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ABSTRAK 

 

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI MURABAHAH DI TENGAH 

PANDEMIC COVID -19 BERDASARKAN PSAK 102 (Revisi 2019), ISAK 

101 dan ISAK 102 PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL ISLAM 

ABDURRAB PEKANBARU 

Oleh:  

Herdi Saputra 

NIM: 11673102216 

 

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia memiliki potensi 

untuk terus tumbuh dan berkembang, salah satu industri keuangan syariah selain 

perbankan syariah yang mengalami perkembangan yang cukup singnifikan 

adalah baitul maal wat tamwil. Produk unggulan dari BMT Islam Abdurrab 

Pekanbaru yaitu pembiayaan murabahah. Ketentuan PSAK dan ISAK untuk 

akad murabahah, yaitu PSAK 102: Akuntansi Murabahah (revisi 2019), ISAK 

101: Pengakuan Pendapatan Murabahah Tangguh Tanpa Risiko Signifikan 

Terkait Kepemilikan Persediaan, dan ISAK 102: Penurunan Nilai Piutang 

Murabahah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana BMT 

Islam Abdurrab Pekanbaru dalam menerapkan perlakuan akuntansi murabahah 

dan pencatatan akuntansi murabahah apakah telah sesuai dengan PSAK 102. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai dasar penulisan bersifat 

deskripstif analisis yaitu membandingkan teori dengan praktek. Dengan teknik 

pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan yaitu wawancara dan 

dokumentasi serta menggunakan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian 

yang dilakukan pada BMT Islam Abdurrab Pekanbaru, penerapan perlakuan 

akuntansi murabahah yang diterapkan BMT Islam Abdurrab Pekanbaru belum 

sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102, ISAK 101 dan ISAK 102, dimana ketika 

terjadi penurunan aset murabahah BMT Islam Abdurrab Pekanbaru tidak 

mengakuinya sebagai beban dan mengurangi nilai asset, tidak memberikan 

potongan pelunasan piutang murabahah kepada nasabah yang melunasi 

kewajiban lebih awal dari yang diperjanjijakan, mengabungkan kewajiban 

dengan dana syirkah temporer, memasukkan dana zakat ke dalam laporan 

neraca, tidak membuat laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan 

melainkan memasukkan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan (infaq 

dan sodakoh) pada laporan neraca dan memasukkan dana wakaf dalam neraca 

dengan akun simpanan pokok khusus. 

Kata Kunci: Lembaga Keuangan Syariah, Akuntansi Murabahah, PSAK 102, 

ISAK 101 dan ISAK 102 
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ABSTRACT 

 

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF MURABAHAH 

ACCOUNTING IN THE MIDDLE OF THE COVID-19 PANDEMIC BASED 

ON PSAK 102 (Revised 2019), ISAK 101 and ISAK 102 AT BAITUL MAAL 

WAT TAMWIL ISLAM ABDURRAB PEKANBARU 

By: 

Herdi Saputra 

ID: 11673102216 
 

The development of the Islamic finance industry in Indonesia has the 

potential to continue to grow and develop. One of the Islamic finance industries 

apart from Islamic banking that has experienced significant development is Baitul 

Maal Wat Tamwil. The flagship product of BMT Islam Abdurrab Pekanbaru is 

murabahah financing. The provisions of PSAK and ISAK for murabahah 

contracts, namely PSAK 102: Accounting for Murabahah (revised 2019), ISAK 

101: Recognition of Tangguh Murabahah Revenue Without Significant Risks 

Related to Inventory Ownership, and ISAK 102: Impairment of Murabahah 

Receivables. The purpose of this study was to find out how BMT Islam Abdurrab 

Pekanbaru in applying murabahah accounting treatment and murabahah 

accounting records was in accordance with PSAK 102. This study used qualitative 

methods as the basis for writing descriptive analysis, namely comparing theory 

with practice. With data collection techniques using field research, namely 

interviews and documentation and using library research. Based on the results of 

research conducted at BMT Islam Abdurrab Pekanbaru, the application of 

murabahah accounting treatment applied by BMT Islam Abdurrab Pekanbaru is 

not fully in accordance with PSAK 102, ISAK 101 and ISAK 102, where when 

there is a decrease in murabahah assets BMT Islam Abdurrab Pekanbaru does 

not recognize it as an expense and reduces asset value, does not provide a 

discount for paying off murabahah receivables to customers who pay off 

obligations earlier than agreed, combines obligations with temporary syirkah 

funds, includes zakat funds in the balance sheet, does not make reports on sources 

and uses of benevolent funds but includes reports on sources and uses of funds 

virtue (infaq and sodakoh) on the balance sheet and include waqf funds in the 

balance sheet with a special principal savings account. 

Keywords: Islamic Financial Institutions, Murabaha Accounting, PSAK 102, 

ISAK 101 and ISAK 102 

 



iii 
 

KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh, 

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa 

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi yang berjudul: “ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI 

MURABAHAH DITENGAH PANDEMIC COVID-19 BERDASARKAN 

PSAK 102(REVISI 2019), ISAK 101 DAN ISAK 102 PADA BAITUL MAAL 

WAT TAMWIL (BMT) ISLAM ABDURAB PEKANBARU ” sebagai salah 

satu persyaratan menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) Akuntansi pada Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 

Penulis sebagai manusia tidak luput dari kesalahan, di dalam skripsi ini 

pun tidak lepas dari berbagai kekurangan, baik yang menyangkut teknis 

penyusunan, tata bahasa maupun isinya. Demi tercapainya kesempurnaan skripsi 

ini, dengan segenap kerendahan hati penulis berharap kritik dan saran dari 

pembaca yang sifatnya membangun. 

Penulisan skripsi ini telah banyak mengorbankan beban moril dan materil 

dari beberapa pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan 

terima kasih yang tidak terhingga untuk yang tersayang kedua orang tua, 

Ayahanda Riyanto dan Ibunda Legini yang telah melahirkan, membesarkan, 

mendidik tanpa kenal lelah dan selalu mengalir doa untuk penulis. 

Karya ini penulis hadiahkan untuk kedua orang tua tercinta, sebagai 

bentuk bagian dari rasa syukur dan harapan orang tua terhadap penulis. Sehingga 



iv 
 

penulis mampu menempuh dan meraih gelar Sarjana sebagaimana yang telah 

dicita-citakan. Terimakasih atas segala pengorbanan, kasih sayang dan doa restu 

yang diberikan dalam mendidik dan membesarkan penulis. Selain itu, penulis juga 

ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak yang juga berperan besar dalam 

membantu penyusunan skripsi ini, yaitu kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Kahirunnas Rajab, M.Ag selaku rektor UIN SUSKA 

RIAU beserta staf. 

2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE,  MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu 

Sosial UIN SUSKA RIAU. 

3. Bapak Dr Kamaruddin, S.Sos M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU 

4. Ibu Faiza Muklis, SE, M. Si, Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi S1 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU sekaligus sebagai 

orang tua kami disaat berada dalam lingkungan kampus yang telah banyak 

membantu, mengarahkan, membimbing serta memberikan saran kepada 

penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Ibu Harkaneri, SE, M.SA, AK, CA selaku Pembimbing Konsultasi 

Proposal sekaligus Skripsi yang telah meluangkan waktu dan memberikan 

arahan serta masukan kepada penulis untuk menyusun dan menyelesaikan 

skripsi ini. 

6. Ibu Aras Aira, SE, M.Ak sebagai Penasehat Akademis yang telah banyak 

memberikan ilmu serta arahan dan bimbingan hingga selesainya penulisan 

skripsi ini. 



v 
 

7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN 

SUSKA RIAU yang telah memberikan ilmu yang berharga kepada penulis 

selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini. 

8. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN 

SUSKA RIAU. 

9. Segenap pihak Koperasi Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Islam 

Abdurrab Pekanbaru yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti 

untuk menjadi objek penelitian dan telah membantu penulis selama 

melakukan penelitian ini. 

10. Saudara saya Adik Feri Andika, Windi Farmawati dan Julita Dewi untuk 

doa, kasih sayang, memberikan semangat, nasehat, motivasi, perhatian 

yang luar biasa dan dorongan yang selalu diberikan untuk menjadi orang 

yang lebih baik lagi, dan membanggakan keluarga. 

11. Sahabat, rekan kerja dan orang tua kami di PT Intan Payung Berkah  unit 

212 Mart Soebrantas yang telah banyak memberikan semangat dan 

motivasi sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 

12.  Sahabat-sahabat seperjuangan sepenanggungan dari semester satu hingga 

pejuang skripsi Agung Dwinata Putra, Beno Wibowo, Fahmi Ramadhan, 

Yulius Daular, Jefri Guslin Putra, Malik Fajar, Muhammad Syahwivi, 

Muhammad Rezki Saputra, Sijon Noveal, dan Syahzani yang mengalami 

suka duka bersama. 

13. Teman-teman Akuntansi Fekonsos UIN SUSKA RIAU angkatan 2016, 

keluarga besar Rohis Fkii Asyam , Rohis ISC AL Iqtishodi dan teman-

teman lainnya baik yang dikenal maupun tidak dikenal. Terima kasih 



vi 
 

menjadi teman yang baik, menjalin persahabatan baru dan juga berbagi 

informasi bersama. 

14. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini yang 

tidak bisa disebutkan satu per satu. 

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan dan 

keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat 

dibutuhkan demi perbaikan dikemudian hari. Semoga hasil penelitian ini dapat 

memberikan sumbangan pengetahuan dan menjadi suatu karya yang bermanfaaat 

bagi penulis sendiri, pembaca dan bidang pendidikan pada umumnya. 

Setiap usaha yang kita lakukan dalam menggapai impian merupakan sebuah 

benih kesuksesan, kunci kesuksesan terdapat dalam diri kita sendiri. Seberapa 

besar tekad, kemampuan dan kemauan dalam membukanya. Akhirnya kepada 

Allah SWT saya memohon ampun dan memanjatkan doa sehingga diberi 

limpahan rahmat dan rezekinya, serta memberikan kemudahan bagi kita semua 

dalam melaksanakan kebaikan dan amal sholeh. Aamiin. 

 Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh. 

 

Pekanbaru, Mei 2022 

Penulis 

 

 

Herdi Saputra 

11673102216 
 



vii 
 

DAFTAR ISI 

 

ABSTRAK .............................................................................................................. i 

KATA PENGANTAR .......................................................................................... iii 

DAFTAR ISI ........................................................................................................ vii 

DAFTAR TABEL ................................................................................................. x 

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................ xi 

BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................... 1 

1.1. Latar Belakang ......................................................................................... 1 

1.2. Rumusan Masalah .................................................................................. 15 

1.3. Tujuan Penelitian .................................................................................... 15 

1.4. Manfaat Penelitian .................................................................................. 16 

1.5. Sistematika Penulisan ............................................................................. 17 

BAB II LANDASAN TEORI ............................................................................. 19 

2.1. Akuntansi Syariah .................................................................................. 19 

2.1.1. Pengertian Akuntansi Syariah ......................................................... 19 

2.1.2. Landasan Hukum Akuntansi Syariah .............................................. 20 

2.2. Akuntansi Murabahah ............................................................................ 22 

2.2.1. Pengertian Murabahah .................................................................... 22 

2.2.2. Landasan Hukum Murabahah......................................................... 24 

2.2.3. Jenis- Jenis Murabahah .................................................................. 26 



viii 
 

2.2.4. Rukun, Syarat dan Ketentuan Akad Murabahah ............................ 27 

2.2.5. Perlakuan Akuntansi Murabahah menurut PSAK 102 ................... 33 

2.2.6. Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan Syariah (ISAK) 101 

Pengakuan Pendapatan Murabahah Tangguh Tanpa Risiko Sgnifikan Terkait 

Kepemilikan Persediaan ................................................................................ 41 

2.2.7. Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan Syariah (ISAK) 102 

Penurunan Nilai Piutang Murabahah. ........................................................... 44 

2.3. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) ............................................................ 45 

2.3.1. Pengertian Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) .................................. 45 

2.3.2. Fungsi dan Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)........................ 47 

2.4. Transaksi Murabahah  Dalam Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) ........ 48 

2.5. Penelitian Terdahulu ........................................................................... 49 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN ......................................................... 53 

3.1. Jenis Penelitian ....................................................................................... 53 

3.2. Informasi Penelitian ............................................................................... 53 

3.3. Tempat Penelitian ................................................................................... 54 

3.4. Jenis dan Sumber Data ........................................................................... 54 

3.5. Teknik Pengumpulan Data ..................................................................... 55 

3.6. Teknis Analisis Data .............................................................................. 56 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN ................................... 58 

4.1. Sejarah Singkat BMT Islam Abdurab Pekanbaru .................................. 58 



ix 
 

4.2. Visi Misi BMT Islam Abdurrab Pekanbaru ........................................... 60 

4.3. Struktur Pengurus BMT Islam Abdurrab Pekanbaru ............................. 61 

4.4. Aktivitas BMT Islam Abdurrab Pekanbaru ............................................ 62 

4.5. Produk - Produk BMT Islam Abdurrab Pekanbaru ................................ 62 

4.6. Analisis Kesesuaian Akuntansi Murabahah PSAK 102 (Revisi), ISAK 

101 dan ISAK 102  Dengan Akuntansi Murabahah pada BMT Islam Abdurrab 

Pekanbaru .......................................................................................................... 65 

4.6.1. Analisis Pengakuan dan Pengukuran .............................................. 66 

4.6.2. Analisis Penyajian dan Pengungkapan............................................ 80 

BAB V PENUTUP ............................................................................................... 95 

5.1. Kesimpulan ............................................................................................. 95 

5.2. Saran ....................................................................................................... 96 

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 97 

LAMPIRAN  

 

 

 

  



x 
 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 1. 1 Realisasi Penyaluran Dana Pembiayaan BMT Islam Abdurrab 

Pekanbaru ................................................................................................................ 7 

Tabel 1. 2 Realisasi Penyaluran Dana Pembiayaan BMT Islam Abdurab 

Pekanbaru ................................................................................................................ 8 

Tabel 1. 3 Laba (Rugi) ............................................................................................ 9 

Tabel 1. 4 Ikhtisar Keuangan ................................................................................ 10 

Tabel 1. 5 Non Performing Financing (NPF)........................................................ 11 

Tabel 1. 6 Non Performing Financing (NPF)........................................................ 12 

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu ............................................................................ 51 

Tabel 4. 1 Perhitungan Angsuran Pembiayaan ..................................................... 70 

Tabel 4. 2 Pengakuan dan pengukuran pembiayaan Murabahah ......................... 76 

Tabel 4. 3 Neraca BMT Islam Abdurrab Islam..................................................... 82 

Tabel 4. 4 Laporan Laba/Rugi BMT Islam Abdurrab Pekanbaru ......................... 84 

Tabel 4. 5 Penyajian Akuntansi Murabahah......................................................... 87 

Tabel 4. 6 Pengungkapan Akuntansi Murabahah ................................................. 88 

Tabel 4. 7 PT "XXX" Laporan Posisi Keuangan .................................................. 90 

Tabel 4. 8 PT  “XXX” Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain 91 

Tabel 4. 9 PT  “XXX” Laporan Arus Kas ............................................................ 92 

Tabel 4. 10 PT  “XXX” Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil .......... 93 

Tabel 4. 11 PT “XXX” Laporan Sumber dan Peyaluran Dana Zakat ................... 94 

Tabel 4. 12 PT “XXX” Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan ........ 94 

 



xi 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 4. 1 Lambang BMT Islam Abdurrab Pekanbaru ..................................... 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

  

 



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia memiliki potensi 

untuk terus bertumbuh dan memiliki kemanfaatan yang besar bagi perekonomian. 

Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) yang berbasis syariah menjadi satu pilar 

kekuatan di industri keuangan syariah, yang perkembangannya diharapkan bisa 

ikut menumbuh kembangkan perekonomian syariah di Indonesia. 

IKNB Syariah adalah bidang kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas di 

industri asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan 

lainnya, yang dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip 

syariah. Secara umum, kegiatannya memang tidak memiliki perbedaan dengan 

IKNB konvensional. Namun terdapat beberapa karakteristik khusus, dengan 

produk dan mekanisme transaksi yang berdasarkan prinsip syariah. 

Salah satu Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) yang menjalankan 

kegiatan operasionalnya menerapkan prinsip-prinsip syariah adalah Baitul Maal 

wat Tamwil (BMT). Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) merupakan sebagai lembaga 

pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan islam. 

Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfalitasi masyarakat bawah yang 

tidak terjangkau oleh pelayanan bank islam maupun BPR islam . Dengan kegiatan 

usaha yang mengembangkan usaha produkif dan investasi dalam meningkatkan 

kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil yang mendorong kegiatan menabung 

dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. BMT juga bisa menerima 
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titipan zakat, infaq, dan shadaqoh, serta menyalurkannya sesuai dengan 

peraturannya (Andri soemitro 2012:463).  

Dasar hukum BMT adalah koperasi syariah, oleh karena berbadan hukum 

koperasi maka BMT harus tunduk pada undang-undang No. 25 tahun 1992 

tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Juga di pertegas oleh 

KEP.MEN No. 91 tahun 2004 tentang koperasi jasa keuangan syariah, undang-

undang tersebut sebagai payung berdirinya BMT (Lembaga Keuangan Mikro 

Syariah). 

Salah satu instrumen lembaga keuangan syariah sebagai pengganti 

instrumen bunga di lembaga keuangan konvensional adalah murabahah. Bahkan 

di lembaga keuangan syariah murabahah merupakan instrumen yang sangat 

dominan bila dibandingkan dengan instrumen syariah lainnya. Pembiayaan 

murabahah di lembaga keuangan syariah adalah produk yang dapat 

mendatangkan keuntungan dalam bentuk margin keuntungan. Namun demikian, 

ada juga lembaga keuangan syariah yang tidak bisa atau sulit menggunakan 

murabahah sebagai prinsip operasionalnya. Lembaga keuangan syariah yang 

paling banyak menggunakan murabahah adalah perbankan syariah dan BMT 

(Janwari, 2015:13). 

Menurut PSAK 102 (2019), Akuntansi Murabahah, paragraf 4, 

dinyatakan: Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar 

biaya perolehan ditambah keuntungan yang di sepakati dan penjual harus 

mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Dan landasan 

syariah pembiayaan murabahah adalah Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-

MUI/IV/2000. 
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Salah satu isu terkini di kalangan akuntan syariah adalah mengenai 

dampak pandemi covid-19 terhadap penurunan nilai piutang murabahah. 

Sebagaimana diberitakan oleh iaiglobal.or.id, Selasa 14 April 2020, dalam press 

release-nya mengenai dampak pandemi covid-19 terhadap penerapan ISAK 102 

penurunan nilai piutang murabahah. Saat ini tengah terjadi pandemi Coronavirus 

Disease 2019 (Covid-19) yang melanda Indonesia dan belahan negara lain di 

dunia. Selain berdampak terhadap kesehatan masyarakat secara umum, pandemi 

Covid-19 ini juga berdampak terhadap perekonomian nasional, termasuk industri 

keuangan syariah. Pemerintah telah mengeluarkan serangkaian kebijakan stimulus 

perekonomian untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 di Indonesia. 

Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS-IAI) 

mencermati dan mempertimbangkan dampak keadaan ini terhadap penerapan 

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) pada transaksi komersial berbasis syariah, 

khususnya di lembaga keuangan syariah yang porsi terbesar pembiayaannya 

menggunakan akad murabahah.   

Pada awal tahun 2020 ini mulai berlaku beberapa PSAK dan ISAK untuk 

akad murabahah, yaitu PSAK 102: Akuntansi Murabahah (revisi 2019), ISAK 

101: Pengakuan Pendapatan Murabahah Tangguh Tanpa Risiko Signifikan 

Terkait Kepemilikan Persediaan, dan ISAK 102: Penurunan Nilai Piutang 

Murabahah. Untuk penurunan nilai (impairment), ISAK 102 mengharuskan 

entitas untuk tetap menggunakan kebijakan akuntansi yang telah diterapkan 

sebelum tahun 2020, seperti incurred loss, regulatory provisioning, atau 

pendekatan lain, sepanjang pendekatan tersebut menghasilkan informasi yang 

relevan dan andal. 
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Entitas yang menggunakan incurred loss model  harus menggunakan 

pertimbangan profesional (professional judgment) ketika mengevaluasi dampak 

pandemi Covid-19, termasuk penerapan kebijakan stimulus perekonomian di 

sektor keuangan syariah, dalam menentukan jumlah penurunan nilai atas piutang 

murabahah. Penggunaan pertimbangan profesional tersebut berpotensi akan 

menyebabkan keragaman dalam praktik sehingga dapat menurunkan daya banding  

laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements). 

Untuk itu, DSAS-IAI memutuskan untuk memberikan petunjuk mengenai 

penerapan incurred loss model dalam ISAK 102 terkait dampak dari pandemi 

Covid-19.  Entitas yang menggunakan regulatory provisioning atau pendekatan 

lain dikecualikan dari ketentuan yang dimaksud dalam Press Release ini. 

Ketika menggunakan incurred loss model, entitas diharuskan untuk 

mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok 

aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset 

keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi jika 

terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai sebagai akibat dari satu atau 

lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang 

merugikan),dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus 

kas masa depan dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat 

diestimasi secara andal. 

Beberapa peristiwa yang merugikan tersebut antara lain adalah (a) 

pelanggaran akad, seperti nasabah mengalami gagal bayar atau menunggak 

pembayaran, dan (b) entitas, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan 

dengan kesulitan keuangan yang dialami nasabah, memberikan keringanan 
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(konsesi) kepada nasabah yang tidak mungkin diberikan jika nasabah tidak 

mengalami kesulitan tersebut. Ketika entitas melakukan restrukturisasi kewajiban 

nasabah, dalam rangka penerapan kebijakan stimulus perekonomian dari 

pemerintah atas pandemi Covid-19, maka tidak serta merta restrukturisasi tersebut 

merupakan suatu bukti objektif telah terjadi peristiwa yang merugikan yang 

kemudian akan menyebabkan pembentukan tambahan kerugian penurunan nilai. 

Entitas perlu melakukan identifikasi dan penilaian, dan menggunakan 

pertimbangan profesional, dalam menilai apakah nasabah yang terdampak Covid-

19 dapat kembali pulih dan memenuhi kewajibannya. Hal ini didasarkan pada 

pertimbangan bahwa dampak yang timbul dari Covid-19 diperkirakan tidak 

bersifat permanen walaupun terdapat ketidakpastian mengenai signifikansi 

dampak yang timbul dari Covid-19. 

Pada kondisi ketidakpastian yang tinggi, pengungkapan yang memadai 

akan dapat memberikan transparansi yang sangat dibutuhkan bagi pengguna 

laporan keuangan. Entitas perlu mengungkapkan dampak penerapan kebijakan 

stimulus perekonomian yang dilakukan oleh entitas, serta risiko yang muncul dan 

pengelolaan risiko yang dilakukan oleh entitas. Sebagai contoh, entitas perlu 

mempertimbangkan pengungkapan mengenai pembiayaan yang terdampak Covid-

19, restrukturisasi pembiayaan yang terkena dampak Covid-19, dan risiko 

ketertagihan dari pembiayaan tersebut.  Fakta dan keadaan di dalam suatu entitas 

dapat berbeda dengan entitas lainnya. Untuk itu,entitas harus berdiskusi dengan 

akuntan dan auditor independen tentang penyelesaian atas hal-hal yang berkaitan 

dengan penerapan standar akuntansi keuangan berdasarkan fakta dan keadaan 

entitas. (sumber: www.iaiglobal.or.id). 

http://www.iaiglobal.or.id/
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Kebijakan tersebut timbul karena mencermati perkembangan coronavirus 

disease 2019 (covid-19) yang berdampak secara langsung atau tidak langsung 

terhadap kinerja dan kapasitas debitur termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan 

menengah (UMKM), sehingga berpotensi menganggu kinerja lembaga keuangan 

syariah dan stabilitas system keuangan, yang pada ending-nya dapat 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. 

Baitul Maal Wat Tamwil Islam Abdurrab Pekanbaru  (BMTIA)  

merupakan sebuah lembaga independen yang berbasis ekonomi Islam dan 

Lembaga Keuangan BMT menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip Syariah 

Islam dengan menghimpun dana (Harta) dari masyarakat (Tabungan, deposito, 

penyertaan modal, penyaluran Zakat, Infak, Shodaqoh dan Wakaf) dan kemudian 

akan menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dengan pola 

Musyarakah (kerjasama/bagi hasil) atau Murabahah (Jual beli) kemudian Qordul 

Hasan (Pinjaman kebajikan) yang tujuan utama dari penyalurannya merupakan 

memajukan ekonomi masyarakat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala. 

BMTIA memiliki beberapa produk yaitu produk dana (Product of Funding), 

produk pembiayaan (Produk of Financing), dan produk layanan (Product of 

Service). 

Alasan peneliti melakukan penelitian di BMT Islam Abdurab Pekanbaru 

yaitu dikarenakan dari beberapa produk yang disediaan oleh BMT Islam Abdurab 

Pekanbaru, produk pembiayaan murabahah merupakan produk paling diminati 

oleh masyarakat. Itu dibuktikan oleh pendapatan dari pembiayaan murabahah 

yang paling besar dari pembiayaan yang lain. 
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Tabel 1. 1 

Realisasi Penyaluran Dana Pembiayaan BMT Islam Abdurrab 

Pekanbaru Tahun 2020 

 
 

No. 

Penyaluran 

Dana 
Realisasi 

% Kenaikan 

 
(Penurunan) 2019 2020 

1 Pembiayaan Konsumtif 1,192,791,673 1,178,439,949 -1.20% 

a 

b 

Murabahah 

Ijarah 

1,192,791,673 

0 

1,178,439,949 

0 

-1.20% 

0 

2 Pembiayaan Investasi 14,350,000 0 -100.00% 

a 

b 

Mudharabah 

Musyarakah 

14,350,000 

0 

0 

0 

-100.00% 

3 Penyaluran Dana Sektor Real 120,000,000 146,300,762 21.92% 

4 Pinjaman Qardh 392,071,344 406,650,656 3.72% 

5 Investasi / Penyertaan 9,107,331 3,954,344 -56.58% 

Total 1,608,320,348 1,735,345,711 7.90% 

(Sumber : LPJ Pengurus di Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2020, 

Ahad 10 Januari 2021 M / 26 Jumadil Awal 1442 H) 

Berdasarkan hasil wawancara awal serta analisis  yang peneliti lakukan 

dan data yang diperoleh dari Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Islam Abdurab 

Pekanbaru BMTIA terus tumbuh dan berkembang serta dikelola dengan 

profesional, efisien dan efektif secara progresif sehingga tahun 2020 walaupun 

masa pandemi Corona Virus Diseases (Covid) yang melanda Indonesia sejak 

Maret 2020, aset BMTIA tetap naik 26,73% dari Rp1,95 milyar (2019) menjadi 

Rp2,47 milyar (2020) dan membukukan keuntungan yang naik 6,74% dari 

Rp133,57 juta (2019) menjadi Rp142,56 juta (2020).  

Pada tahun buku 2021 Penyaluran dana pembiayaan pendapatan  

BMTIA naik 33,01% dari Rp1.589.044.949 (2020) menjadi Rp2.113.515.551 

(2021). 
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Tabel 1. 2 

Realisasi Penyaluran Dana Pembiayaan BMT Islam Abdurab 

Pekanbaru Tahun 2021 

(Sumber : LPJ Pengurus Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2021, 

Sabtu 8 Januari 2022 M / 5 Jumadil Akhir 1443 H) 

 

  

 
No. 

Penyaluran 

Dana 

Realisasi 
% Kenaikan 

 
(Penurunan) 2020 2021 

1 Pembiayaan Konsumtif 1.178.439.949 1.621.814.138 37,62% 

2 Pembiayaan Investasi 0 0 0,00% 

3 Penyaluran Dana Sektor Real 146.300.762 146.300.762 0,00% 

4 Pinjaman Qardh 406.650.656 343.865.678 -15,44% 

5 Investasi / Penyertaan 3.954.344 1.534.973 -61,18% 

Total 1.589.044.949 2.113.515.551 33,01% 
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Tabel 1. 3 

Laba (Rugi) 

31 Desember 2021 

 
(Sumber : LPJ Pengurus di Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2020, 

Ahad 10 Januari 2021 M / 26 Jumadil Awal 1442 H, dan LPJ Pengurus Rapat 

Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2021, Sabtu 8 Januari 2022 M / 5 

Jumadil Akhir 1443 H) 

 

Account 2019 2020 2021

%Kenaikan 

(Penurunan) 

2020

%Kenaikan 

(Penurunan) 

2021

Pendapatan

Pendapatan Operasional Utama

Pendapatan dari Jual Beli

     Pendapatan Margin Murabahah 193.097.851Rp  277.681.316Rp  310.739.837Rp  43,80% 11,91%

     Pendapatan Salam 0 0 0

     Pendapatan Istishna 0 0 0

     Pendapatan Ujrah Ijarah 0 0 0

Pendapatan dari Sewa/Ijarah

     Pendapatan Sewa 0 0 0

     Keuntungan pelepasan Aktiva Ijarah 0 0 0

     Keuntungan lain 0 0 0

            Total Pendapatan Sewa 0 0 0

Biaya Penyusutan Aktiva Ijarah 0 0 0

Biaya Pemeliharaan Aktiva Ijarah 0 0 0

Biaya Sewa Aktiva Ijarah 0 0 0

Rugi Pelepasan Aktiva Ijarah 0 0 0

            Total Biaya Sewa 0 0 0

            Pendapatan Bersih Sewa 0 0 0

Pendapatan dari Bagi Hasil

     Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah 3.192.960Rp      657.000Rp          − -79,42% -100,00%

     Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah 0 0 0

Pendapatan Operasional Lain

     Administrasi Simpanan 1.220.000Rp      685.000Rp          645.000Rp          -43,85% -5,84%

     Administrasi Pembiayaan 10.709.663Rp    8.375.170Rp      14.472.910Rp    -21,80% 72,81%

     Administrasi Ijarah dan Pemeliharaan 80.027.000Rp    84.706.000Rp    94.908.000Rp    5,85% 12,04%

     Pendapatan Subsidi 0 0 0

     Pendapatan Lain 9.296.508Rp      8.188.786Rp      8.765.904Rp      -11,92% 7,05%

Pendapatan Dana Investasi Terikat

     Pendapatan Dana Sektor Real 0 0 0 0,00% 0,00%

            Biaya Dana Sektor Real (4.800.000)Rp     (10.701.000)Rp  (8.900.000)Rp     122,94% -16,83%

            Total Pendapatan Operasional 292.743.982Rp  369.592.272Rp  420.631.651Rp  26,25% 13,81%

Biaya Operasional utama

     Biaya Bagi Hasil Tabungan 20.432.032Rp    25.666.123Rp    50.382.591Rp    25,62% 96,30%

     Biaya Administrasi dan Umum 122.973.896Rp  184.409.260Rp  202.123.847Rp  49,96% 9,61%

     Biaya Perlengkapan dan Penyusutan 24.694.915Rp    19.991.669Rp    16.596.826Rp    -19,05% -16,98%

     Biaya Operasional Lain 1.855.600Rp      1.369.200Rp      2.324.100Rp      -26,21% 69,74%

     Biaya Subsidi Kantor Kas Unit 0 0 0

     Biaya Cadangan 0 0 0

             Total Biaya Operasional 169.956.443Rp  231.436.252Rp  271.427.364Rp  36,17% 17,28%

Pendapatan dan Biaya Non Operasional

     Pendapatan Non Operasional 12.734.136Rp    6.449.596Rp      12.038.138Rp    -49,35% 86,65%

     Biaya Non Operasional 398.285Rp          166.774Rp          134.907Rp          -58,13% -19,11%

           Pendapatan Bersih Non Operasional 12.335.851Rp    6.282.822Rp      11.903.231Rp    -49,07% 89,46%

           Laba sebelum Zakat dan Pajak 135.123.390Rp  144.438.842Rp  161.107.518Rp  6,89% 11,54%

           Zakat 0 0 0

           Pajak 15.541.400Rp    1.870.329Rp      2.198.150Rp      20,56% 17,53%

           LABA / RUGI Bersih 133.571.990Rp  142.568.513Rp  158.909.368Rp  6,74% 11,46%

Dalam Rupiah
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Tabel 1. 4 

Ikhtisar Keuangan 

31 Desember 2021 

 

 
  

2019 2020 2021

%Kenaikan 

(Penurunan)

2020

%Kenaikan 

(Penurunan) 

2021

Aktiva Lancar dan Aktiva Tetap

Kas 120.144.150Rp    104.139.550Rp    33.601.750Rp       -13,32% -67,73%

Bank 84.037.904Rp      180.097.868Rp    6.440.537Rp         114,31% -96,42%

Penempatan pada lembaga lain 0 33.276.435Rp      92.610.642Rp       178,31%

Investasi pada efek/ surat berharga 0 0

Pembiayaan Konsumtif

      Murabahah 1.192.791.673Rp 1.178.439.949Rp 1.621.814.138Rp  -1,20% 37,62%

      Ijarah 0 0 0 0%

      Salam 0 0 0 0%

      Istishna 0 0 0 0%

Pembiayaan Investasi :

      Mudharabah 14.350.000Rp      0 0 -100,00% 0%

      Musyarakah 0 0 0 0%

Penyisihan Penghapusan Piutang (1.147.636)Rp       (4.808.600)Rp       (7.967.913)Rp        100,00% 65,70%

Pinjaman Qardh 392.071.344Rp    406.650.656Rp    343.865.678Rp     3,72% -15,44%

Penyaluran Dana Sektor Real 120.000.000Rp    146.300.762Rp    146.300.762Rp     0,00% 0,00%

Penyaluran Dana Unit Toko 0 0 0 0%

Penyaluran Dana Unit Finance 0 0 0 0%

Persediaan 0 700.000Rp           200.000Rp            -71,43%

Aktiva Ijarah 0 0 0 0%

Aktiva Istishna dalam penyelesaian 0 0 0 0%

Investasi / Penyertaan 9.107.331Rp        3.954.344Rp        1.534.973Rp         -56,58% -61,18%

Aktiva Tetap 60.767.400Rp      94.632.084Rp      94.632.084Rp       55,73% 0,00%

Ak.Penyusutan (38.916.381)Rp     (40.312.924)Rp     (44.880.066)Rp      3,59% 11,33%

Aktiva Tetap dan Ak.Penyusutan 21.851.019Rp      54.319.160Rp      49.752.018Rp       148,59% -8,41%

Piutang Pend.Bagi Hasil 0 0 0 0%

Piutang Pend.Ijarah 0 0 0 0%

Piutang Wakalah 0 0 0 0%

Antar Kantor Aktiva 0 347.400.000Rp    430.000.000Rp     100% 23,78%

Piutang Lain 0 0 0 0%

Rupa-Rupa Aktiva 558.000Rp           25.604.699Rp      58.258.682Rp       4488,66% 127,53%

Jumlah Aktiva 1.953.763.785Rp 2.476.074.823Rp 2.776.411.267Rp  26,73% 12,13%
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(Sumber : LPJ Pengurus di Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2020, 

Ahad 10 Januari 2021 M / 26 Jumadil Awal 1442 H, dan LPJ Pengurus Rapat 

Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2021, Sabtu 8 Januari 2022 M / 5 

Jumadil Akhir 1443 H) 

 

Tabel 1. 5 

Non Performing Financing (NPF) 

 
No 

 
KOLEKTIBILITAS 

Realisasi 

2019 2020 

Jumlah %tase Jumlah %tase 

1 Lancar 1,608,320,348 100.00% 1,731,391,276 100.00% 

2 Kurang Lancar 0 0.00% 0 0.00% 

3 Diragukan 0 0.00% 0 0.00% 

4 Macet 0 0.00% 0 0.00% 
 Total 1,608,320,348 100% 1,731,391,276 100% 

 NPL (KL, D, M) - 0.00% - 0.00% 

(Sumber : LPJ Pengurus di Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2020, 

Ahad 10 Januari 2021 M / 26 Jumadil Awal 1442 H) 

 

Kewajiban dan Modal

Kewajiban Segera 0 0 0

Bagi Hasil belum dibagikan 0 0 0

Simpanan Wadi'ah 14.204.245Rp      49.415.360Rp      54.150.447Rp       247,89% 9,58%

Hutang :

      Hutang Usaha / Lainnya 0 0 0

      Hutang Istishna 0 0 0

      Hutang Ijarah 0 0 0

Titipan ZIS 5.801.432Rp        9.620.213Rp        14.826.762Rp       65,82% 54,12%

Hutang Pajak 0 0 0

Titipan Pembayaran 163.600Rp           183.200Rp           201.300Rp            11,98% 9,88%

Asuransi 3.109.645Rp        2.987.488Rp        2.959.826Rp         -3,93% -0,93%

Antar Kantor Pasiva 0 347.400.000Rp    430.000.000Rp     100% 100%

Pinjaman yang diterima 0 0 0

Kewajiban Lainnya 1.957.605Rp        18.654.105Rp      35.462.172Rp       100% 100%

Kewajiban 25.236.527Rp      428.260.366Rp    537.600.505Rp     1596,99% 25,53%

Dana Syariah Temporer :

Dana Investasi Terikat (MQ)

  Simpanan Dana Sektor Real 120.000.000Rp    26.300.762Rp      26.300.762Rp       -78,08% 0,00%

  Simpanan Dana Unit Toko 0 0 0

  Simpanan Dana Unit Finance 0 0 0

Cadangan Dana MQ 4.800.000Rp        2.000.000Rp        0 100% -100,00%

Investasi tidak terikat -4,22%

  Simpanan Mudharabah 397.506.707Rp    380.745.186Rp    348.936.223Rp     230,28% -8,35%

  Simpanan Deposito 80.750.000Rp      266.700.000Rp    502.095.000Rp     12,05% 88,26%

Dana Syirkah Modal 603.056.707Rp    675.754.948Rp    877.331.985Rp     29,83%

Simpanan pendiri 0 0 0

Simpanan Pokok Khusus (Wakaf) 8.625.425Rp        19.098.064Rp      35.440.072Rp       121,42% 85,57%

Simpanan Pokok 205.000.000Rp    243.000.000Rp    249.000.000Rp     18,54% 2,47%

Simpanan Wajib 447.700.000Rp    608.300.000Rp    714.900.000Rp     35,87% 17,52%

Cadangan Modal 25.975.136Rp      79.401.932Rp      136.429.337Rp     100% 100%

Modal Penyertaan dan Hibah 504.600.000Rp    279.700.000Rp    66.800.000Rp       -44,57% -76,12%

SHU Tahun Berjalan 133.571.990Rp    142.568.513Rp    158.909.368Rp     134,50% 134,50%

Jumlah Modal 1.325.470.551Rp 1.372.068.509Rp 1.361.478.777Rp  3,52% -0,77%

Jumlah Pasiva 1.928.527.258Rp 2.476.074.823Rp 2.776.411.276Rp  28,39% 12,13%
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Tabel 1. 6 

Non Performing Financing (NPF) 
 

 
No 

 
KOLEKTIBILITAS 

Realisasi 

2020 2021 

Jumlah %tase Jumlah %tase 

1 Lancar 1.731.391.276 100,00% 2.113.515.551 100,00% 

2 Dalam Pengawasan Khusus 0 0,00% 0 0,00% 

3 Kurang Lancar 0 0,00% 0 0,00% 

4 Diragukan 0 0,00% 0 0,00% 

5 Macet 0 0,00% 0 0,00% 

 Total 1.731.391.276 100% 2.113.515.551 100% 

 NPL (KL, D, M) - 0,00% - 0,00% 

(Sumber : LPJ Pengurus Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2021, 

Sabtu 8 Januari 2022 M / 5 Jumadil Akhir 1443 H) 

Perkembangan BMTIA tahun 2020 dan 2021 dapat dijelaskan bahwa aset 

naik 12,13% dari Rp2.476.074.823 ke Rp2.776.411.267. Kas turun 67,73% dari 

Rp104.139.550 ke Rp33.601.750. Penempatan di Bank turun 96,42% dari 

Rp180.097.868 ke Rp6.440.537. Penempatan pada Lembaga Lain naik 178,31% 

dari Rp33.276.435 ke Rp92.610.642. Pembiayaan Murabahah naik 37,62% dari 

Rp1.178.439.949 ke Rp1.621.814.138. Pembiayaan Mudharabah 0. Pinjaman 

Qardh turun 15,44% dari Rp406.650.656 ke Rp343.865.678. Investasi / 

Penyertaan turun 61,18% dari Rp3.954.364 ke Rp1.534.973. Akumulasi 

Penyusutan Aktiva Tetap naik 11,33% dari Rp40.312.944 ke Rp44.880.066. Antar 

Kantor Aktiva naik 23,78% dari Rp347.400.000 ke Rp.430.000.000,- dan Rupa-

Rupa Aktiva naik 127,53% dari Rp25.604.699 ke Rp58.258.682. 

Simpanan Wadiah naik 9,58% dari Rp49.415.360 ke Rp54.150.447. 

Simpanan Mudharabah turun 8,35% dari Rp380.745.186 ke Rp348.936.223. 

Simpanan Deposito naik 88,26% dari Rp266.700.000 ke Rp502.095.000. 

Simpanan  Pokok  Khusus (Wakaf) naik 85,57% dari Rp19.098.064 ke 

Rp35.440.072. Simpanan Pokok naik 2,47% dari Rp243.000.000 ke 
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Rp249.000.000, Simpanan Wajib naik 17,52% dari Rp608.300.000 ke 

Rp714.900.000. Modal penyertaan turun 76,12% dari ke Rp279.700.000 ke 

Rp66.800.000. Sisa Hasil Usaha (SHU)  tahun  berjalan  naik  11,46% dari 

Rp142.568.513 menjadi Rp158.909.368. 

Sehingga untuk laporan pertanggungjawaban BMTIA tahun 2020 dan 

tahun 2021  menurut PSAK 102 , ISAK 101 (Pengakuan Pendapatan Murabahah 

Tangguh Tanpa Risiko Signifikan Terkait Kepemilikan Persedian) dan ISAK 102 

(Penurunan Nilai Piutang Murabahah) revisi 2019, ditemukan beberapa 

permasalahan: 

Pertama, didalam PSAK 102 (2019) paragraf 16 disebutkan bahwa setelah 

pengakuan awal, persediaan murabahah diukur pada biaya perolehan atau nilai 

realisasi neto mana yang lebih rendah. Jika nilai realisasi neto persediaan 

murabahah lebih rendah daripada biaya perolehannya, maka selisihnya diakui 

sebagai biaya kerugian. Dalam murabahah pesanan mengikat, harga jual setelah 

dikurangi estimasi biaya penjualan merupakan nilai realisasi neto dari persediaan 

murabahah. Didalam pengukuran aset murabahah setelah perolehan BMT Islam 

Abdurrab Pekanbaru menggunakan Murabahah pesanan yang sifatnya mengikat. 

Dalam murabahah pesanan mengikat, jika terjadi penurunan aset karena usang, 

rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan kepada nasabah, penurunan nilai 

tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset. Pihak BMT Islam 

Abdurab Pekanbaru tidak mengakuinnya sebagai beban dan mengurangi nilai 

asset, sehingga pihak BMT tidak melakukan pencatatan apapun. 
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Kedua, didalam PSAK 102 (2019) paragraf 14 disebutkan bahwa penjual 

dapat memberikan potongan pada saat terjadi pelunasan piutang murabahah atau 

memberikan potongan atas piutang murabahah yang belum dilunasi dan pada 

paragraf 24 disebutkan juga potongan pelunasan piutang murabahah diakui 

sebagai pengurang pendapatan murabahah periode berjalan. Pihak BMT Islam 

Abdurab Pekanbaru tidak memberikan potongan pelunasan piutang murabahah 

dari jangka waktu  didalam akad dikarenakan perhitungan margin keuntungan 

sudah satu kesatuan sampai pelunasan, potongan pelunasan berlaku hanya jika 

nasabah menggunakan akad Rahn. Sehingga Pihak BMT tidak melakukan 

pencatatan apapun mengenai pelunasan piutang murabahah sebelum jangka 

waktu berakhir. 

Ketiga, didalam PSAK 102 (2019) paragraf 36 (C) disebutkan bahwa 

pengungkapan laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101 : penyajian laporan 

keuangan syariah yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan 

komprehensif lain, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan 

rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana 

zakat,laporan sumber dann penggunaan dana kebajikan dan catatan atas laporan 

keuangan. Pihak BMT Islam Abdurrab Pekanbaru hanya menerapakan laporan 

keuangan yaitu neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas, BMT Islam 

Abdurrab Pekanbaru mengabungkan kewajiban dengan dana syirkah temporer, 

BMT Islam Abdurab Pekanbaru memasukkan dana zakat ke dalam laporan 

neraca, tidak membuat laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan melainkan 

memasukkan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan (infaq dan 
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shadakah) pada laporan neraca dan BMT Islam Abdurrab Pekanbaru juga 

memsukkan dana wakaf dalam neraca dengan akun simpanan pokok khusus. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan Penelitian di 

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Islam Abdurrab Pekanbaru dengan judul 

“ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI MURABAHAH DI TENGAH 

PANDEMIC COVID -19 BERDASARKAN PSAK 102 (Revisi 2019), ISAK 

101 dan ISAK 102 PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL ISLAM 

ABDURRAB PEKANBARU” 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang dapat 

dirumuskan adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana perlakuan  akuntansi murabahah di tengah pandemic covid -19 

berdasarkan PSAK 102 (Revisi 2019), Isak 101 Dan Isak 102 pada Baitul 

Maal Wat Tamwil Islam Abdurrab Pekanbaru? 

2. Bagaimana pencatatan akuntansi di tengah pandemic covid -19 

berdasarkan PSAK 102 (Revisi 2019), Isak 101 Dan Isak 102 pada Baitul 

Maal Wat Tamwil Islam Abdurrab Pekanbaru? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan 

penelitian ini secara umum adalah sebagai berikut : 
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1. Mengetahui perlakuan akuntansi murabahah di tengah pandemic covid 

-19 berdasarkan PSAK 102 (Revisi 2019), Isak 101 Dan Isak 102 pada 

Baitul Maal Wat Tamwil Islam Abdurrab Pekanbaru. 

2. Mengetahui pencatatan akuntansi murabahah berdasarkan PSAK 102 

(Revisi 2019), Isak 101 Dan Isak 102 pada Baitul Maal Wat Tamwil 

Islam Abdurrab Pekanbaru. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan peneliti mengenai perlakuan akuntansi murabahah di tengah 

pandemic covid -19 berdasarkan PSAK 102 (Revisi 2019), Isak 101 Dan 

Isak 102 pada Baitul Maal Wat Tamwil Islam Abdurrab Pekanbaru. 

2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang 

bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan bagi BMT dalam rangka 

meningkatkan nilai BMT dengan akuntansi murabahah ditengah 

pandemic covid-19 , sehingga dapat menerapkan strategi yang efektif 

untuk meningkatkan jumlah nasabah dimasa yang akan datang. 

3. Bagi Akademisi dan Penelitian Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

literatur dan berkontribusi menambah pengetahuan bagi akademisi dan 

penelitian selanjutnya mengenai perlakuan akuntansi murabahah.  
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1.5. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang terdiri dari beberapa sub BAB 

atau bagian yaitu : 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah,tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan pengertian akuntansi syariah, landasan hukum 

akuntansi syariah, pengertian murabahah, landasan hukum murabahah, 

jenis-jenis murabahah, rukun, syarat dan ketentuan murabahah , 

perlakuan akuntansi murabahah menurut PSAK 102, pengertian Baitul 

Maal Wat Tamwil (BMT), fungsi dan peran Baitul Maal Wat Tamwil 

(BMT), transaksi murabahah dalam Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) 

dan penelitian terdahulu. 

Bab 3 : METODELOGI PENELITIAN  

Bab ini menjelaskan jenis penelitian, tempat penelitian, jenis dan 

sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan sejarah singkat BMT Islam Abdurab Pekanbaru, Visi, 

Misi dan Nilai-nilai BMT, struktur organisasi, produk dan jasa BMT Islam 

Abdurab Pekanbaru, dan analisis kesesuaian PSAK 102 dengan akuntansi 

murabahah di BMT Islam Abdurab Pekanbaru. 
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BAB 5 : PENUTUP 

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari seluruh penulisan penelitian 

ini, dan beberapa saran penulis terhadap masalah yang ditemui pada 

penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Akuntansi Syariah 

2.1.1. Pengertian Akuntansi Syariah 

 

Secara umum, akuntansi (accounting) dapat diartikan sebagai 

sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku 

kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan.  

Menurut American Accounting Association (AAA) Akuntansi 

adalah proses mengidentifikasi/mengenali, mengukur dan melaporkan 

informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan 

pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang 

menggunakan informasi tersebut. Menurut A Statement Of Basic 

Accounting Theory (ASOBAT) mendefinisikan akuntansi sebagai sebuah 

proses mengidentifikasi, mengukur dan menyampaikan informasi ekonomi 

sebagai bahan informasi dalam hal mempertimbangkan berbagai alternatif 

dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah kumpulan 

prosedur-prosedur untuk mencatat, mengklasifikasikan, mengikhtisarkan 

dan melaporkan dalam bentuk laporan keuangan yang telah dilaksanakan 

perusahaan dan akhirnya menginterprestasikan laporan tersebut. Sedang 

syari‟ah adalah berasal dari kata syara‟a yang berarti memperkenalkan, 

mengedepankan, menetapkan. Syara‟a sering disebut syara‟ atau syir‟ah. 
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Pengertian akuntansi syariah menurut Sumar’in (2012:104) 

diartikan sebagai proses pencatatan, pengklasifikasian, peringkasan 

transaksi keuangan uang diukur dalam satuan uang serta pelaporan hasil-

hasilnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. 

Secara sederhana, pengertian akuntansi syariah dapat dijelaskan 

melaui akar kata yang dimilikinya yaitu akuntansi dan syariah. Definisi 

akuntansi adalah identifikasi transaksi yang berlanjut menjadi langkah-

langkah sehingga diperoleh sebuah informasi yaitu laporan keuangan yang 

akan digunakan dalam pengambilan keputusan pada para pengguna 

laporan keuangan baik eksternal maupun internal. Sedangkan definisi dari 

kata syariah sendiri itu adalah aturan-aturan yang telah Allah SWT 

tetapkan untuk dipatuhi oleh seluruh umat manusia dalam melaksanakan 

segala bentuk aktivitas di dunia. Jadi, Akuntansi Syariah adalah sebagai 

proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang dilakukan sesuai dengan 

aturan yang telah ditetapkan Allah SWT. (Nurhayati, 2015:2) 

2.1.2. Landasan Hukum Akuntansi Syariah 

 

Setiap Muslim diatur oleh ketentuan syari‟ah (hukum Islam) yang 

bersumber pada al-Qur’an dan Hadits Nabi Muhammad SAW, tujuannya 

adalah untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan sosial sesuai dengan 

perintah Allah SWT. Islam memang sudah mengatur segala tata cara hidup 

manusia, tidak terkecuali mengenai muamalah. Berikut landasan hukum 

mengenai akuntansi syariah: 

a) QS. Al- Baqarah : 282 
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ۡنيَۡكتُب بَّۡيَُُكۡى  َٔ ى فَٱۡكتُبُُُِٕۚ  ًّّٗ َس َٰٓ أََجٖم يُّ ٍٍ إِنَى  ْا إَِرا تََذايَُتُى بَِذۡي َٰٕٓ ٍَ َءاَيُُ َب ٱنَِّزي أَيُّٓ
َٰٓ  َكبتُِب  يَ 

 ٢٨٢  .……بِٱۡنَعۡذِلُۚ  

a) 282.  Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak 

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. 

Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan 

benar…..(QS. Al- Baqarah : 282) 

 

Ayat ini menunjukkan bahwa islam sangat memperhatikan hal-hal 

yang berkaitan dengan pencatatan (accounting). Proses pekerjaan 

akuntansi merupakan sebuah siklus, yang dimulai dari pembuatan dan 

analisis bukti transaksi sampai denga penyusunan laporan keuangan 

yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)  yang berlaku. 

b) QS. An-Nisa: 58 

ْٕا  ًُ ٍَ ٱنَُّبِس أٌَ تَۡحُك تُى بَۡي ًۡ إَِرا َحَك َٔ هَِٓب  ْۡ َٰٓ أَ ِت إِنَى   َُ ْٔا ٱۡۡلََي  َ يَۡأُيُشُكۡى أٌَ تَُؤدُّ ٌَّ ٱَّللَّ  بِٱۡنَعۡذِلُۚ ۞إِ

ب  ًَّ َ َِِع ٌَّ ٱَّللَّ ا  إِ ب بَِصيشّٗ يَع  ًِ ٌَ َس َ َكب ٌَّ ٱَّللَّ ِّٰٓۦَۗٓ إِ  ٨٨يَِعظُُكى بِ

58.  Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 

hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. 

Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-

Nisa: 58) 

Dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan 

kebaikan. Sifat adil dan benar sangat penting bagi seorang akuntan dalam 

menjalankan tugasnya. Bahkan keadilan adalah asas dalam akuntansi 
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syariah. Adil adalah menempatkan sesuatu sesuai porsinya. Sedangkan 

kebalikan dari keadilan adalah kedzhaliman. 

a) Dalam suatu hadits, Rasulullah Saw. Bersabda : 

“Sesungguhnya Allah SWT mewajibkan kalian untuk berlaku baik dan 

profesional (ihsan) dalam segala hal” (HR. Muslim). 

Hadist  ini Allah memerintahkan seorang untuk melakukan segala 

hal dengan sebaik-baiknya dan seharusnya seorang akuntan dalam 

melakukan pekerjaannya harus dilakukan dengan secara propesional 

agar tidak ada kesalahan dan kecurangan dalam melakukan pencatatan. 

2.2. Akuntansi Murabahah 

2.2.1. Pengertian Murabahah 

 

Pengertian murabahah menurut PSAK 102 (2019)  paragraf 04 

adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar harga perolehan 

ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan 

harga perolehan barang tersebut kepada pembeli. 

Menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Pasal 19 ayat (1) huruf 

d, mendefinisikan “Akad Murabahah” sebagai akad pembiayaan suatu 

barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli 

membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang 

disepakati. 

Menurut Amrullah (2016) pembiayaan murabahah dapat dikatakan 

sebagai pembiayaan dengan prinsip jual beli dimana pihak penjual harus 
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mengungkapkan harga pembelian barang serta keuntungan yang diambil 

kepada pembeli.  

Dan landasan syariah pembiayaan murabahah adalah Fatwa DSN 

MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. 

Murabahah berasal dari kata “Ribh” yang berarti keuntungan, laba. 

Murabahah faktanya adalah suatu istilah dalam fiqh islam yang 

menunjukkan suatu jenis jual beli yang tidak ada kaitannya dengan 

pembiayaan. Murabahah dalam arti aslinya menurut islam adalah “is 

simply as a sale”, jual beli. Pembayaran bisa dilakukan secara tunai atau 

nanti pada tanggal yang telah disepakati pihak yang bersangkutan 

(Widodo, 2010) 

Menurut Mardani (2015:136) menjelaskan bahwa murabahah biasa 

disebut juga dengan bai‟ bitsamanil „ajil. Asal katanya adalah ar-ribhu 

yang artinya adalah keuntungan, sehingga murabahah diartikan dengan 

saling menguntungan. Secara terminologis, murabahah adalah akad 

pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan antara pemilik harta 

dengan pihak yang membutuhkan, melalui transaksi jual beli dengan cara 

menyebutkan harga perolehan barang, dan dalam harga jual terdapat nilai 

lebih yang dihitung sebagai keuntungan bagi pemilik, serta 

pembayarannya dapat dilakukan secara tunai maupun angsuran. 

Didalam Murabahah, BMT dapat bertindak sebagai penjual dan juga 

pembeli. Sebagai penjual apabila BMT menjual barang kepada nasabah, 

sedangkan sebagai pembeli apabila BMT membeli barang kepada suplier 

untuk dijual kepada nasabah. 
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Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

murabahah  adalah transaksi jual beli barang, di mana penjual (dalam hal 

ini lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah) mengungkapkan 

harga perolehan kepada pembeli dan memperoleh keuntungan atau margin 

berdasarkan ketentuan yang telah di sepakati bersama oleh kedua belah 

pihak (Hilman, 2016). 

2.2.2. Landasan Hukum Murabahah 

 

1) Al – Qur’an 

a) QS. Al- Baqarah : 275 

نِ 
سُِّۚ َر  ًَ ٍَ ٱۡن ٍُ ِي

ۡيطَ  ب يَقُُٕو ٱنَِّزي يَتََخبَّطُُّ ٱنشَّ ًَ ٌَ إَِلَّ َك ْا ََل يَقُُٕيٕ  ٕ بَ ٌَ ٱنشِّ ٍَ يَۡأُكهُٕ  َك ٱنَِّزي

 
ٓۗ
ْا  ٕ بَ ب ٱۡنبَۡيُع ِيۡثُم ٱنشِّ ًَ ْا إََِّ َٰٕٓ ُۡى قَبنُ ٕ   بِأَََّٓ بَ َو ٱنشِّ َحشَّ َٔ ُ ٱۡنبَۡيَع  أََحمَّ ٱَّللَّ َٔ ِّ بِّ ٍ سَّ ِعظَٞت يِّ ٕۡ ٍ َجبََٰٓءُِۥ َي ًَ  فَ

ُۚ
 ْا

ُب ٱنَُّ  ئَِك أَۡصَح 
َٰٓ نَ  ْٔ ُ ٍۡ َعبَد فَأ َي َٔ  ِِۖ أَۡيُشُِٰٓۥَ إِنَى ٱَّللَّ َٔ ٌَ  ۦ فَٱَتََٓى  فَهَُّۥ َيب َسهََف  هُِذٔ  ٢٧٨بِسِۖ ُْۡى فِيَٓب َخ 

275.  Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan 

seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. 

Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata 

(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah 

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai 

kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus 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 di dalamnya. 

Ayat ini menunjukkan bolehnya melakukan transaksi jual beli dan 

Murabahah merupakan salah satu bentuk dari jual beli. 

b) QS. Al-Baqarah : 280 
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  ٌَ ٕ ًُ أٌَ تََصذَّقُْٕا َخۡيٞش نَُّكۡى إٌِ ُكُتُۡى تَۡعهَ َٔ ٌَ ُرٔ ُعۡسَشٖة فََُِظَشةٌ إِنَى  َيۡيَسَشٖةُۚ  إٌِ َكب َٔ٢٨ٓ 

280.     Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh 

sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua 

utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. 

Ayat ini menjelaskan bahwa ketika orang yang berhutang pada 

saat ditagih sangat susah, dan sulit untuk membayar hutang, maka 

berlapang dada dalam memberikan waktu untuk membayar utang 

tersebut. Dan jika orang tersebut tidak mampu membayarnya, maka kita 

diminta untuk mengikhlaskan dengan niat bersedekah kepada orang 

tersebut. 

2) Sunnah 

a) Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah Saw. Bersabda:  

 

“Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka”. (HR. 

Al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan Shahih menurut Ibnu Hibban) 

 

Hadits ini menjelaskan bahwa dalam melakukan jual beli didasari 

suka sama suka, akan tetapi jangan memanfaatkan hasil dari kesukaan 

pembeli terhadap barang yang dibeli, dengan menaikkan harga awal 

secara berlipat-lipat tanpa memikirkan pembeli. Maka penjual tersebut 

memakan riba dari hasil penjualan, itu dilarang oleh Allah SWT. 

b) Rasulullah Saw. Bersabda:  

“Orang yang melepaskan seseorang muslim dari kesulitannya dunia, 

Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat dan Allah 

senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong 

saudaranya” (HR. Muslim). 

 

Hadits ini menjelaskan bahwa seorang muslim hendaklah 

berupaya menghilangkan kesulitan atau penderitaan muslim lainnya. 
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Bila seorang muslim membantu muslim lainnya dengan ikhlas, maka 

Allah SWT akan memberikan balasan terbaik yaitu dilepaskan dari 

kesulitan pada hari kiamat. 

2.2.3. Jenis- Jenis Murabahah 

 

Berdasarkan jenisnya, Murabahah dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu: 

a. Murabahah Tanpa Pesanan 

Murabahah ini termasuk murabahah bersifat tidak mengikat. 

Kepemilikan barang oleh BMT sebelum adanya pesanan disebut 

murabahah tanpa pesanan. Murabahah tanpa pesanan memperhatikan pada 

pengadaan barang yang dilakukan tanpa adanya pemesanan atau 

pembelian dari pelanggan. Murabahah ini dilakukan tidak melihat ada 

yang pesan atau tidak sehingga penyediaan barang dilakukan sendiri oleh 

penjual (Wiroso, 2011). 

b. Murabahah Berdasarkan Pesanan 

Dalam Murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang 

setelah terdapat pesanan dari pembeli, hal ini dilakukan untuk menghindari 

persediaan barang yang menumpuk dan tidak efesien, sehingga proses 

pengadaan barang dipengaruhi oleh proses jual (Wiroso, 2011). 

Murabahah jenis ini mempunyai 2 (dua) sifat, yaitu mengikat dan tidak 

mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesan. Bersifat mengikat 

dalam arti barang yang telah dipesan telah tersedia, maka pembeli harus 

membeli barang tersebut dan tidak dapat membatalkan pesanannya. Jika 

aset murabahah yang telah dibeli oleh penjual mengalami penurunan nilai 
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sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut 

menjadi beban penjual. Bersifat tidak mengikat dalam arti bahwa pembeli 

boleh menolak atau mengembalikan barang yang telah dipesan. Kedua 

sifat ini, baik mengikat atau tidak mengikat, tentu ada perjanjian terlebih 

dahulu sebelumnya (Nurhayati, 2013:171). 

 DSN (Dewan Syariah Nasional) membolehkan BMT atau Bank 

mewakilkan nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga atas nama 

Bank atau BMT. Hal tersebut boleh dilakukan asalkan sesuai dengan akad 

jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi 

milik Bank atau BMT. Transaksi mewakilkan pembelian barang kepada 

nasabahnya biasanya didasarkan atas akad wakalah (Fatwa DSN No. 10 

Tahun 2000). Dalam hal ini aspek syariah yang harus diperhatikan adalah 

pembelian tersebut atas nama Bank atau BMT. Dengan demikian, saat jual 

beli antara Bank atau BMT dengan nasabah dilakukan, barang yang dijual 

adalah barang milik Bank atau BMT (Rizal Yaya, 2013:170). 

2.2.4. Rukun, Syarat dan Ketentuan Akad Murabahah 

 

a. Rukun Akad Murabahah 

Rukun dalam transaksi murabahah menurut Widodo (2010: 25-26) 

adalah: 

1. Penjual (Bai‟i) 

Penjual dalam hal ini adalah Lembaga Keuangan Syariah, dapat 

berupa Bank Syariah, BPRS, BMT yang disebut juga dengan istilah 

KJKS. 
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2. Pembeli (Musytari) 

Pembeli yang dimaksudkan disini adalah nasabah, baik berlaku 

sebagai pembeli akhir ataupun selaku pedagang. Para pihak yang 

berakad dipersyaratkan harus cakap menurut hukum. Dalam 

pengertian hukum syara’ harus sudah baligh, dan dalam kaitannya 

dengan hukum perdata sebagai hukum positif, yang bersangkutan 

minimal harus berusia 21 tahun atau orang yang sudah menikah. 

3. Barang yang menjadi obyek jual-beli (Mabi‟) 

Barang-barang yang menjadi obyek jual beli dipersyaratkan 

harus jelas dari segi sifat, jumlah, jenis yang akan diperjualbelikan 

termasuk halalan thoyyiban, dan tidak tergolong pada barang yang 

haram. Selain itu sifat barang harus bernilai. Obyek murabahah 

dipersyaratkan telah menjadi milik dan dalam penguasaan si penjual. 

Kepemilikan mana bisa bersifat faktual/fisikal, dapat pula bersifat 

konstruktif. Menurut fatwa DSN, Bank atau BMT harus memiliki 

terlebih dahulu aset yang akan dijualnya kepada nasabah. 

4. Harga Barang (Tsaman) 

Harga barang dan keuntungan harus disebutkan secara jelas 

jumlahnya dan dalam mata uang apa (rupiah atau mata uang/valuta 

asing). Demikian juga cara pembayarannya, apakah dibayar secara 

tunai atau tangguh. Jika dibayar secara tangguh haruslah jelas 

waktunya berapa lama, dan waktu pembayarannya. Dalam konteks 

pembiayaan, harga jual barang adalah batas maksimal pembiayaan 

yang disebut plafon atau limit. 
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5. Kontrak/Akad (Sighat/Ijab kabul) 

Kontraknya dalam praktek dapat dibuat secara tertulis dibawah 

tangan, namun bisa pula dibuat oleh dan dihadapan notaris (secara 

notarial). Perjanjian notarial adalah perjanjian outentik. Dibandingkan 

perjanjian dibawah tangan, perjanjian notarial sangat kuat karena tidak 

memerlukan pemuktian lagi, sementara perjanjian dibawah tangan 

tidak demikian. 

b. Syarat Akad Murabahah 

Syarat dalam transaksi murabahah menurut Afrida  (2016) adalah: 

1. Adanya dua pihak yang melakukan akad (penjual dan pembeli). 

Keduanya harus memiliki kecakapan atau kemampuan ketika 

melakukan akad. Selain itu juga, keduanya melakukan akad atas dasar 

suka rela tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun. 

2. Adanya Obyek yang diperjualbelikan. 

Adapun objek yang diperjualbelikan yaitu: 

1) Bukan sesuatu yang diharamkan atau dilarang oleh agama. 

2) Haus dapat dimanfaatkan 

3) Dapat diserahkan dari penjual kepada pembeli 

4) Barang yang diperjualbelikan adalah milik penjual sendiri 

5) Barang harus sesuai dengan spesifikasi. 

6) Jika berupa barang bergerak, maka barang tersebut harus bisa 

dikuasai pembeli setelah akad dan perjanjian selesai dilakukan. 

3. Sighat atau akad (Ijab dan Qabul) serah terima 

Ketentuan dari sighat tersebut adalah: 
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1) Harus jelas serta disebutkan dengan siapa akad dilakukan. 

2) Antara ijab qabul (serah terima) harus sesuai dalam hal 

spesifikasinya barang maupun harga yang disepakati. 

3) Tidak menggantungkan kebsahan transaksi pada masa 

mendatang. 

4) Tidak membatasi waktu kepemilikan barang. 

4. Harga Barang 

Ketentuan harga barang yang diperjualbelikan yaitu: 

1) Harga jual adalah harga beli ditambah dengan keuntungan. 

2) Harga yang sudah disepakati tidak boleh berubah selama masa 

perjanjian. 

3) Sistem pembayaran serta waktu jatuh tempo disepakati 

bersama. 

c. Ketentuan Akad Murabahah 

1. Pelaku 

Pelaku harus cakap hukum dan baligh yaitu harus berakal dan 

dapat membedakan, sehingga jual beli dengan orang gila hukumnya 

tidak sah sedangkan jual beli dengan anak kecil hukumnya sah jika 

mendapatkan izin dari walinya. 

2. Objek jual beli harus memenuhi 

a) Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal 

Semua barang yang diharamkan oleh Allah SWT tidak 

dapat dijadikan sebagai objek jual beli, karena barang tersebut 
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menyebabkan manusia bermaksiat atau melanggar larangan Allah 

SWT. 

b) Barang yang diperjualbelikan harus mempunyai manfaat atau 

nilai, dan bukan merupakan barang-barang yang dilarang 

diperjualbelikan, misalnya: jual beli minuman keras, jual beli 

bangkai, jual beli narkoba, jual beli barang yang sudah 

kadaluarsa, dan lain sebagainya. 

c) Barang tersebut sudah dimiliki oleh penjual. 

Jual beli atas barang yang belum dimiliki oleh penjual 

adalah tidak sah karena tidak mungkin penjual dapat 

menyerahkan barang kepada orang lain atas barang yang bukan 

miliknya. Jual beli barang yang belum dimiliki seperti ini akan 

sah jika kepemilikan barang tersebut tetap pada si pemilik 

barang. 

d) Barang tersebut dapat diserahkan tanpa tergantung pada 

kondisi tertentu dimasa mendatang. Barang yang tidak jelas 

waktu penyerahannya tidak sah hukumnya, karena dapat 

menimbulkan ketidakpastiaan (gharar), yang pada saat akan 

merugikan salah satu pihak yang berinteraksi dan dapat 

menimbulkan persengketaan. 

e) Barang tersebut harus diketahui secara spesifik dan dapat 

diidentifikasi oleh pembeli sehingga tidak ada gharar. 

f) Barang tersebut harus dapat diketahui kuantitasnya dan 

kualitasnya dengan jelas, sehingga tidak ada gharar. 
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g) Harga barang tersebut jelas. 

Harga atas barang yang diperjualbelikan harus diketahui 

oleh pembeli dan penjual berikut cara pembayarannya, apakah 

tunai atau tangguh, sehingga jelas dan tidak ada unsur gharar. 

h) Barang yang diakadkan ada di tangan penjual. 

Barang dagangan yang tidak berada di tangan penjual akan 

menimbulkan ketidakpastian (gharar). Pembeli yang menjual 

barang yang dia beli sebelum serah terima, dapat diartikan ia 

menyerahkan uang pada pihak lain dengan harapan 

memperoleh uang yang lebih banyak dan hal ini dapat 

disamakan dengan riba. 

Walaupun barang yang dijadikan sebagai objek jual beli 

tidak ada di tempat, namun barang tersebut ada dan dimiliki 

penjual. Hal ini diperbolehkan asalkan spesifikasinya jelas dan 

pihak pembeli mempunyai hal khiyar (melanjutkan atau 

membatalkan akad). 

3. Ijab kabul 

Pernyataan dan ekspresi saling rela diantara pihak-pihak pelaku 

akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau 

menggunakan cara-cara komunkasi modern. Apabila jual beli telah 

dilakukan sesuai dengan ketentuan Syariah maka kepemilikannya, 

pembayarannya, dan pemanfaatan atas barang yang diperjualbelikan 

menjadi halal (Kautsar Riza, 2012). 
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2.2.5. Perlakuan Akuntansi Murabahah menurut PSAK 102 

 

PSAK 102 dalam Nurhayati dan Wasilah (2016:183) tentang 

perlakuan akuntansi murabahah yaitu: 

a. Pengakuan dan Pengukuran 

1) Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan 

sebesar biaya perolehan. Jurnal: 

Aset Murabahah   xxx 

  Kas    xxx 

2) Pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah sebagai berikut: 

a. Jika murabahah pesanan mengikat, maka dinilai sebesar biaya 

perolehan dan jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, 

rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, 

penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi 

nilai aset. 

Jika terjadi penurunan nilai untuk murabahah pesanan mengikat, 

maka jurnal: 

Beban Penurunan Nilai  xxx 

  Aset murabahah   xxx 

b. Jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak 

mengikat, maka dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai 

neto yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah. Jika nilai 

neto yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, 

maka selisihnya diakui sebagai kerugian. 
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Jika terjadi penurunan nilai untuk murabahah pesanan tidak 

mengikat maka jurnal: 

Kerugian Penurunan Nilai   xxx 

  Aset murabahah    xxx 

3) Diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai: 

a. Pengurang biaya perolehan aset murabahah, jika terjadi sebelum 

akad murabahah, jurnal: 

Aset murabahah   xxx 

  Kas     xxx 

b. Liabilitas kepada pembeli, jika terjadi setelah akad murabahah 

dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli, jurnal: 

Kas     xxx 

  Utang     xxx 

c. Tambahan keuntungan murabahah, jika terjadi setelah akad 

murabahah dan sesuai akad menjadi hak penjual, jurnal: 

Kas     xxx 

  Pendapatan Murabahah  xxx 

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

tidak diperjanjikan dalam akad, jurnal: 

Kas     xxx 

  Pendapatan Operasional Lain  xxx 

4) Liabilitas penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon 

pembelian akan tereliminasi pada saat: 

a. Dilakukan pembayaran kepada pembeli, sehingga jurnal: 
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Utang     xxx 

  Kas     xxx 

b. Dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak 

dapat dijangkau oleh penjual, sehingga jurnal: 

Utang     xxx 

  Kas     xxx 

5) Pengakuan Keuntungan murabahah: 

a. Jika penjualan dilakukan secara tunai atau secara tangguh 

sepanjang angsuran murabahah tidak melebihi satu periode 

laporan keuangan, maka keuntungan murabahah diakui pada saat 

terjadinya akad murabahah: 

Kas     xxx 

Piutang Murabahah   xxx 

  Aset Murabahah   xxx 

  Pendapatan Margin Murabahah xxx 

b. Namun apabila angsuran lebih dari satu periode maka 

perlakuannya adalah sebagai berikut: 

1) Keuntungan diakui saat penyerahan aset murabahah dengan 

syarat apabila risiko penagihannya kecil, maka dicatat dengan 

cara yang sama pada butir a. 

2) Keuntungan diakui proposional dengan besaran kas yang 

berhasil ditagih dari piutang murabahah. Metode ini terapan 

untuk transaksi murabahah tangguh di mana risiko piutang 
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tidak tertagih relatif besar dan/atau beban untuk mengelola 

dan menagih piutang tersebut relatif besar juga, maka jurnal: 

a. Pada saat penjualan kredit dilakukan: 

Piutang Murabahah   xxx 

  Aset Murabahah   xxx 

  Keuntungan Murabahah Tangguhan xxx 

Margin murabahah Tangguhan disajikan sebagai akun 

kontra dari piutang 

b. Pada saat penerimaan angsuran: 

Kas     xxx 

  Piutang Murabahah   xxx 

Margin Murabahah Tangguhan xxx 

Pendapatan Margin Murabahah xxx 

3) Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil 

ditagih. Metode ini terapan untuk transaksi murabahah 

tangguh di mana risiko piutang tidak tertagih dan beban 

pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam 

praktik, metode ini jarang dipakai, karena transaksi 

murabahah tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada 

kepastian yang memadai akan penagihan kasnya. 

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

perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Pada 

akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar 

nilai neto yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi 
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penyisihan kerugian piutang. Jurnal untuk penyisihan piutang tak 

tertagih: 

Beban Piutang Tak Tertagih   xxx 

  Penyisihan Piutang Tak Tertagih  xxx 

7) Potongan  pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada 

pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu 

yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah. 

8) Pemberian potongan pelunasan piutang murabahah dapat dilakukan 

dengan menggunakan salah satu metode berikut: 

a. Diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang 

murabahah dan keuntungan murabahah, jurnal: 

Kas      xxx 

Piutang Murabahah    xxx 

Margin Murabahah yang diTangguhan xxx 

  Pendapatan Margin Murabahah  xxx 

 (Nilai potongan pendapatan margin murabahah sebesar saldo 

margin murabahah tangguhan-potongan) 

b. Diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan 

piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan 

pelunasannya kepada pembeli, maka jurnal: 

Kas      xxx 

Marin Murabahah Tangguhan  xxx 

  Piutang Murabahah    xxx 

  Pendapatan Margin Murabahah  xxx 
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(Nilai pendapatan margin murabahah sebesar saldo margin 

murabahah tangguhan) 

Pada saat pengembalian kepada pembeli: 

Pendapatan Margin Murabahah  xxx 

  Kas      xxx 

(Nilai pendapatan margin murabahah sebesar potongan pelunasan) 

9) Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya 

sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian 

dana kebajikan. 

Dana Kebajikan-Kas    xxx 

  Dana Kebajikan-Denda   xxx 

10) Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut: 

a. Uang muka diakui sebesar uang muka pembelian sebesar jumlah 

yang diterima 

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

sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok) 

c. Jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka 

dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan 

biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual. 

Jurnal yang terkait dengan penerimaan uang muka: 

a. Penerimaan uang muka dari pembeli 

Kas      xxx 

  Utang Lain-Uang Muka Murabahah  xxx 

b. Apabila murabahah jadi dilaksanakan 
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Utang Lain-Uang Muka Murabahah  xxx 

  Piutang Murabahah    xxx 

Sehingga untuk penentuan margin ketentuan dapat didasarkan atas 

nilai piutang (harga jual kepada pembeli setelah dikurangi uang 

muka) 

c. Pesanan dibatalkan, jika uang muka yang dibayarkan oleh calon 

pembeli lebih besar dari pada biaya yang telah dikeluarkan oleh 

penjual dalam rangka memenuhi permintaan calon pembeli maka 

selisihnya dikembalikan pada calon pembeli. 

Utang Lain-Uang Muka Murabahah  xxx 

  Pendapatan Operasional   xxx 

  Kas      xxx 

d. Pesanan dibatalkan, jika uang muka yang dibayarkan oleh calon 

pembeli lebih kecil dari pada biaya yang dikeluarkan oleh penjual 

dalam rangka memenuhi permintaan calon pembeli, maka penjual 

dapat meminta pembeli untuk membayarkan kekurangannya dan 

pembeli membayarkan kekurangannya. 

Kas/Piutang     xxx 

Utang Lain-Uang Muka Murabahah  xxx 

  Pendapatan operasional   xxx 

e. Jika perusahaan menanggung kekurangannya atau uang muka sama 

dengan beban yang dikeluarkan 

Utang Lain-Uang Muka Muranbahah  xxx 

  Pendapatan Operasional   xxx 
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b. Penyajian 

Piutang murabahah disajikan sebesar nilai neto yang dapat 

direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan 

kerugian piutang. Pendapatan murabahah tangguhan disajikan sebagai 

pengurang (contra account) piutang murabahah. Beban Murabahah 

tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) utang 

murabahah. 

c. Pengungkapan 

Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi 

murabahah, tetapi tidak terbatas pada: 

a) Harga perolehan aset murabahah 

b) Janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan 

sebagai kewajiban atau bukan 

c) Untuk murababah tangguh, pertimbangan yang digunakan 

dalam menilai signifikan unsur pembiayaan dan risiko terkait 

kepemilikan persediaan 

d) Total denda yang dikenakan kepada pembeli murabahah 

e) Tingkat kolektibilitas piutang murabahah dan kaitannya 

dengan pengakuan pendapatan, 

f) Metode penentuan penurunan nilai atas piutang murababah 

g) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian 

Laporan Keuangan Syariah. 
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Pembeli mengungkapkan hal- hal yang terkait dengan transaksi 

murabahah tetapi tidak terbatas pada: 

a) Nilai tunai asset yang diperoleh dari transaksi murababah  

b) Jangka waktu murababah tangguh 

c) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 

2.2.6. Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan Syariah (ISAK) 101 

Pengakuan Pendapatan Murabahah Tangguh Tanpa Risiko Sgnifikan 

Terkait Kepemilikan Persediaan 

a. Latar Belakang  

PSAK 102: Akuntansi Murabahah mengatur mengenai pengakuan 

pendapatan murabahah, baik murabahah secara tunai maupun murabahah 

tangguh.  

a) Untuk murabahah secara tunai atau tangguh yang tidak mengandung 

unsur pembiayaan signifikan, pendapatan murabahah diakui pada saat 

terjadi pengalihan kendali atas persediaan dari penjual kepada pembeli. 

b) Untuk murabahah tangguh yang mengandung unsur pembiayaan 

signifikan, pengakuan pendapatan murabahah bergantung pada 

signifikansi risiko terkait kepenulikan persediaan.  

 Kondisi tersebut mensyaratkan penjual menelaah signifikansi 

“risiko terkait kepemilikan persediaan” untuk menentukan metode 

pengakuan pendapatan murabahah tangguh yang mengandung unsur 

pembiayaan signifikan sep. Jika risiko tersebut signifikan, maka penjual 

mengakui pendapatan murabahah, serta biaya transaksi, secara 
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proporsional selama masa akad seperti yang diatur dalam PSAK 102. Jika 

risiko tersebut tidak signifikan, maka pengaturan mengenai pendapatan 

murabahah tersebut diatur dalam Interpretasi ini.  

b. Ruang Lingkup  

 

Interpretasi ini diterapkan pada murabahah tangguh yang 

mengandung unsur pembiayaan signifikan yang penjualnya tidak memiliki 

risiko signifikan terkait kepemilikan persediaan.  

 Interpretasi ini membahas tentang:  

a) kriteria risiko terkait kepemilikan persediaan, dan  

b) metode pengakuan pendapatan murabahah tangguh yang mengandung 

unsur pembiayaan yang signifikan dan tanpa risiko signifikan terkait 

kepemilikan persediaan. 

c. Interpretasi 

1. Kriteria Risiko Kepemilikan Persediaan  

Signifikansi risiko terkait kepemilikan persediaan merupakan dasar 

dalan menentukan metode pengakuan pendapatan murabahah tangguh 

yang mengandung unsur pembiayaan yang signifikan.  

Faktor faktor ini relevan dalam menilai signifikansi risiko terkait 

kepemilikan persediaan dalam  murabahah tangguh yang mengandung 

unsur pembiayaan yang signifikan, antara lainnya 

a) risiko perubahan harga persediaan:  
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b) keusangan dan kerusakan persediaan,  

c) biaya pemeliharaan dan penyimpanan persediaan 

d) risiko pembatalan pesanan secara sepihak.  

Keberadaan satu atau lebih faktor mencukupi dalam menilai 

signifikansi risiko terkast kepemilikan persediaan dalam  murabahah 

tangguh yang mengandung unsur pembiayaan yang sigrufikan. Penjual 

juga harus mempertimbangkan faktor  yang relevan dalam menentukan 

signifikansi risiko terkait kepemilikan persediaan. 

Penilaian signifikansi risiko terkait kepemilikan persediaan dalam 

murabahah tangguh yang mengandung unsur pembiayaan signifikan 

dilakukan pada level individual akad, atau pada level kelompok akad yang 

memuliki karakteristik dan risiko terkait kepemulikian persediaan yang 

serupa.  

d. Metode pengakuan pendapatan 

Ketika penjual dalam murabahah tangguh yang mengandung unsur 

pernbiayaan signifikan dan  tidak  terpapar  risiko yang signifikan terkait 

kepemilikan persediaan, maka pendapatan murabahah  neto diamortisasi 

dan diakut selama masa akad dengan tingkat pengembalian yang konstan 

antara arus kas yang dikeluarkan oleh penjual dan arus kas yang diterima 

oleh penjual berdasarkan ketentuan dalam  

Pendapatan murabahah  neto  adalah pendapatan murabahah 

setelah dikurangi biaya transaksi,  
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Tingkat pendapatan murabahah neto tersebut akan dihitung ulang ketika: 

a) Ada pemberian potongan atas piutang murabahah yang belum 

dilunasi: 

b) Perpanjangan masa akad murabahah.  

 

2.2.7. Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan Syariah (ISAK) 102 

Penurunan Nilai Piutang Murabahah. 

a. Latar Belakang  

PSAK 102: Akuntansi  Murabahah mensyaratkan entitas 

menerapkan penurunan nila: atas piutang murabahah. Namun, saat ini 

belum ada panduan spesifik yang mengatur metodologi penurunan  nilai 

atas piutang murabahah dan aset lain yang berasal dari transaksi berbasis 

syariah. PSAK 102 paragraf 18 menjelaskan bahwa penurunan nilai atas 

piutang murabahah akan diatur dalam ISAK 102: Penurunan Nilai Piutang 

Murabahah.  

b. Ruang Lingkup 

Interpretasi ini diterapkan pada penurunan nilai piutang murabahah. 

c. Interpretasi 

Entitas disyaratkan untuk meneruskan penerapan kebijakan 

akuntansi penurunan nilai saat ini, sebelum efektifnya Interpretasi ini, 

pada piutang murabahah. Metodologi penurunan nila tersebut antara lain 

incurred loss, regulatory provisioning, atau pendekatan lain, sepanjang 
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pendekatan tersebut  menghasilkan informasi yang relevan dan andal.  

Penerapan metodologi penurunan nilai tersebut harus disesuaikan dengan 

prinsip, karakteristik, dan istilah transaksi syariah.  

Interpretasi ini tidak memperkenankan entitas untuk mengubah kebijakan 

akuntansi penurunan nilai atas piutang murabahah sampai dengan 

keluarnya  PSAK  yang mengatur penurunan nilai atas aset-aset yang 

berasal dari transaksi syariah. 

 

 

 

 

2.3. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) 

2.3.1. Pengertian Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) 

BMT merupakan kependekan dari Baitul Maal Wat Tamwil, yaitu 

lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-

prinsip syariah. BMT sesuai namanya namanya terdiri dari dua fungsi, 

yaitu: 

a. Baitut Tamwil (rumah pengembangan harta), yang bertugas 

melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan 

investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan 

kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan 

menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. 
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b. Baitul Maal (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak dan 

sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan 

dan amanahnya. 

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) atau disebut juga dengan “Koperasi 

Syariah”, merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi 

menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya 

beroperasi dalam skala mikro.  

Soemitra (dalam Aslikhah, 2011: 20) menyatakan bahwa Baitul 

Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga ekonomi atau lembaga 

keuangan syariah nonperbankan yang sifatnya informal, disebut informal 

karena lembaga keuangan ini didirikan oleh kelompok swadaya 

masyarakat yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan 

lembaga keuangan formal lainnya. 

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu 

yang isinya berintikan bayt al-maal wat-tamwil dengan kegiatan 

mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan 

kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan 

mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan 

ekonominya. Selain itu, BMT juga dapat menerima titipan dana zakat, 

infak, sedekah, serta menyalurkan sesuai dengan peraturan dan amanatnya. 

BMT merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah 

nonperbankan yang bersifat informasl karena lembaga ini didirikan oleh 

kelompok  swadaya masyarakat (Ridwan, 2013). 
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2.3.2. Fungsi dan Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) 

Menurut (Huda dan Heykal, 2010: 363), BMT memiliki beberapa 

fungsi yaitu: 

a. Penghimpun dan Penyaluran Dana 

Dengan menyimpan dana di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan 

utilitasnya, sehingga timbul unit surplus (pihak yang memiliki dana 

berlebih) dan unit defisit (pihak yang kekurangan dana). 

b. Pencipta dan Pemberi Likuiditas 

BMT dapat menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu 

memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu 

lembaga/perorangan. 

c. Sumber Pendapatan 

BMT dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan memberi pendapatan 

kepada para pegawainya. 

d. Pemberi Informasi 

BMT memberikan informasi kepada masyarakat mengenai risiko, 

keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut. 

e. Sebagai Lembaga Mikro Syariah 

BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah dapat memberikan 

pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah, dan juga koperasi 

dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi 

usaha kecil, mikro, menengah, dan koperasi tersebut. 

Menurut Arif (2011:105) dalam rangka mencapai tujuan, peran 

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) sebagai berikut: 
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a. Motor penggerak ekonomi dan sosial masyarakat banyak. 

b. Ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi syariah. 

c. Penghubung antara kaum aghnia (kaya) dan kaum dhu‟afa (miskin) 

d. Sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang 

barakah, ahsanu amaka, dan salaam melalui spiritual communication 

dengan zikir qalbiyah ilahiah. 

 

 

2.4. Transaksi Murabahah  Dalam Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) 

Mengingat basis murababah adalah jual beli, maka sifat transaksinya 

adalah anatara dua pihak, yakni pembeli dan penjual. Namun seiring 

dengan kemajuan zaman serta variatifnya praktek perdagangan, maka 

untuk kondisi sekararang ini dan nanti, dimungkinkan bahwa secara 

keseluruhan, proses juala beli dimaksudkan tidak hanya melibatkan 

beberapa pihak terkait (Widodo, 2010: 27)  

Murabahah bisa dilakukan oleh perusahaan tranding yang 

melakukan aktivitas bisnisnya dengan cara membeli barang, kemudian 

menjual kembali tanpa melakukan perubahan barang tersebut. Lembaga 

keuangan syariah salah satunya BMT dapat mengadopsi transaksi ini, 

kaitannya dengan kebutuhan nasabah untuk memiliki barang tertentu, 

tetapi tidak cukup memiliki dana, sehingga Lembaga Keuangan Syariah 

seperti BMT bisa memenuhi kebutuhan nasabah dengan skrim Murabahah 

. mekanisme transaksi ini, BMT melakukan akad dengan nasabah 
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kemudian BMT membeli barang yang diutuhkan oleh nasabah kepada 

supplier secara tunai, setelah itu BMT menjual kepada nasabah dengan 

pembayaran angsuran. 

Kalangan Lembaga Keuangan Syariah salah satunya BMT di 

Indonesia banyak menggunakan Murabahah secara berkelanjutan seperti 

untuk modal kerja, padahal sebenarnya, Murabahah adalah kontrak jangka 

pendek dengan sekali akad. Murabahah  tidak tepat diterapkan untuk 

skema modal kerja. 

 Aplikasinya pada transaksi pembiayaan Murabahah merupakan 

transaksi jual beli antara bank syariah atau BMT dengan nasabah, yang 

harga beli beserta keuntungannya diberitahukan secara jelas. 

 

 

2.5. Penelitian Terdahulu 

Tabel 2. 1 

Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Judul Hasil Penelitian 

1 Joni Ahmad 

Mughni (2019) 

Jurnal Ekonomi 

Syariah 

Universitas 

Siliwangi 

Analisis Penerapan 

Akuntansi Syariah 

Berdasarkan PSAK 

Nomor 102 Pada 

Pembiayaan Murabahah 

di BMT Al-Ittihad 

Berdasarkan hasil penelitian 

bahwa penerapan akuntansi 

akad murabahah pada 

KSPSS BMT Al-Ittihad 

Cikurubuk sebagian besar 

sudah sesuai dengan PSAK 
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Cikurubuk Tasikmalaya 102 adalah pengakuan dan 

pengukuran aset murabahah,  

piutang murabahah, 

keuntungan murabahah, 

potongan angsuran 

murabahah, dan denda. 

Penyajian  piutang 

murabahah, keuntungan 

murabahah, dan keuntungan 

murabahah tangguhan. 

2 Sri Astika, 

Agusdiwana, 

dan Mahmud 

Nuhung (2018) 

Jurnal Fakultas 

Ekonomi dan 

Bisnis 

Unisversitas 

Muhammadiyah 

Makasar 

Analisis Penerapan 

Akuntansi Syariah 

Berdasarkan PSAK 102 

Pada Pembiayaan 

Murabahah di PT. Bank 

BNI Syariah Cabang 

Makasar 

Berdasarkan hasil penelitian 

bahwa: 1) perlakuan 

akuntansi murabahah pada 

PT Bank syariah Makasar 

belum sepenuhnya sesuai 

dengan PSAK 102, 2) 

Penyajian, pengungkapan, 

pengakuan, dan pengukuran 

terkait pengakuan 

persediaan, diskon 

pembelian, keuntungan 

murabahah, potongan 

murabahah, uang muka telah 
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sesuai dengan aturan PSAK 

102. 

3 Dudang Gojali, 

Lutfiyah Arifin  

Fakultas 

Ekonomi dan 

Bisnis Islam  

Universitas 

Islam Negeri 

(UIN) Sunan 

Gunung Djati 

Bandung 

Penerapan Akuntansi 

Murabahah Di Tengah 

Pandemi Covid-19: 

Implementasi Kebijakan 

Stimulus Perekonomian 

Nasional 

Hasil penelitian ini 

menyatakan bahwa 

Restrukturisasi pembiayaan 

murabahah sebagai 

implementasi kebijakan 

pemerintah, tidak serta 

merta sebagai bukti objektif 

telah terjadi peristiwa 

merugikan (impairment 

event) pada Lembaga 

Keuangan Syariah. 

4 Muzayyidatul 

Habibah dan 

Alfu      Nikmah 

(2016)  

 

Analisis Penerapan 

Akuntansi Syariah 

Berdasarkan PSAK 102 

Pada Pembiayaan 

Murabahah Di BMT              

Se-Kabupaten Pati 

Hasil penelitian nya 

mengidentifikasikan bahwa 

masih masih terdapat BMT 

yang melakukan pengakuan 

persediaan yang seharusnya 

tidak perludilakukan karena        

praktik yang dilakukan            

merupakan pembiayaan        

murabahah bukan transaksi 

murabahah berbasis jual beli 
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5 Dewi Agustya 

Ningrum (2019) 

Jurnal Fakultas 

Ekonomi 

Universitas 

Maarif Hasyim 

Latif 

Implementasi Akuntansi 

Pada Akad Piutang 

Murabahah di KSPPS 

BMT Ummah Surabaya 

Berdasarkan hasil penelitian 

dan analisis data baik primer 

Maupun sekunder yang 

digunakan pada penelitian 

ini menunjukkan bahwa 

implementasi akuntansi 

terkait pengakuan dan 

pengukuran serta 

penyajian dan 

pengungkapan 

piutang murabahah pada 

KSPPS BMT Ummah 

Surabaya belum sepenuhnya 

sesuai berdasar 

dengan ketentuan   PSAK   

No. 102. 

Sumber: Kumpulan Penelitian Terdahulu 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat 

deskriptif kualitatif yang menggambarkan serta menjelaskan penerapan 

perlakuan akuntansi murabahah pada BMT Islam Abdurrab Pekanbaru. 

Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang memaparkan serta menafsirkan 

data yang berkaitan dengan fakta, keadaan, variabel, fenomena yang 

terjadi pada saat penelitian berlangsung serta menyajikan apa adanya. 

Menurut (Sugiyono, 2011:70). 

 Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada 

kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen 

kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data 

bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitiannya lebih menekan makna. 

Alasan peneliti menggunakan penelitian kualitatif adalah karena peneliti 

ingin menjelaskan fenomena dan keadaan yang ada di objek penelitian 

secara alamiah dengan data-data yang didapatkan dan membandingkannya 

dengan teori yang ada, sehingga hasil penelitian dihubungkan dengan 

masalah yang ada. 

3.2. Informasi Penelitian 

Dalam penelitian  ini,  peneliti menggunakan  informan penelitian 

utama (Key Informan). Yang dimaksud informasi utama (Key Informan) 
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adalah orang yang paling tahu banyak informasi mengenai objek yang 

sedang diteliti atau data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari 

sumber pertama. 

Dalam hal ini yang menjadi informan penelitian utama (Key 

informan) adalah Ibu Nani Suryani Roza, S.E (Kepala kantor BMT IA 

Pusat)  dan Ibu Siska, S.I.Kom (kasir BMT IA Pusat). 

3.3. Tempat Penelitian 

Lokasi pada penelitian ini adalah Baitul Maal Wat Tamwil 

(BMT) Islam Abdurrab Pekanbaru yang berlokasi di GRAHA 

MUHAJIRIN INTERNASIONAL Jl. Pembangunan No 57 

A,Kelurahan Labuh Baru Timur  Kecamatan Payung Sekaki, Kota 

Pekanbaru Riau, Indonesia. 

3.4. Jenis dan Sumber Data 

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

a) Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber 

data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian (Bungin, 

2011:132). Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara 

langsung dari BMT Islam Abdurrab Pekanbaru. Dalam penelitian ini, 

data primer yang dibutuhkan adalah laporan keuangan, wawancara 

dengan Kepala bagian operasional, dan kontrak akad murabahah di 

BMT Islam Abdurrab Pekanbaru. 
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b) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari 

sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan 

(Bungin, 2011: 132). Data sekunder merupakan data yang diperoleh 

dari berbagai sumber data relevan dengan tujuan penelitian, misalnya 

sejarah singkat, dasar hukum, visi dan misi, struktur organisasi BMT 

Islam Abdurrab Pekanbaru serta literatur seperti jurnal, buku, website, 

dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian. 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a) Wawancara 

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara 

melakukan tanya jawab (Haris, 2013:27). Dalam metode wawancara ini 

peneliti melakukan wawancara secara langsung pada bagian yang 

berkaitan dengan pembiayaan murabahah di Baitul Maal Wat Tamwil 

(BMT) Islam Abdurrab Pekanbaru. 

b) Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan data 

berdasarkan pada dokumen-dokumen tentang akuntansi murabahah. 

Dokumen yang dibutuhkan diantaranya mengenai Profil Baitul Maal 

Wat Tamwil (BMT) Islam Abdurrab Pekanbaru, laporan keuangan, akad 

murabahah dan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

akuntansi murabahah. 
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c) Studi Pustaka 

Studi Pustaka yaitu data yang diperoleh dengan cara 

mempelajari buku-buku literatur dan sumber tertulis lain yang 

berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. 

3.6. Teknis Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis 

deskriptif yang pada dasarnya menggambarkan hasil olahan data yang telah 

terkumpul sebagaimana adanya dengan penjelasan-penjelasan yang 

memadai tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum 

atau generelisasi (Sugiyono, 2010: 169). 

Model analisis data dalam penelitian  kualitatif, yang dilakukan pada 

saat pengumpulan data berlansung, dan setelah selesai pengumpulan data 

dalam periode waktu tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah 

melakukan analisis terhadap jawaban yang di wawancarai. Bila jawaban 

yang di wawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka 

peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh 

data yang kredibel (sugiyono, 2014:430). 

Data-data yang telah terkumpul mengenai Pengakuan, Pengukuran, 

Penyajian, dan Pengungkapan akuntansi Murabahah pada BMT Islam 

Abdurab Pekanbaru  dengan PSAK 102. Setelah data-data yang 

dibutuhkan terkumpul kemudian diolah oleh peneliti. Dalam mengolah 
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data kualitatif dilakukan melalui tahap reduksi, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. 

a. Reduksi data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, kemudian dicari tema dan 

polanya ddan membuang yang tidak perlu (sugiyono, 2014:431). Setelah 

direduksi data akan mengerucut, semakin sedikit dan mengarah ke inti 

permasalahan sehingga lebih mengarah kepada objek penelitian. 

b. Penyajian data 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat 

dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pictogram dan sejenisnya. Melalui 

penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola 

hubungan, sehingga akan semakin mudah difahami (Sugiyono. 2014:434) 

c. Penarikan kesimpulan 

Tahap akhir pengolahan data adalah penarikan kesimpulan. Setelah 

semua data tersaji permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat 

difahami dan kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan hasil akhir 

dari penelitian (Sugiyono, 2014:434). 

  



95 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis penerapan 

akuntansi murabahah ditengah pandemic covid-19 berdasarkan PSAK 102 (revisi 

2019), ISAK 101 dan ISAK 102 pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Islam 

Abdurrab Pekanbaru, maka dapat diambil kesimpulan dan saran yang diharapkan 

nantinya berguna bagi pihak BMT dalam penerapan akuntansi murabahah. 

5.1. Kesimpulan 

1. Secara keseluruhan perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan murabahah 

yang dilakukan pada BMT Islam Abdurrab Pekanbaru belum sesuai 

dengan prinsip yang berlaku umum yaitu PSAK 102. 

2. Pengakuan dan pengukuran terkait dengan transaksi pembiayaan 

murabahah yang dijalankan oleh BMT Islam Abdurrab Pekanbaru belum 

sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102, dimana saat terjadi penurunan aset 

murabahah BMT Islam Abdurrab Pekanbaru tidak mengakuinya sebagai 

beban dan mengurangi nilai aset, diskon yang diperoleh dari supplier 

setelah akad dan tidak diperjanjikan dalam akad murabahah yang 

disepakati BMT tidak mengakuinya sebagai pendapatan operasional 

lainnya, dan BMT juga tidak megenakan denda terhadap nasabah yang 

lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai yang tercantum di dalam akad 

murabahah, serta tidak memberikan potongan pelunasan piutang 

murabahah sebelum masa akad berakhir. 
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3. Penyajian terkait transaksi murabahah yang dijalankan BMT belum sesuai 

dengan PSAK 102, dimana BMT tidak menyajikan piutang murabahah 

sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan dan margin murabahah yang 

ditangguhkan disajikan sebagai pengurang piutang murabahah, serta 

pengungkapan yang dilakukan oleh BMT Al Ittihad Rumbai belum 

sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102 dan PSAK 101, ISAK 101 dan 

ISAK 102 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. 

5.2. Saran 

1. BMT Islam Abdurrab Pekanbaru diharapkan dapat tetap menjalankan 

kegiatan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan akuntansinya 

sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku yaitu PSAK 102 demi 

menjaga rasa kepercayaan dan keterbukaan mitra (nasabah). 

2. BMT Islam Abdurrab Pekanbaru sebagai lembaga keuangan mikro syariah 

perlu mensosialisasikan produk-produk yang dimiliki kepada masyarakat 

mikro, sehingga konsep-konsep Islam yang tercermin dari produk-produk 

BMT tersebut dapat dilaksanakan secara kaffah. 

3. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat meneliti semua pembiayaan 

yang ada di BMT Islam Abdurrab Pekanbaru seperti pembiayaan 

mudharabah, musyarakah, dan ijarah. 
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LAMPIRAN 1 

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 

Daftar pertanyaan ini digunakan untuk mengetahui perlakuan akuntansi 

murabahah yang diterapkan oleh BMT Islam Abdurrab Pekanbaru. Berikut daftar 

pertanyaan wawancara untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi 

murabahah yang dibuat oleh BMT Islam Abdurrab Pekanbaru berdasarkan 

dengan PSAK 102 (revisi 2019), ISAK 101 dan ISAK 102 tentang Akuntansi 

Murabahah. 

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN MURABAHAH 

1. Pada saat perolehan aset murabahah, Apakah diakui sebagai persediaan 

sebesar biaya perolehan? Dan bagaimana pencatatan yang dilakukan oleh 

BMT? 

Jawab: Pada saat perolehan aset murabahah, BMT IA Pekanbaru 

mengakui aset murabahah sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. 

Sedangkan untuk pencatatan yang dibuat BMT IA Pekanbaru yaitu: 

Aset Murabahah xxx 

Kas xxx 

2. Didalam pengukuran aset murabahah setelah perolehan terbagi menjadi 

dua, yaitu Murabahah bersifat mengikat dan Murabahah bersifat tidak 

mengikat. 

a. Bagaimana pengukuran aset murabahah setelah perolehan oleh 

BMT jika murabahah bersifat mengikat? Dan bagaimana 
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pencatatan jika terjadi penurunan nilai aset sebelum diserahkan 

kepada nasabah? 

Jawab: Untuk pengukuran aset dinilai sebesar biaya perolehan, dan 

apabila barang sudah dibeli pihak BMT maka barang tersebut tidak 

boleh dibatalkan oleh nasabah. Sedangkan jika terjadi penurunan 

nilai aset pihak BMT tidak melakukan pencatatan apa pun, karena 

barang yang masih ditangan BMT maka itu menjadi tanggung 

jawab BMT. 

b. Bagaimana pengukuran aset murabahah setelah perolehan oleh 

BMT jika murabahah bersifat tidak mengikat? Dan bagaimana 

pencatatannya?  

Jawab: BMT Al Ittihad tidak menggunakan Murabahah bersifat 

tidak mengikat. 

3. Bagaimana   pengakuan    dan    pengukuran    diskon    pembelian    aset 

murabahah? Dan bagaimana pencatatan yang dilakukan BMT?  

Jawab: Diskon tidak diberikan untuk nasabah baik sebelum akad 

disepakati ataupun sesudah akad disepakati dan tidak ada perjanjian 

masalah diskon didalam akad murabahah antara BMT dengan nasabah. 

Jika diskon didapat sebelum akad disepakati maka akan menjadi 

pengurang biaya perolehan aset murabahah, sedangkan jika diskon terjadi 

setelah akad murabahah disepakati maka akan menjadi hak nasabah yang 

akan dikembalikan ke nasabah. Sedangkan untuk pencatatannya pihak 

BMT tidak ada melakukan pencatatan apa pun. 
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4. Bagaimana pengakuan dan pengukuran piutang murabahah? Dan 

bagaimana pencatatan yang dilakukan BMT? 

Jawab : pengakuan dan pengukuran piutang murabahah diakui pada saat 

akad, dimana piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset 

murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Untuk pencatatan 

jurnal yaitu: 

Piutang Murabahah xxx 

Aset Murabahah xxx 

Margin Murabahah yang ditangguhkan xxx 

5. Bagaimana pengakuan dan pengukuran keuntungan murabahah? 

a. Jika transaksi tangguh kurang dari satu tahun? Dan bagaimana 

pencatatan yang dilakukan BMT? 

Jawab: keuntungan murabahah diakui saat terjadinya akad 

murabahah. Untuk pencatatannya:   

kas xxx  

piutang murabahah xxx  

Aset murabahah  xxx 

Margin murabahah  xxx 

b. Jika transaksi tangguh melebihi satu tahun? Dan bagaimana 

pencatatan yang dilakukan BMT? 
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Jawab: Keuntungan murabahah diakui secara proporsional dengan 

besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah.  

Secara garis besar besaran Margin dari BMT Islam Abdurab  

1- 20 juta : 18 % 

>20 juta : 15 % 

>100 juta: 12 % 

Untuk pencatatannya: 

 Pada saat penjualan kredit 

Piutang murabahah xxx 

Aset murabahah xxx 

Margin murabahah yang ditangguhkan xxx 

 Pada saat penerimaan angsuran 

Kas xxx 

Piutang murabahah xxx 

Margin murabahah yang ditangguhkan xxx 

Margin murabahah xxx 

6. Bagaimana pengakuan dan pengukuran potongan pelunasan piutang 

murabahah? Apakah diberikan saat pelunasan atau setelah pelunasan? Dan 

bagaimana pencatatannya? 
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Jawab: BMT Islam Abdurrab Pekanbaru tidak memberikan potongan 

pelunasan akad . Untuk pencatatan jurnalnya didalam PSAK 102: 

Kas xxx 

Piutang murabahah xxx 

  Margin murabahah yang ditangguhkan xxx  

Margin murabahah  xxx 

Margin murabahah xxx  

Kas  xxx 

7. Bagaimana pengakuan dan pengukuran denda? Dan bagaimana pencatatan 

yang dilakukan BMT? 

Jawab: Tidak ada pengenaan denda terhadap nasabah yang lalai dari 

kewajibannya sesuai dengan kesepakatan antara BMT dan Nasabah di 

dalam akad murabahah yang disepakati . 

8. Bagaimana sistem penagihan tunggakan murabahah yang dilakukan BMT 

terhadap nasabah yang lalai dari kewajibannya dan berapa persen piutang 

murabahah tak tertagih selama periode 2019 - 2021? 

Jawab : Untuk penagihan tunggakan, yang dilakukan BMT itu tidak 

menggunakan surat penagihan, surat teguran, atau surat lainnya. Tetapi 

langsung datang ke rumah nasabah atau menghubungi via telepon dan WA 

untuk menanyakan apakah nasabah masih sanggup dalam melakukan 

pembayaran. Ketika nasabah mengakui kalau tidak sanggup pembayaran 
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maka pihak BMT berhak untuk menjual atau melelang barang jaminan 

yang diberikan nasabah sesuai dengan akad yang disepakati sebagai 

pelunasan kewajiban nasabah. Jika barang yang dijual atau dilelang 

tersebut tidak mencukupi untuk menutupi kewajiban maka nasabah harus 

tetap melunasi sisa kewajibannya kepada BMT. 

Sedangkan untuk piutang tak tertagih atau net performance piutang selama 

tahun 2019 -2021 adalah sebesar 0% 

9. Bagaimana pengakuan dan pengukuran uang muka yang diterapkan oleh 

BMT? Dan bagaimana pencatatan yang dilakukan BMT? 

Jawab: uang muka yang diterima BMT diakui sebesar jumlah yang 

diterima dan ketika akad disepakati antara BMT dan nasabah maka uang 

muka tersebut diakui sebagai pembayaran piutang. Minimal uang muka 

yang disetujui oleh BMT sebesar 10 – 15 % dari harga perolehan.Untuk 

pencatatannya yaitu: 

 Penerimaan uang muka dari nasabah 

Rekening tabungan murabahah-Nasabah xxx  

Uang Muka     xxx 

 Jika akad disepakati Uang muka  

Uang Muka xxx 

Piutang murabahah  xxx 

PENYAJIAN MURABAHAH 
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10. Apakah piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat 

direalisasikan? 

Jawab: Piutang murabahah tidak disajikan sebesar nilai bersih yang dapat 

direalisasikan 

11. Apakah margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang 

piutang murabahah? 

Jawab: Margin murabahah yang ditangguhkan tidak disajikan sebagai 

pengurang piutang murabahah 

 

PENGUNGKAPAN MURABAHAH 

12. Apakah pengungkapan yang dilakukan oleh BMT terkait transaksi 

murabahah sudah sesuia dengan PSAK 102 yaitu penjual mengungkapkan 

hal yang terkait dengan transaksi murabahah tapi tidak terbatas pada harga 

perolehan aset murabah, janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan 

pesanan sebagai kewajiban atau bukan dan pengungkapan yang diperlukan 

sesuai PSAK 101? 

Jawab : BMT mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi 

murabahah tetapi tidak terbatas oleh harga perolehan aset murabahah, 

janji pemesanan dalam murabahah, dan pengungkapan yang diperlukan 

sesuai dengan peraturan dan akad yang ada didalam BMT. 
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LAMPIRAN 2 

 

  

2019 2020 2021

%Kenaikan 

(Penurunan)

2020

%Kenaikan 

(Penurunan) 

2021

Aktiva Lancar dan Aktiva Tetap

Kas 120.144.150Rp    104.139.550Rp    33.601.750Rp       -13,32% -67,73%

Bank 84.037.904Rp      180.097.868Rp    6.440.537Rp         114,31% -96,42%

Penempatan pada lembaga lain 0 33.276.435Rp      92.610.642Rp       178,31%

Investasi pada efek/ surat berharga 0 0

Pembiayaan Konsumtif

      Murabahah 1.192.791.673Rp 1.178.439.949Rp 1.621.814.138Rp  -1,20% 37,62%

      Ijarah 0 0 0 0%

      Salam 0 0 0 0%

      Istishna 0 0 0 0%

Pembiayaan Investasi :

      Mudharabah 14.350.000Rp      0 0 -100,00% 0%

      Musyarakah 0 0 0 0%

Penyisihan Penghapusan Piutang (1.147.636)Rp       (4.808.600)Rp       (7.967.913)Rp        100,00% 65,70%

Pinjaman Qardh 392.071.344Rp    406.650.656Rp    343.865.678Rp     3,72% -15,44%

Penyaluran Dana Sektor Real 120.000.000Rp    146.300.762Rp    146.300.762Rp     0,00% 0,00%

Penyaluran Dana Unit Toko 0 0 0 0%

Penyaluran Dana Unit Finance 0 0 0 0%

Persediaan 0 700.000Rp           200.000Rp            -71,43%

Aktiva Ijarah 0 0 0 0%

Aktiva Istishna dalam penyelesaian 0 0 0 0%

Investasi / Penyertaan 9.107.331Rp        3.954.344Rp        1.534.973Rp         -56,58% -61,18%

Aktiva Tetap 60.767.400Rp      94.632.084Rp      94.632.084Rp       55,73% 0,00%

Ak.Penyusutan (38.916.381)Rp     (40.312.924)Rp     (44.880.066)Rp      3,59% 11,33%

Aktiva Tetap dan Ak.Penyusutan 21.851.019Rp      54.319.160Rp      49.752.018Rp       148,59% -8,41%

Piutang Pend.Bagi Hasil 0 0 0 0%

Piutang Pend.Ijarah 0 0 0 0%

Piutang Wakalah 0 0 0 0%

Antar Kantor Aktiva 0 347.400.000Rp    430.000.000Rp     100% 23,78%

Piutang Lain 0 0 0 0%

Rupa-Rupa Aktiva 558.000Rp           25.604.699Rp      58.258.682Rp       4488,66% 127,53%

Jumlah Aktiva 1.953.763.785Rp 2.476.074.823Rp 2.776.411.267Rp  26,73% 12,13%

BMT Islam Abdurrab Pekanbaru

Neraca-Aktiva

31 Desember 2019, 2020, dan 2021
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(Sumber : LPJ Pengurus di Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2020, 

Ahad 10 Januari 2021 M / 26 Jumadil Awal 1442 H, dan LPJ Pengurus Rapat 

Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2021, Sabtu 8 Januari 2022 M / 5 

Jumadil Akhir 1443 H) 

  

Kewajiban dan Modal

Kewajiban Segera 0 0 0

Bagi Hasil belum dibagikan 0 0 0

Simpanan Wadi'ah 14.204.245Rp      49.415.360Rp      54.150.447Rp       247,89% 9,58%

Hutang :

      Hutang Usaha / Lainnya 0 0 0

      Hutang Istishna 0 0 0

      Hutang Ijarah 0 0 0

Titipan ZIS 5.801.432Rp        9.620.213Rp        14.826.762Rp       65,82% 54,12%

Hutang Pajak 0 0 0

Titipan Pembayaran 163.600Rp           183.200Rp           201.300Rp            11,98% 9,88%

Asuransi 3.109.645Rp        2.987.488Rp        2.959.826Rp         -3,93% -0,93%

Antar Kantor Pasiva 0 347.400.000Rp    430.000.000Rp     100% 100%

Pinjaman yang diterima 0 0 0

Kewajiban Lainnya 1.957.605Rp        18.654.105Rp      35.462.172Rp       100% 100%

Kewajiban 25.236.527Rp      428.260.366Rp    537.600.505Rp     1596,99% 25,53%

Dana Syariah Temporer :

Dana Investasi Terikat (MQ)

  Simpanan Dana Sektor Real 120.000.000Rp    26.300.762Rp      26.300.762Rp       -78,08% 0,00%

  Simpanan Dana Unit Toko 0 0 0

  Simpanan Dana Unit Finance 0 0 0

Cadangan Dana MQ 4.800.000Rp        2.000.000Rp        0 100% -100,00%

Investasi tidak terikat -4,22%

  Simpanan Mudharabah 397.506.707Rp    380.745.186Rp    348.936.223Rp     230,28% -8,35%

  Simpanan Deposito 80.750.000Rp      266.700.000Rp    502.095.000Rp     12,05% 88,26%

Dana Syirkah Modal 603.056.707Rp    675.754.948Rp    877.331.985Rp     29,83%

Simpanan pendiri 0 0 0

Simpanan Pokok Khusus (Wakaf) 8.625.425Rp        19.098.064Rp      35.440.072Rp       121,42% 85,57%

Simpanan Pokok 205.000.000Rp    243.000.000Rp    249.000.000Rp     18,54% 2,47%

Simpanan Wajib 447.700.000Rp    608.300.000Rp    714.900.000Rp     35,87% 17,52%

Cadangan Modal 25.975.136Rp      79.401.932Rp      136.429.337Rp     100% 100%

Modal Penyertaan dan Hibah 504.600.000Rp    279.700.000Rp    66.800.000Rp       -44,57% -76,12%

SHU Tahun Berjalan 133.571.990Rp    142.568.513Rp    158.909.368Rp     134,50% 134,50%

Jumlah Modal 1.325.470.551Rp 1.372.068.509Rp 1.361.478.777Rp  3,52% -0,77%

Jumlah Pasiva 1.928.527.258Rp 2.476.074.823Rp 2.776.411.276Rp  28,39% 12,13%
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LAMPIRAN 3 

 

 

(Sumber : LPJ Pengurus di Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2020, Ahad 

10 Januari 2021 M / 26 Jumadil Awal 1442 H, dan LPJ Pengurus Rapat Anggota 

Tahunan (RAT) Tahun Buku 2021, Sabtu 8 Januari 2022 M / 5 Jumadil Akhir 1443 H)  

Account 2019 2020 2021

%Kenaikan 

(Penurunan) 

2020

%Kenaikan 

(Penurunan) 

2021

Pendapatan

Pendapatan Operasional Utama

Pendapatan dari Jual Beli

     Pendapatan Margin Murabahah 193.097.851Rp  277.681.316Rp  310.739.837Rp  43,80% 11,91%

     Pendapatan Salam 0 0 0

     Pendapatan Istishna 0 0 0

     Pendapatan Ujrah Ijarah 0 0 0

Pendapatan dari Sewa/Ijarah

     Pendapatan Sewa 0 0 0

     Keuntungan pelepasan Aktiva Ijarah 0 0 0

     Keuntungan lain 0 0 0

            Total Pendapatan Sewa 0 0 0

Biaya Penyusutan Aktiva Ijarah 0 0 0

Biaya Pemeliharaan Aktiva Ijarah 0 0 0

Biaya Sewa Aktiva Ijarah 0 0 0

Rugi Pelepasan Aktiva Ijarah 0 0 0

            Total Biaya Sewa 0 0 0

            Pendapatan Bersih Sewa 0 0 0

Pendapatan dari Bagi Hasil

     Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah 3.192.960Rp      657.000Rp          − -79,42% -100,00%

     Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah 0 0 0

Pendapatan Operasional Lain

     Administrasi Simpanan 1.220.000Rp      685.000Rp          645.000Rp          -43,85% -5,84%

     Administrasi Pembiayaan 10.709.663Rp    8.375.170Rp      14.472.910Rp    -21,80% 72,81%

     Administrasi Ijarah dan Pemeliharaan 80.027.000Rp    84.706.000Rp    94.908.000Rp    5,85% 12,04%

     Pendapatan Subsidi 0 0 0

     Pendapatan Lain 9.296.508Rp      8.188.786Rp      8.765.904Rp      -11,92% 7,05%

Pendapatan Dana Investasi Terikat

     Pendapatan Dana Sektor Real 0 0 0 0,00% 0,00%

            Biaya Dana Sektor Real (4.800.000)Rp     (10.701.000)Rp  (8.900.000)Rp     122,94% -16,83%

            Total Pendapatan Operasional 292.743.982Rp  369.592.272Rp  420.631.651Rp  26,25% 13,81%

BMT ISLAM ABDURRAB PEKANBARU

Laba (Rugi)

31 Desember 2019, 2020, dan 2021

Dalam Rupiah

Biaya Operasional utama

     Biaya Bagi Hasil Tabungan 20.432.032Rp    25.666.123Rp    50.382.591Rp    25,62% 96,30%

     Biaya Administrasi dan Umum 122.973.896Rp  184.409.260Rp  202.123.847Rp  49,96% 9,61%

     Biaya Perlengkapan dan Penyusutan 24.694.915Rp    19.991.669Rp    16.596.826Rp    -19,05% -16,98%

     Biaya Operasional Lain 1.855.600Rp      1.369.200Rp      2.324.100Rp      -26,21% 69,74%

     Biaya Subsidi Kantor Kas Unit 0 0 0

     Biaya Cadangan 0 0 0

             Total Biaya Operasional 169.956.443Rp  231.436.252Rp  271.427.364Rp  36,17% 17,28%

Pendapatan dan Biaya Non Operasional

     Pendapatan Non Operasional 12.734.136Rp    6.449.596Rp      12.038.138Rp    -49,35% 86,65%

     Biaya Non Operasional 398.285Rp          166.774Rp          134.907Rp          -58,13% -19,11%

           Pendapatan Bersih Non Operasional 12.335.851Rp    6.282.822Rp      11.903.231Rp    -49,07% 89,46%

           Laba sebelum Zakat dan Pajak 135.123.390Rp  144.438.842Rp  161.107.518Rp  6,89% 11,54%

           Zakat 0 0 0

           Pajak 15.541.400Rp    1.870.329Rp      2.198.150Rp      20,56% 17,53%

           LABA / RUGI Bersih 133.571.990Rp  142.568.513Rp  158.909.368Rp  6,74% 11,46%
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LAMPIRAN 4 

 

Modal Penyertaan 

N o. N am a N om inal 

1 Annisa M utia R uza 47 .800 .000 

2 Ade C handra 13 .000 .000 

3 Liza T resnaw ati 4 .000 .000 

4 Andree 2 .000 .000 

T otal 66 .800 .000 

 

Realisasi Penghimpunan Dana ZISWAF 

 

No. Jenis Dana 
2020 2021 % Kenaikan (Penurunan) 

Orang Dana (Rp) Orang Dana (Rp) Orang Dana (Rp) 

1 Zakat 0 - 5 5.158.260 100% 100,00% 

1,1 Fitrah 0 0 0 0 0% 0,00% 

1,2 Mal 0 0 4 1.594.047 100% 100,00% 

1,3 Usaha 0 0 1 3.564.213 100% 100,00% 

2 Infak 17 16.280 184 433.225 982% 2561,09% 

3 Wakaf 131 10.467.829 161 16.332.008 23% 56,02% 

3,1 Uang Tunai 131 10.467.829 161 16.332.008 23% 56,02% 

3,2 Melalui Uang 0 0 0 0 0% 0,00% 

Total 148 10.484.109 350 21.923.493 136% 109% 

 

Realisasi Penghimpunan Dana Komersial 

 

No. Jenis Dana 
Realisasi % Kenaikan 

(Penurunan) 2020 2021 

1 Simpanan Dana 696.860.546 905.181.670 29,89% 

1,1 Simpanan Wadiah 49.415.360 54.150.447 9,58% 

1,2 Simpanan Mudharabah 380.745.186 348.936.223 -8,35% 

1,3 Simpanan Deposito 266.700.000 502.095.000 88,26% 

2 Simpanan Anggota 851.300.000 963.900.000 13,23% 

2,1 Simpanan Pokok 243.000.000 249.000.000 2,47% 

2,2 Simpanan Wajib 608.300.000 714.900.000 17,52% 

Total 1.548.160.546 1.869.081.670 20,73% 
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Realisasi Penyaluran Dana Pembiayaan 

 

 
No. 

Penyaluran 

Dana 

Realisasi 
% Kenaikan 

 
(Penurunan) 2020 2021 

1 Pembiayaan Konsumtif 1.178.439.949 1.621.814.138 37,62% 

2 Pembiayaan Investasi 0 0 0,00% 

3 Penyaluran Dana Sektor Real 146.300.762 146.300.762 0,00% 

4 Pinjaman Qardh 406.650.656 343.865.678 -15,44% 

5 Investasi / Penyertaan 3.954.344 1.534.973 -61,18% 

Total 1.589.044.949 2.113.515.551 33,01% 

 

Realisasi Layanan Online 
 

 
 

No. 

Jenis 

Layanan 

Online 

Realisasi Desember Kenaikan (%) 

2020 2021 (Penurunan) (%) 

Transaksi Nominal Transaksi Nominal Transaksi Nominal 

1 Pembelian 167 9.782.725 110 3.450.155 -34,13% -64,73% 

a Tiket Pesawat 0 0 0 0 0,00% 0,00% 

b Isi pulsa dan Paket Data 147 5.568.807 90 2.564.405 -38,78% -53,95% 

c PLN Token 20 4.213.918 20 885.750 0,00% -78,98% 

2 Pembayaran 46 16.277.752 42 6.692.049 -8,70% -58,89% 

a Tagihan PLN 34 11.168.852 30 5.764.649 -11,76% -48,39% 

b BPJS Kesehatan 12 5.108.900 12 927.400 0,00% -81,85% 

TOTAL 213 26.060.477 152 10.142.204 -28,64% -61,08% 

 

Non Performing Financing (NPF) 

 

 
No 

 
KOLEKTIBILITAS 

Realisasi 

2020 2021 

Jumlah %tase Jumlah %tase 

1 Lancar 1.731.391.276 100,00% 2.113.515.551 100,00% 

2 Dalam Pengawasan Khusus 0 0,00% 0 0,00% 

3 Kurang Lancar 0 0,00% 0 0,00% 

4 Diragukan 0 0,00% 0 0,00% 

5 Macet 0 0,00% 0 0,00% 

 Total 1.731.391.276 100% 2.113.515.551 100% 

 NPL (KL, D, M) - 0,00% - 0,00% 

(Sumber : LPJ Pengurus di Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2020, 

Ahad 10 Januari 2021 M / 26 Jumadil Awal 1442 H, dan LPJ Pengurus Rapat 

Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2021, Sabtu 8 Januari 2022 M / 5 

Jumadil Akhir 1443 H) 
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LAMPIRAN 5 
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LAMPIRAN 6 
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LAMPIRAN 7 

 

 
 

Dokumentasi wawancara dengan pihak BMT Islam Abdurrab Pekanbaru 
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