berarti pemilik dana tidak memberikan kontribusi

apapun padahal pengelola dana harus bekerja.

3) Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat

dibedakan dari keuntungan.

4) Pengelola dana tidak diperkenankan untuk memudhrabahkan

kembali modal mudharabah, dan apabila terjadi maka dianggap

terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana.

5) Pengelola dana tidak diperbolehkan untuk meminjamkan modal

kepada orang lain dan apabila terjadi maka dianggap terjadi

pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana.

6) Pengelola dana memiliki kebebsan untuk mengatur modal

menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri, selama tidak

dilarang secra syariah.

b. Kerja

1) Konstribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian,

keterampilan, selling skill, management skill, dan lain-lain.

2) Kerja adalah hak pengelola dana dan tidak boleh diintervensi

oleh pemilik dana.

3) Pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai dengan

syariah.
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4) Pengelola dana harus mematuhi semua ketetapan yang ada

dalam kontrak.

5) Dalam hal pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau

melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, pengelola dana

sudah menerima modal dan sudah bekerja maka pengelola dana

berhak mendapatkan imbalan/ganti rugi/upah.

3. Ijab kabul

Adalah pernyataan dan ekspresi saling rela diantara pihak-

pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui

korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

4. Nisbah keuntungan

a. Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian

keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh

kedua pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang dipeoleh.

Pengelola dana mendapatkan imbalan ats kerjanya, sedangkan

pemilik dana mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah

keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kedua pihak, inilah

yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah

pihak mengenai cara pembagian keuntungan. Jika dalam akad

tersebut tidak dijelaskan masing- masing porsi, maka

pembagiannya menjadi 50% dan 50%.

b. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah

pihak.
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c. Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan

menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulakan

riba.

2. Murabahah

a. Pengertian murabahah

Pembiayaan menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008

adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu

berupa:

1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah

2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli

dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik

3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan

istishna’

4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh

5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi

multijasa

Salah satu produk dari pembiayaan adalah murabahah. Menurut

Widodo (2010 : 19), murabahah berasal dari kata ribh yang berarti

keuntungan, laba, atau tambahan. Akad murabahah adalah akad jual

beli barang dengan menyatakan harga asal dan keuntungan (margin)

yang disepakati oleh penjual dan pembeli dimana pembayaran dapat

dilakukan secara tunai atau tangguh

(Warsono dan Jufri : 2011) murabahah adalah akad jual beli

barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah



28

keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya

perolehan barang tersebut kepada pembeli (PSAK 102).

Menurut Sofyan Syafi’i Harahap (2004:95) mendefinisikan

pengertian murabahah adalah sebagai berikut: “Suatu perjanjian yang

disepakati antara bank syariah dengan nasabah dimana bank

menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal

kerja lainnya dalam bentuk barang yang dibutuhkan nasabah yang akan

dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank

ditambah margin keuntungan) pada waktu dan mekanisme pembayaran

yang ditetapkan sebelumnya pada awal”.

Murabahah menurut Ascarya (2007: 81) menyatakan bahwa:

“Murabahah adalah istilah dalam fiqih Islam yang berarti 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.

b. Jenis – jenis murabahah

Ada dua jenis murabahah, yaitu:

1. Murabahah dengan pesanan

Dalam murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian

barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabahah dengan

pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk

membeli barang yang dipesannya, kalau bersifat mengikat berarti

pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat
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membatalkan pesananya. Jika aset murabahah yang telah dibeli

oleh penjual,  dalam murabahah pesanan mengikat, mengalami

penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka

penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan akan

mengurangi nilai akad.

Gambar II.2

Skema Murabahah dengan Pesanan

Sumber: Sudarsono (2008)

Keterangan:

1. Melakukan akad murabahah

2. Penjual memesan dan membeli pada supplier/produsen

3. Barang diserahkan dari produsen

4. Barang diserahkan kepada pembeli

5. Pembayaran dilakukan oleh pembeli

2. Murabahah tanpa pesanan

Murabahah jenis ini bersifat tidak mengikat,

Gambar II.3

Skema Murabahah tanpa Pesanan

Penjual Pembeli
(1)
(4)

Prosedusen
Supplier

(3)
(2)

PembeliPenjual

(1)

(2)

(3)
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Sumber: Sudarsono (2008)

Keterangan:

1. Melakukan akad murabahah

2. Barang diserahkan kepada pembeli

3. Pembayaran dilakukan oleh pembeli

c. Landasan Hukum Murabahah

Adapun landasan hukum murabahah yaitu:












Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-
suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh
dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu. (QS. An-Nisa’: 29)

Pada QS. Al-Baqarah ayat 275 Allah berfirman:
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“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran
(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang dermikian itu sama
dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan juial beli dan
mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya
larangan Tuhannya, lalu berhenti (dari mengambil riba), maka
baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan)
dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali
(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni- penghuni neraka;
mereka kekal didalamnya”.( Qs. Al-Baqarah: 275)

Dari Abu Sa’id Al-khudri, Rasulullah SAW bersabda:

Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan  suka sama suka. (HR. Al-

Baihaqi, Ibnu Majah, dan Shaih Menurut Ibnu Hibban)

d. Rukun dan Ketentuan Syariah Akad Murabahah

Dalam kaidah fiqih mengatakan bahwa “pada dasarnya segala

bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang

mengharamkannya.” Namun setiap usaha atau kegiatan akan sah

dilakukan apabila mengikuti prosedur dalam hal ini sesuai dengan

rukun dan syarat.

Rukun murabahah menurut Mahzab Imam Hanafi adalah ijab

dan kabul. Sedangkan menurut jumhur ulama ada empat rukun yaitu

orang yang menjual, orang yang membeli, shighat, dan barang yang

diakadkan (Muthaher : 2012; 59).

Menurut Muthaher (2012), Syarat jual beli adalah sesuai

degan rukun jual beli yaitu:

1) Syarat Orang yang berakal

Orang yang melakukan jual beli harus memenuhi:
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a) Berakal

b) Orang yang melakukan jual beli adalah orang yang berbeda

2) Syarat yang berkaitan dengan ijab Kabul

Menurut para ulama fiqih, syarat ijab Kabul adalah:

a) Orang yang telah mengucapkannya telah baligh da berakal

b) Kabul sesuai ijab

c) Ijab dan Kabul itu dilakukan dalam satu majelis

3) Syarat barang yang dijualbelikan

Syarat barang yang diperjualbelikan yaitu:

a) Barang itu ada tau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual

menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu

b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia

c) Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki

seseorang tidak boleh dijualbelikan

Boleh diserahkan saat akad berlangsung dan pada waktu yang

disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

2.5 Akuntansi Syariah

1. Pengertian Akuntansi Syariah

Jika kita cermati surat Al-Baqarah ayat 282, Allah memerintahkan

untuk melakukan penulisan secara benar atas segala transaksi yang pernah

terjadi selama melakukan muamalah. Dari hasil penulisan tersebut dapat

digunakan sebagai informasi untuk menentukan apa yang akan diperbuat
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oleh seseorang. Sehubungan dengan ini, beberapa definisi akuntansi dapat

disajikan, diantaranya :

Hafidhuddin ( 2003 ) mendefinisikan, tujuan utama dari akuntansi

adalah untuk melaksanakan perhitungan periodik antara biaya (usaha) dari

hasil (prestasi). Konsep ini merupakan inti dari teori akuntansi dan

merupakan ukuran yang dijadikan sebagai rujukan dalam mempelajari

akuntansi.

Accounting Principle Board (APB) Statement No. 4

mendefinisikan bahwa: akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya

adalah memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang

mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksud untuk digunakan dalam

pengambilan keputusan ekonomi, yang digunakan dalam memilih di

antara beberapa alternatif”

American Institute of Certified Public Accountant (AICPA)

mendefinisikan bahwa akuntansi adalah seri pencatatan, penggolongan,

dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter,

transaksi dan kejadian umumnya bersifat keuangan dan termasuk

menafsirkan hasilnya.

Dalam keterangan ini penulis menyimpulkan bahwa pengertian

Akuntansi Syari’ah jika ditinjau dari secara etimologi , kata akuntansi

berasal dari bahasa inggris, accounting, dalam bahasa Arabnya disebut “

Muhasabah” yang berasal dari kata hasaba, hasiba, muhasabah atau wazan

yang lain adalah hasaba, hasban, hisabah, artinya menimbang,



34

memperhitungkan mengkalkulasikan, mendata, atau menghisab, yakni

menghitung dengan seksama atau teliti yang harus dicatat dalam

pembukuan tertentu.

Menurut Sofyan S. Harahap (2004) dalam buku Akuntansi

Syariah halaman 57 mendefinisikan akuntansi sebagai berikut :

”Murabahah, yaitu suatu aktifitas yang teratur berkaitan dengan

pencatatan transaksi-transaksi, tindakan-tindakan, keputusan-keputusan

yang sesuai dengan syari’at dan jumlah-jumlahnya, di dalam catatan-

catatan yang representatif, serta berkaitan dengan pengukuran dengan

hasil-hasil keuangan yang berimplikasi pada transaksi-transaksi, tindakan-

tindakan, dan keputusan-keputusan tersebut untuk membentu pengambilan

keputusan yang tepat. Melalui definisi ini kita dapat membatasi

karakteristik muhasabah dalam poin-poin berikut ini :

1) Aktifitas yang teratur.

2) Pencatatan :

a. Transaksi-transaksi, tindakan-tindakan dan keputusan-keputusan

yang sesuai dengan hukum .

b. Jumlah-jumlahnya.

c. Didalam catatan-catatan yang representatif.

3) Pengukuran hasil-hasil keuangan.

4) Membantu pengambilan keputusan yang tepat.

Menurut Sofyan S. Harahap (2004) dalam akuntansi Social

ekonomi dan Akuntansi Islam mendefinisikan :” Akuntansi Islam atau

Akuntansi syariah pada hakekatnya adalah penggunaan akuntansi dalam
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menjalankan syariah Islam. Akuntansi syariah ada dua versi, Akuntansi

syariah yang yang secara nyata telah diterapkan pada era dimana

masyarakat menggunakan sistem nilai Islami khususnya pada era Nabi

SAW, Khulaurrasyidiin, dan pemerintah Islam lainnya. Kedua Akuntansi

syariah yang saat ini muncul dalam era dimana kegiatan ekonomi dan

sosial dikuasai ( dihegemony) oleh sistem nilai kapitalis yang berbeda dari

sistem nilai Islam. Kedua jenis akuntansi itu bisa berbeda dalam merespon

situasi masyarakat yang ada pada masanya. Tentu akuntansi adalah produk

masanya yang harus mengikuti kebutuhan masyarakat akan informasi yang

disuplinya”

2. Prinsip dalam Akuntansi Syariah

Nilai pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran selalu melekat

dalam sistem akuntansi syari’ah. Ketiga nilai tersebut tentu saja telah

menjadi prinsip dasar yang universal dalam operasional akuntansi

syari’ah. Adapun makna yang terdapat dalam surat Al-Baqarah 282:

(1) Prinsip Pertanggungjawaban

Prinsip pertanggungjawaban (accountability) merupakan

konsep yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat muslim.

Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsepamanah. Bagi

kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia

dengan sag Khaliq mulai dari alam kandungan. Manusia diciptakan

oleh Allah sebagai khalifah dimuka bumi. Manusia dibebani amanah
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oleh Allah untuk menjalankan fungsi-fungsi kekhalifahannya. Inti

kekhalifahan adalah menjalankan atau menunaikan amanah.

Banyak ayat Al-quran yang menjelaskan tentang proses

pertanggungjawaban manusia sebagai pelaku amanah Allah di muka

bumi. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu

yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan

pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada

pihak-pihak yang terkait. Wujud pertanggungjawabannya biasanya

dalam bentuk laporan akuntansi.

(2) Prinsip Keadilan

Jika ditafsirkan lebih lanjut, surat Al-Baqarah 282

mengandung prinsip keadilan dalam melakukan transaksi. Prinsip

keadilan ini tidak saja merupakan nilai yang sangat penting dalam

etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang

secara inheren melekat dalam fitrah manusia yang pada dasarnya harus

berbuat adil . Dalam konteks akuntansi, menegaskan, kata adil dalam

surat Al-Baqarah 282, secara sederhana dapat berarti bahwa setiap

transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dicatat dengan benar.

Misalnya, bila nilai transaksi adalah sebesar Rp. 100 juta maka

akuntansi (perusahaan akan mencatatnya dengan jumlah yang sama;

Dengan kata lain, tidak ada window dressing dalam praktik akuntansi

perusahaan.

Dengan demikian, kata keadilan dalam konteks aplikasi

akuntansi mengandung dua pengertian, yaitu: Pertama adalah berkaitan

dengan praktik moral, yaitu kejujuran, yang merupakan faktor yang
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sangat dominan. Tanpa kejujuran ini, informasi akuntansi yang

disajikan akan menyesatkan dan sangat merugikan masyarakat. Kedua,

kata adil bersifat lebih fundamental (dan tetap berpijak pada nilai-nilai

syariah.

(3) Prinsip Kebenaran

Prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan

prinsip keadilan. Sebagai contoh misalnya, dalam akuntansi kita akan

selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran dan

pelaporan. Aktivitas dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan

pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan dapat menciptakan keadilan

dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi

ekonomi. Kebenaran dalam Al-Quran tidak diperbolehkan untuk

dicampur adukkan dengan kelebathilan. Namun, barangkali ada

pertanyaan dalam diri kita, siapakah yang berhak menentukan

kebenaran? Untuk hal ini tampaknya kita masih terkendala, namun

sebagian muslim, selayaknya kita tidak risau atas hal tersebut. Sebab

Al-Qur’an telah menggariskan, bahwa ukuran, alat atau instrumen

untuk menetapkan kebenaran tidaklah berdasarkan nafsu.

2.6 Akuntansi Mudharabah Dan Akuntansi Murabahah

1. Akuntansi Mudharabah

a. Karekteristik Pembiayaan Mudaharabah
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1) Entitas dapat bertindak baik sebagai pemilik dana atau pengelola

dana.

2) Mudharabah terdiri dari mudharabah muthlaqah, mudharabah

muqayyadah, dan mudhrabah musyitarakah. Jika entitas bertindak

sebagai pengelola dana, maka danayang disajikan sabagai dana

syirkah temporer.

3) Dalam mudharabah muqayadah, contoh batasan antara lain:

a) Tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya.

b) Tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan

cicilan, tanpa jaminan, atau

c) Mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi

sendiri tanpa melalui pihak ketiga.

4) Pada prinsipnya dalam penyaluran mudharabahtidak ada jaminan,

namun agar pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya

dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan

pelanggaran terhadap hal- hal yang telah disepakati bersama dalam

akad.

5) Pengembalian dana mudharabah dapat dilakukan secara bertahap

bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat

akad mudharabah diakhiri.

6) Jika dari pengelolaan dana mudharabah menghasilkan keuntungan,

makaa porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola

dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil
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usaha yang diperoleh selama periode akad. Jika dari pengelolaan

dana mudharabah menimbulkan kerugian, maka kerugian finansial

menjadi tangungan pemilik dana.

b. Jurnal Transaksi Mudharabah

Berdasarkan PSAK No. 105 jurnal yang perlu dicatat dalam

mudharabah adalah sebagai berikut :

1) Akuntansi untuk Pemilik Dana

a) Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui

sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau

penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana.

b) Pengukuran investasi mudharabah

1. Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar

jumlah yang dibayarkan.

2. Investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur

sebesar nilai wajar aset non-kas pada saat pembayaran.

Nilai dari investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas

hrus disetujui oleh pemilik dana dan pengelola dana pada saat

kontrak.

Ada 2 alasan tidak digunakannya dasar historical cost

untuk mengukur aset nonkas. Penggunaan nilai yang disetujui oleh

pihak yang melakukan kontrak untuk mencapai sutu tujuan

akuntansi keuangan.
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a. Penggunaan nilai yang disetujui (agreed value) oleh pihak yang

melakukan kontarak untuk nilai aset nonkas menuju aplikasi

konsep representational faithfulness dalam pelaporan.

Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar

jumlah yang dibayarkan.

Jurnal pada saat pembayaran kas :

Dr. Investasi mudharabah xxx

Kr. Kas xxx

Investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur

sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan

kemungkinannya ada 2:

a. Jika nilai wajar lebih tinggi dari pada nilai tercatatnya, maka

selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan

diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah.

Jurnal pada saat penyerahan aset nonkas:

Dr. Investasi mudharabah xxx

Kr. Keuntungan tangguhan xxx

Kr. Aset nonkas xxx

Jurnal amortisasi keuntungan tangguhan

Dr. Keuntungan tangguhan xxx

Kr. Keuntungan xxx

b. Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka

selisihnya diakui sebagai kerugian dan akui pada saat

penyerahan aset nonkas.

Jurnal:



41

Dr. Investasi mudharabah xxx

Dr. Kerugian xxx

Kr. Aset nonkas mudharabah xxx

c) Penurunan nilai investasi mudharabah dalam bentuk aset

nonkas:

a. Penurunan nilai sebelum usaha dimulai

Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha

dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang

bukan karena kelalaian atau kesalahan pihak pengelola

dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai

kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah.

Jurnal:

Dr. Kerugian investasi mudharabah xxx

Kr. Investasi mudharabah xxx

b. Penurunan nilai setelah usaha dimulai

Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah

dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan

pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut tidak

langsung mengurangi jumlah investasi mudharabah namun

diperhitungkan pada saat  pembagian bagi hasil.

Jurnal :

Dr. Kerugian investasi mudharabah xxx

Kr. Penyisihan investasi mudharabah

xxx

Dr. Kas xxx

Dr. Penyisihan investasi mudharabah xxx



42

Kr. Pendapatan bagi hasil xxx

d) Kerugian

Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum

akad mudharabah berakhir.

Pencatatan kerugian yang terjadi dalam suatu periode

sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian

dan dibentuk penyisihan kerugian investasi.

Jurnal:

Dr. Kerugian investasi mudharabah xxx

Kr. Penyisihan kerugian investasi

Mudharabah xxx

e) Hasil usaha

Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola

dana diakui sebagai piutang .

Jurnal:

Dr. Piutpang pendapatan bagi hasil xxx

Kr. Pendapatan bagi hasil mudharabah xxx

Pada saat pengelola dana membayar bagi hasil

Jurnal:

Dr. Kas xxx

Kr. Piutang pendapatan bagi hasil xxx

f) Akad mudharabah berakhir, selisih antara investasi

mudharabah setelah dikurangi penyisihan dan pengembalian

investasi, dan pengembalian investasi mudharabah, diakui

sebagai keuntungan atau kerugian.
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Juranal:

Dr. Kas/piutang/aset nonkas xxx

Dr. Penyisihan kerugian investasi mudharabah xxx

Kr. investasi mudharabah xxx

Kr. keuntungan investasi mudharabah xxx

g) Penyajian

Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam

laporan keuangan sebesar nilai tercatat, yaitu nilai investasi

mudharabah dikurangi penyisihan kerugian (jika ada).

h) Pengungkapan

Pemilik dana mengungkapkan  hal-hal yang terkait

dengan transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas pada:

a. Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi

dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha

mudharabah,dan lain-lain.

b. Rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya.

c. Penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode

berjalan.

d. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No.101

tentang penyajian laporan keuangan.

2) Akuntansi untuk Pengelola Dana

1. Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad diakui

sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai

wajar asset nonkas yang diterima.
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2. Pengukuran dana syirkah temporer

Dana syirkah temporer diukur sebesar jumlah kas atau nilai

wajar asset nonkas yang diterima.

Jurnal:

Dr. Kas/Asset Nonkas xxx

Kr. Dana Syirkah Temporer xxx

3. Penyaluran kembali dana syirkah temporer

Jika pengelola dana menyalurkan dana syirkah temporer

yang diterima maka pengelola dana mengakui sebagai asset

(investasi mudharabah). Sama seperti akuntansi untuk pemilik

dana. Dan ia akan mengakui pendapatan secara bruto sebelum

dikurangi dengan bagian hak pemilik dana.

Jurnal pencatatan ketika menerima pendapatan bagi hasil

dari penyaluran kembali dana syirkah temporer:

Dr. Kas/Piutang xxx

Kr. Pendapatan yang belum dibagikan xxx

Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer

yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik

dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi

porsi hak pemilik dana.

Jurnal:

Dr. beban bagi hasil mudharabah xxx

Kr. Kas xxx
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4. Sedangkan apabila pengelola dana mengelola sendiri dana

mudharabah berarti ada pendapatan dan beban yang diakui dan

pencatatannya sama dengan akuntansi konvensional yaitu:

Saat mencatat pendapatan:

Dr. kas/piutang xxx

Kr. Pendapatan xxx

Saat mencatan beban:

Dr. Beban xxx

Kr. Kas/utang xxx

Jurnal penutup yang dibuat akhie periode (apabila diperoleh

keuntungan):

Dr. pendapatan xxx

Kr. Beban xxx

Kr. Pendapatan yang belum dibagikan xxx

Jurnal ketika dibagihasilkan kepada pemilk dana:

Dr. beban bagi hasil mudharabah xxx

Kr. Utang bagis hasil mudharabah xxx

Jurnal pada saat pengelola membayarkan bagi hasil:

Dr. utang bagi hasil mudharabah xxx

Kr. Kas xxx

Jurnal penutup yang dibuat apabila terjadi kerugian:

Dr. Pendapatan xxx

Dr. penyisihan kerugian xxx

Kr. Beban xxx
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5. Kerugian diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana

diakui sebagai beban pengelola dana.

Jurnal:

Dr. Beban xxx

Kr. Utang lain-lain/kas xxx

6. Di akhir akad

Jurnal:

Dr. dana syirkah temporer xxx

Kr. Kas/asset nonkas xxx

Jika ada penyisihan kerugian sebelumnya.

Jurnal:

Dr. dana syirkah temporer xxx

Kr. Kas/asset non kas xxx

Kr. Penyisihan kerugian xxx

7. Penyajian

Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam

laporan keuangan:

a. Dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai

tercatatnya untuksetiap jenis mudharabah, yaitu sebesar dana

syirkah temporer dikurangi dengan penyisihan kerugian (jika

ada).

b. Bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan

tetapi belum diserahkan kepada pemilk dana disajikan sebagai

pos bagi hasil yang belum dibagikan sebagai kewajiban.

8. Pengungkapan
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Pengelola dana mengungkapakan transaksi mudharabah

dalam laporan keuangan:

a. Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana,

pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-

lain.

b. Rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan

jenisnya.

c. Penyaluran dana yang berasal dari mudharabah muqayadah.

Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101 tentang

penyajian laporan keuangan syariah.

Asumsi pencatatan untuk pengelola dana yang telah dibahas

diatas menggunakan akasd mudharabah muqayyadah, dimana dana

dari pemilik dana langsung disalurkan pada pengelola dana lain

(kedua) dan pengelola dana pertama hanya sebagai perantara yang

mempertemukan antara pemilik dana dengan pengelola dana lain

(kedua), maka dana untuk jenis seperti ini akan dilaporka Off Balance

Sheet. Atas kegiatan tersebut pengelola dana pertama akan menerima

komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak. Sedangkan antara

pemilik dana danpengelola dana lain (kedua) berlaku nisbah bagi hasil.

2. Akuntansi Murabahah

a. Karakteristik Pembiayaan Murabahah

Adapun karakteristik pembiayaan murabahah berdasarkan

PSAK 102 yaitu:
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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 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:
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(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.

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
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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: 1). Melakukan pelunasan pembayaran

tepat waktu; atau 2). Melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat

dari waktu yang telah disepakati.

12. Penjual boleh memberikan potongan dari total piutang murabahah

yang belum dilunasi jika pembeli: 1). Melakukan pembayaran

cicilan tepat waktu; dan atau 2). Mengalami penurunan

kemampuan pembayaran.

b. Jurnal Transaksi Murabahah

Berdasarkan PSAK No. 102 jurnal yang perlu dicatat dalam

murabahah adalah sebagai berikut :

1) Akuntansi Untuk Penjual

a) Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan

sebesar biaya perolehan.

Dr. Aset Murabahah xxx

Kr. Kas xxx

b) Untuk murabahah pesanan mengikat, pengukuran aset

murabahah setelah perolehan adalah dinilai sebesar biaya

perolehan dan jika terjadi penurunan nilai aset karena usang,

rusak atau kondisi lainnya sebelum diserahkan kepada nasabah,
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penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi

nilai aset.

Jika terjadi penurunan nilai untuk murabahah pesanan

mengikat, maka jurnal:

Dr. Beban penurunan nilai xxx

Kr. 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 pada biaya perolehan, maka

selisihnya diakui sebagai kerugian.

Jika terjadi penurunan terjadi penurunan nilai untu

murabahah pesanan tidak mengikat, maka jurnal:

Dr. Kerugian Penuruan Nilai xxx

Kr. Aset Murabahah xxx

c) Apabila terdapat diskon pada saat pembelian aset murabahah,

maka perlakuannya adalah sebagai berikut:

1. Jika terjadi sebelum akad murabahah akan menjadi

pengurang biaya perolehan aset murabahah, jurnal:

dr. Aset murabahah xxx (haraga perolehan-aset)

kr. Kas xxx

2. Jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang

disepakati menjadi hak pembeli, jurnal:

dr. Kas xxx
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kr. Utang xxx

3. Jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang

disepakati menjadi hak penjual, menjadi tambahan

keuntungan murabahah, jurnal:

dr. Kas xxx

kr. Keuntungan murabahah xxx

4. Jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan

dalam akad,maka akan menjadi hak penjual dan diakui

sebagai pendapatan operasional lain, jurnal:

dr. Kas xxx

kr. Pendapatan operasionala lain xxx

d) Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon

tersebut kan tereliminasi pada saat:

1. Dilakukan pembayaran kepada pembeli, sehingga

jurnal:

dr. Utang xxx

kr. Kas xxx

2. Pengakuan keuntungan murabahah:

a. Jika penjualan dilakukan secara tunai atau tangguh

sepanjang masa angsuran murabahah tidak melebihi

satu periode laporan keuangan, maka keuntungan

murabahah diakui pada saat terjadinya akad murabahah:

dr. Kas xxx
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dr. Piutang murabahah xxx

kr. Aset murabahah xxx

kr. 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,

mak 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 dimana ada risiko piutang

tidak tertagih relatif besar dan/atau beban untuk

mengelola dan menagih piutang yang relatif besar,

maka jurnal:

Dr.  Piutang murabahah xxx

Kr. Aset murabahah xxx

Kr. Keuntungan tangguhan xxx

Pada saat penerima angsuran:

Dr. Kas xxx

Kr. Keuntungan xxx

Contoh pengakuan keuntungan secara proporsional

adalah jika perolehan aset Rp. 1.000, keuntungan

Rp.250, (25% dari harga jual) maka:

Tahun Angsuran Harga pokok Keuntungan
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1 600 480 120
2 400 320 80
3 250 200 50

3) Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah

berhasil ditagih, metode ini digunakan untuk

transaksi murabahah tangguh dimana risiko

piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan

piutang serta penagihannya cukup besar.

Pencatatannya sama dengan poin (2), hanya saja

jurnal pengakuan keuntungan dibuat saat seluruh

piutang telah selesai ditagih.

e) 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 yang dapat direalisai sama dengan

akuntansi konvensional, yaitu saldo piutang dikurangi

penyisihan kerugian piutang. Jurnal untuk piutang tak tertagih:

Dr. Piutang tak tertagih xxx

Kr. Penyisihan piutang tak tertagih xxx

f) Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada

pembeli yang melunasi tepat waktu yang disepakati diakui

sebagai pengurang keuntungan murabahah.

g) Jika potongan diberikan pada saat pelunasan, maka dianggap

sebagai pengurang keutungan murabahah, dan jurnal:

Dr. Kas xxx
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Dr. Keuntungan ditangguhkan xxx

Kr. Piutang murabahah xxx

Kr. Keuntungan murabahah xxx

(porsi pengakuan keuntungan – potongan)

h) 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 pada pembeli

dr. Kas xxx

dr. Keuntungan yang ditangguhkan xxx

kr. Piutang murabahah xxx

kr. Keuntungan murabahah xxx

pada saat pengembalian kepada pembeli

dr. Keuntungan murabahah xxx

kr. Kas xxx

i) Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan

kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima

diakui sebagai bagian dana kebajikan.

Dr. Dana kebajikan-kas xxx

Kr. Dana kebajikan –denda xxx

j) Pengakuan dan pengukuran penerimaan uang muka adalah

sebgai berikut:
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1. Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian

sebesar jumah uang yang diterima.

2. Pada saat barang jadi dibeli oleh pembeli maka uang

muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan

bagian pokok)

3. 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

Dr. Kas xxx

Kr. Utang lain uang muka murabahah xxx

b. Apabila murabahah jadi dilaksanakan

Dr. Uatang lain uang muka murabahah xxx

Kr. Piutang murabahah xxx

Sehingga untuk penentuan margin keuntungan didasarkan

atas nilai piutang (harga jual kepada pembeli setelah

dikurangi uang muka)

c. Pesanan dibatalkan, jika uang muka yang dibayarkan

oleh calon pembeli lebih dasar daripada biaya yang

dikeluarkan oleh penjual dalam rangka memenuhi

permintaan calon pembeli maka selisihnyadikembalikan

pada calon pembeli.

Dr. Utang lain-uang muka murabahah xxx
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Kr. Pendapatan operasional xxx

Kr. Kas xxx

d. Pesanan dibatalkan, jika uang muka yang dibayarkan

oleh calon pembelilebih kecil daripada biaya yang

dikeluarkan oleh penjual dalam rangka memenuhi

permintaan calon pembeli, maka penjual dapat meminta

pembeli untuk membayarkan kekurangannya dan pembeli

membayarkan keuangannya.

Dr. Utang lain-uang muka murabahah xxx

Kr. Pendapatan operassional xxx

e. Jika perusahaan menanggung kekurangannya atau

uang muka sanma dengan beban yang dikeluarkan.

Dr. Utang lain-uang muka murabahah xxx

Kr. Pendapatan operasional xxx

k) Penyajian

Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih dapat

direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi

penyisihan kerugian piutang. Keuntungan murabahah

tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account)

piutang murabahah.

l) Pengungkapan

Penjual   hal- hal yang terkait dengan transaksi

murabahah, tetapi tidak terbatas pada:

a. Harga perolehan aset murabahah
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b. Janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan

pesanan sebagai kewajiaban atau bukan; dan

c. Pengengkapan yang diperlukan sesuai PSAK No.101

tentang penyajian laporan keuangan syariah.

3. Akuntansi untuk Pembeli

a. Uang muka

Pembeli membyarkan uang muka.

Jurnal:

Dr. Uang muka xxx

Kr. Kas xxx

Jika sudah memberikan uang muka, maka ketika penyerhan barang

jurnalnya:

Dr. Aset xxx

Dr. Beban murabahah tangguhan xxx

Kr. Uang muka xxx

Kr. Utang murabahah xxx

Jika pembeli membatalkan transaksi dan dikenakan biaya, maka diakui

sebagai kerugian, apabila biaya yang dikenakan lebih kecil dari uang

muka, maka jurnalnya:

Dr. Uang kas xxx

Dr. Kerugian xxx

Kr. uang muka xxx
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Sedangkan biaya yang dikenakan lebih besar dari uang muka,

jurnalnya:

Dr. Kerugian xxx

Kr. uang muka xxx

Kr. Kas atau utang xxx

b. Aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah diakui sebesar biaya

perolehan murabahah tunai. (apabila tidak ada uang muka)

Utang yang timbul dari transaksi murabahah diakui sebesar

tangguh diakui sebgai utang murabahah sebesar harga beli yang

disepakati (Jumlah yang wajib dibayarkan). Selisih antara harga beli

yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban

murabahah tangguhan.

Jurnal:

Dr. Aset xxx

Dr. Beban murabahah tangguhan xxx

Kr. Utang murabaha xxx

c. Beban murabahah tangguhan diamortisasi secara propesional dengan

porsi utang murabahah yang dilunasi. Jurnal:

dr. Utang murabahah xxx

kr. Kas xxx

dr. Beban xxx

kr. Beban murabahah tangguhan xxx
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d. Diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah, potongan

pelunasan dan potongan utang murabahah diakui sebagai pengurang

beban murabahah tangguhan.

Jurnal untuk diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah

Dr. Kas xxx

Kr. Beban murabahah tangguhan xxx

Jurnal untuk potongan pelunasan dan potongan utang murabahah

Dr. Utang murabahah xxx

Dr. Beban xxx

Kr. Kas xxx

Kr. Beban murabahah tangguhan xxx

Keterangan: beban dihitung sebesar alokasi beban murabahah

tangguhan-potongan

e. Denda yang dikenakan akibat kelalaiab dalam melakukan kewajiban

sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian

Jurnal:

Dr. Kerugian xxx

Kr. Kas/utang xxx

f. Penyajian

Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra

account) utang murabahah.

g. Pengungkapan

Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi

murabahah, tetapi tidak terbatas pada:
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a. Nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi murabahah

b. Jangka waktu murabahah tangguh

c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101 tentang

penyajian laporan keuangan syariah.

2.7 Produk Perbankan Syariah

Secara garis besar produk perbankan syariah dapat dibagi menjadi 3 yaitu

Produk penyaluran dana, produk penghimpunan dana, dan produk jasa yang

diberikan bank kepada nasabahnya.

1. Produk Penyaluran Dana

a. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (Ba’i)

Jual beli dilaksanakan karena adanya pemindahan kepemilikan

barang. Keuntungan bank disebutkan di depan dan termasuk harga dari

harga yg dijual. Terdapat 3 jenis jual beli dalam pembiayaan modal

kerja & investasi dalam bank syariah, yaitu:

1. Murabahah

Murabahah yaitu akad jual beli dengan harga asal ditambah

keuntugan yg disepakati antara pihak bank dengan nasabah, dalam

hal ini bank menyebutkan harga barang kepada nasabah yang

kemudian bank memberikan laba dalam jumlah tertentu sesuai

dengan kesepakatan.

2. Salam
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Salam adalah akad jual beli barang dengan pesanan dengan

pengiriman dikemudian hari oleh pnjual dan pelunasannya

dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan

syarat-syarat tertentu.

3. Istishna

Istishna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan

pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu

yang disepakati antara pemesan dan penjual.

b. Prinsip Sewa

Prinsip sewa adalah kesepakatan pemindahan hak guna atas

barang atau jasa melalui sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan

atas barang yang disewa. Dalam hal ini bank meyewakan peralatan

kepada nasabah dengan biaya yang telah ditetapkan secara pasti

sebelumnya.

c. Prinsip Bagi Hasil (Syirkah)

Dalam prinsip bagi hasil terdapat 2 macam produk, yaitu:

1. Musyarakah

Muyarakah adalah salah satu produk bank syariah yang

mana terdapat 2 pihak atau lebih yang bekerjasama untuk

meningkatkan aset yang dimiliki bersama dimana seluruh pihak

memadukan sumber daya yang mereka miliki baik yang berwujud
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maupun yang tidak berwujud. Dalam hal ini seluruh pihak yang

bekerjasama memberikan kontribusi yang dimiliki baik itu dana,

barang, skill, ataupun aset-aset lainnya. Yang menjadi ketentuan

dalam musyarakah adalah pemilik modal berhak dalam menetukan

kebijakan usaha yang dijalankan pelaksana proyek.

2. Mudharabah

Mudharabah adalah kerjasama 2 orang atau lebih dimana

pemilik modal memberikan memepercayakan sejumlah modal

kepada pengelola dengan perjanjian pembagian keuntungan.

2. Produk Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro,

tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam

penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadi’ ah dan mudharabah.

a. Prinsip wadiah

Prinsip wadi’ah yang diterapkan adalah wadi ah yad dhamanah

yang diterapkan pada produk rekening giro. Wadi’ah dhamanah

berbeda dengan wadi’ah amanah. Dalam wadi’ah amanah, pada

prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi.

Sedangkan dalam hal wadi’ah dhamanah, pihak yang dititipi (bank)

bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh

memanfaatkan harta titipan tersebut.
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Karena wadi’ah yang diterapkan dalam produk giro perbankan

ini juga disifati dengan yad dhamanah, maka implikasi hukumnya

sama dengan qardh, dimana nasabah bertindak sebagai yang

meminjamkan uang, dan bank bertindak sebagai yang dipinjami. Jadi

mirip seperti yang dilakukan Zubair bin Awwam ketika menerima

titipan uang di jaman Rasulullah SAW’.

Ketentuan umum dari produk ini adalah:

 Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik

atau ditanggung bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan

imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan

memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif

untuk menarik dana masyarakat namun tidak boleh diperjanjikan di

muka.

 Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya

mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan

lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip

syariah. Khusus bagi pemilik rekening giro, bank dapat

memberikan buku cek, bilyet giro, dan debit card.

 Terhadap pembukaan rekening ini bank dapat mengenakan

pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang

benar-benar terjadi.

 Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan

tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip

syariah.
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b. Prinsip Mudharabah

Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpan atau

deposan bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan bank

sebagai mudharib (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk

melakukan pembiayaan murabahah atau ijarah seperti yang telah

dijelaskan terdahulu. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk

melakukan pembiayaan mudharabah. Hasil usaha ini akan dibagi

hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal bank

menggunakannya untuk melakukan pembiayaan mudharabah, maka

bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi2. Rukun

mudharabah terpenuhi sempurna (ada mudharib – ada pemilik dana,

ada usaha yang akan dibagi hasilkan, ada nisbah, ada ijab kabul).

Prinsip mudharabah ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka

dan deposito berjangka.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan pihak penyimpan

dana, prinsip mudharabah terbagi tiga yaitu:

1) Mudharabah mutlaqah

Penerapan mudharabah mutlaqah dapat berupa tabungan

dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana yaitu:

tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Berdasarkan

prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan

dana yang dihimpun.

Ketentuan umum dalam produk ini adalah:

a. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai

nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau
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pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan

dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan;

maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.

b. Untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku

tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan

atau alat penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito

mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda

penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan.

c. Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung

sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak

diperkenankan mengalami saldo negatif.

d. Deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan

jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang

diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama

seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan

perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.

e. Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan tabungan

dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan

prinsip syariah.

2) Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah Muqayyadah ini merupakan simpanan khusus

(restricted investment) dimana pemilik dana dapat menetapkan

syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya
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disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digu-

nakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk

nasabah tertentu.

Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut :

a. Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus

diikuti oleh bank wajib membuat akad yang mengatur

persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.

b. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai

nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau

pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan

dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan,

maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.

c. Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti

simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening

lainnya.

d. Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat

atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan.

Jenis mudharabah ini merupakan penyaluran dana

mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank

bertindak sebagai perantara (arranger) yang mempertemukan

antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat

menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank
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dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksana

usahanya. Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut :

a. Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan

khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya.

Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening

administratif.

b. Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada

pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.

c. Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak.

Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah

bagi hasil.

2.8 Laporan Keuangan Syariah

1. Tujuan Laporan Keuangan

Menurut PSAK No. 101 (IAI, 2007) laporan keungan adalah suatu

penyajian terstruktur  posisi keuangan dari kinerja keuangan dari suatu

entitas syariah. Tujuan laporan keuangan untuk tujuan  umum adalah

memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas

entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna

laporan dalam rangka membuat keputusan- keputusan ekonomi serta

menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber-

sumber daya yang dipercayakankepada mereka dalam rangka mencapai

tujuan tersebut. Suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai

entitas syariah yang meliputi :
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1. Aset

2. Kewajiban

3. Dana syirkah temporer

4. Ekuitas

5. Pendapatan dan beban termasuk kentungan dan kerugian

6. Arus kas

7. Dana zakat

8. Dana kebajikan

2. Laporan Keuangan Bank Syariah

Laporan keungan bank syariah yang lengkap atas :

a. Neraca

b. Laporan laba rugi

c. Laporan arus kas

d. Laporan perubahan ekuitas

e. Laporan rekonsiliasi dana investasi terikat

f. Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil

g. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat

h. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan

i. Catatan atas laporan keuangan

I. Penelitian Yang Relevan

Penelitian tentang murabahah dan kaitannya dengan PSAK ini sebelumnya

telah diteliti oleh beberapa orang diberbagai lokasi yang berbeda. Adapun

penelitian terdahulu dalam penelitian ini yakni Wardi & Gusmarila (2010).
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Analisis perlakuan akuntansi syariah untuk pembiayaan murabahah, mudharabah,

serta kesesuaiannya Dengan PSAK No. 102, dan 105. Penelitian ini dititik

beratkan pada jenis pembiayaan yang mendominasi di Bank Muamalat Cabang

Pekanbaru yaitu pembiayaan murabahah dan mudharabah yang diatur dalam

PSAK No.102 tentang Akuntansi Murabahah dan PSAK No. 105 tentang

Akuntansi Mudharabah. Namun dalam praktiknya, aturan-aturan yang digunakan

dalam kegiatan operasional Bank Muamalat Cabang Pekanbaru belum

sepenuhnya menggunakan aturan-aturan yang sesuai dengan standar dan syariah

Islam, seperti konsep pengakuan asset murabahah, pembagian keuntungan,

penetapan margin murabahah, konsep nisbah bagi hasil mudharabah. Di satu sisi,

Bank Muamalat Cabang Pekanbaru telah sepenuhnya melaksanakan aturan-aturan

yang telah ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan operasionalisasi bank

syariah.

Evaluasi Penerapan Akuntansi Syariah Pada Piutang Murabahah (Studi

kasus di PT. BPRS Amanah Sejahtera Gresik). Dalam pengakuan piutang

murabahah, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan dan ditambah

margin yang disepakati antara bank dengan nasabah. Penyajian piutang

murabahah dalam laporan neraca sudah dirinci tersendiri dalam rekening piutang

murabahah, dan dalam laporan laba rugi keuntungan piutang murabahah sudah

dirinci tersendiri dalam rekening pendapatan dari pihak ketiga bukan bank yang

didalamnya sudah termasuk margin piutang murabahah. (Alam : 2007)

Analisis penerapan prinsip syariah pada pembiayaan murabahah (Studi

kasus pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang). Skripsi yang
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disusun dengan metode deskriptif studi kasus ini menggambarkan proses

pelaksanaan pembiayaan murabahah pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor

Cabang Malang. Dari hasil analisis tersebut, perusahaan dihadapkan pada masalah

kebijakan tentang pengakuan dan pengukuran uang muka yang tidak digolongkan

menjadi kebijakan formal oleh PT. Bank Mandiri Kantor Cabang Malang

sehingga tidak ada pedoman tertulis mengenai ketentuan pengakuan dan

pengukuran uang muka seperti yang terdapat pada PSAK No.102 paragraf 30.

Kebijakan akutansi tentang pengakuan dan pengukuran uang muka seperti yang

ada dalam PSAK No.102 paragraf 30 seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi PT.

Bank Sariah Mandiri Kantor Cabang Malang untuk dicantumkan dalam kebijakan

mengenai pembiayaan murabahah pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang

Malang sehingga kebijakan menjadi lengkap dan dapat menjadi pegangan dalam

operasional bank, serta tidak akan terjadi kesalahan pencatatan akutansi.

(Sari : 2012)

Analisis Penerapan Transaksi Murabahah pada PT. BPRS Al-Washliyah

Medan. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kesesuian penerapan sistem

pembiayaan transaksi murabahah PT. BPRS Al-Washliyah Medan dengan PSAK

No.59, kesesuaian penerapan pengawasan internal dari pada transaksi murabahah

PT. BPRS Al-Washliyah dengan ketentuan pengawasan intern yang ditetapkan

oleh Bank Indonesia serta kesesuaian cara pengakuan dan pengukuran pendapatan

transaksi murabahah PT. BPRS Al-Washliyah dengan PSAK No.23. Penelitian ini

bersifat deskriptif yang didesain dengan menggunakan pendekatan studi kasus.

Cara analisis data yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian

menggunakan metode deskriptif kualitatif Temuan dari penelitian yang telah
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dilakukan, secara keseluruhan penerapan sistem pembiayaan transaksi murabahah

PT. BPRS Al-Washliyah, pengawasan intern PT. BPRS Al-Washliyah Al-

Washliyah serta penerapan pengakuan dan pengukuran pendapatan dari transaksi

murabahah yang dilaksanakan oleh PT. BPRS Al-Washliyah Medan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku dalam hal PSAK No.59, ketentuan pengawasan

intern yang ditetapkan oleh Bank Indonesia serta ketentuan yang berlaku pada

PSAK No.23 Dr. Syafruddin Ginting Sugihen, MAFIS, Ak. (Siregar :2011)

Analisis kesesuaian PSAK No. 102 terhadap perlakuan akuntansi

murabahah pada PT. BTN Syariah Jakarta. PT. Penelitian perlakuan akuntansi

yang bersifat deskriptif analitis dengan menitik beratkan pada studi dokumen yang

dilengkapi wawancara dengan narasumber untuk mempelajari data sekunder di

bidang akuntansi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Dari

penelitian yang dilakukan, diperoleh jawaban sebagai berikut: Pertama, PT. BTN

Syariah dalam mencatat pembiayaan murabahah mengacu pada PSAK No. 102

PAPSI 2003. Kedua, bahwa perlakuan akuntansi murabahah di PT. BTN Syariah

pada dasarnya telah memenuhi ketentuan yang berlaku secara umum, yakni

mengacu kepada PSAK No. 102 dan PAPSI 2003.(Sultony :2012)

Analisis perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK

No. 102 pada Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya. (Lailatussifah : 2012).


