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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1. Sejarah Baitul Maal Wat Tamwil Sunan Kalijogo  (BMT-SKJ) 

Baitul Maal Wat Tamwil Sunan Kalijogo (BMT-SKJ) berdiri pada bulan 

November 2009. BMT-SKJ mempunyai Badan Hukum No: 

270/B/KDK.13.32/1.2/XI/1999. BMT SKJ ini berlokasi di Pondok Bestari No 

E3/207 Landungsari Malang dan juga berlokasi di perumahan Planet Regency No 

12B Kota Malang. 

4.2.  Visi, Misi dan Tujuan BMT-SKJ 

4.2.1. Visi  

Visi yang dirumuskan oleh pihak BMT-SKJ adalah “Menegakkan Kalimat 

Allah” karena dengan visi tersebut akan mewujudkan BMT-SKJ yang berkualitas, 

mengembangkan masyarakat dan usaha binaan dengan sistem bagi hasil, serta 

dengan adanya BMT-SKJ juga menyebarkan agama Islam yang diridhoi oleh 

Allah SWT. 

4.2.2. Misi  

Misi yang diterapkan oleh pihak BMT-SKJ adalah “Kebahagiaan Dunia 

Akhirat”  yang dapat bermanfaat bagi masyarakat, anggota dan pihak dari BMT-

SKJ itu sendiri. 

a. Tujuan BMT SKJ 

Tujuan BMT-SKJ adalah untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh 

anggota/nasabah yaitu: 

1. Mengembangkan potensi ekonomi umat Islam 
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2. Sarana dakwah (Bi Maqol, Bil Hal dan Bi Qolbi) 

3. Sarana sosial  

4.3.  Model Manajemen BMT-SKJ 

Kegiatan BMT-SKJ yang memadukan kegiatan ekonomi dan sosial yaitu 

mengembangkan usaha-usaha produktif dengan tujuan untuk mendorong dan 

membantu pembiayaan, serta dapat berfungsi sosial yaitu dengan menerima 

titipan dana sosial untuk kepentingan masyarakat, seperti dana zakat, infaq, 

shodaqah dan mendistribusikan dengan prinsip pemberdayaan. 

Kegiatan usaha yang dilakukan BMT-SKJ yaitu simpan pinjam dengan 

pola syariah dan berbagai macam usaha binaan antara lain para pelaku industri, 

pengusaha dan petani. Untuk memenuhi pembiayaan dari nasabah, BMT-SKJ 

bekerja sama dengan BTN Syariah, BSM Syariah, dan Bank Muamalat Indonesia. 
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4.4. Struktur Organisasi Baitul Maal Wat Tamwil Sunan Kalijogo (BMT-

SKJ) 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi Baitul Maal Wat Tamwil Sunan Kalijogo (BMT-SKJ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAT 

PENGAWAS 

 

Ketua: Ir. Mn Sudjoni, MBA 

Anggota: Miftachul Chusna, S.T.P 

PENGURUS 

 

Ketua:Doni Teguh Wibowo SE, MM 

Sekretaris:Wilda Dwi Rahmadani 

Bendahara: Khusnul Khotimah 

 

Manager BMT-SKJ 

 
Doni Teguh Wibowo SE, MM 
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Struktur organisasi dibuat agar pengolahan dalam BMT-SKJ dapat 

berjalan secara efisien dan efektif. Dalam struktur organisasi tersebut setiap 

jabatan mempunyai tugas masing-masing yaitu sebagai berikut: 

1) Pengawas  

a. Ketua  

1. Bertanggung jawab secara kolektif kepada RAT dan melaksanakan 

tugas pengawasan dan pemeriksaan koperasi bidang manajemen dan 

administrasi.  

2. Mengadakan pengawasan atas kegiatan manajemen dan administrasi 

organisasi. 

3. Mengadakan pemeriksaan pembukuan BMT-SKJ minimal 3 bulan 

sekali.  

4. Memberikan laporan tertulis hasil pengawasan kepada anggota dalam 

forum RAT/RAB.  

b. Anggota  

1. Membantu ketua dalam melaksanakan tugas yang terkait dengan kegiatan 

usaha BMT-SKJ serta kebutuhan sarana dan prasarana.  

2. Melakukan kontrol atas pelaksanaan program khusus.  

3. Melaksanakan program pendidikan pengurus, pengawas, dan manajer.  

4. Mewakili ketua pada saat ketua berhalangan atau tidak bisa melaksanakan 

tugas.  

5. Memimpin dan mengatur pelaksanaan RAB kedua.  
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2. Pengurus  

a. Ketua 

1. Bertanggung jawab atas segala aktivitas BMT-SKJ internal maupun 

eksternal.  

2. Mengatur seluruh aktivitas BMT-SKJ. 

3. Melaksanakan program kerja BMT-SKJ yang diputuskan dalam rapat 

anggota dan mengatur strategi pelaksanaan.  

4. Memberikan arahan dan bimbingan kepada manajer dan karyawan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

5. Melakukan kontrol terhadap BMT-SKJ.  

6. Memimpin rapat-rapat anggota atau pengurus.  

7. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama BMT-SKJ. 

8. Mewakili BMT-SKJ dihadapan dan di luar BMT-SKJ.  

9. Memberi kemudahan kepada pengawas untuk melaksanakan tugas 

pengawasan dan pemeriksaan atas segala aktivitas yang dilakukan oleh 

pengurus, manajer dan karyawan.  

b. Sekretaris 

1. Bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas administrasi 

kepengurusan.  

2. Menandatangani surat-menyurat pengurus internal maupun eksternal.  

3. Mengisi buku-buku administrasi kepengurusan bersama ketua.  

4. Mengawasi dan meneliti kegiatan akuntansi yang dilakukan dalam 

kegiatan manajerial.  
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5. Mendampingi ketua atau wakil ketua dalam memimpin rapat-rapat 

anggota atau pengurus.  

6. Mendokumentasikan keputusan-keputusan rapat dan kejadian penting 

yang terkait dengan aktivitas BMT-SKJ.  

c. Bendahara 

1. Bendahara bertanggung jawab atas aktivitas yang terkait dengan 

keuangan (organisasi dan usaha). 

2. Setiap bulan melakukan cash opname bersama Manajer dan membuat 

berita acaranya.  

3. Melakukan controlling keuangan usaha dan akuntansi yang 

dilaksanakan manajer dan karyawan.  

4. Menandatangani laporan keuangan BMT-SKJ.  

5. Memberikan laporan keuangan dari beberapa cabang pelayanan BMT-

SKJ. 

6. Menyerahkan biaya operasional pengurus dan pengawas sesuai dengan 

ketentuan yang belaku.  

d.  Manajer  

Tugas utama Manajer adalah menjalankan usaha BMT-SKJ sesuai 

dengan mekanisme kerja yang telah ditetapkan oleh pengurus. Dalam 

menjalankan tugasnya, Manajer berkoordinasi dengan kepala–kepala unit 

karyawan. 

1. Bertanggung jawab kepada pengurus atas semua tugas-tugasnya.  

2. Memimpin seluruh kegiatan usaha BMT-SKJ. 

3. Menyusun rencana dan pengembangan seluruh usaha BMT-SKJ. 
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4. Melakukan evaluasi dan juga pembinaan terhadap seluruh usaha BMT-

SKJ. 

5. Menjalankan setiap kebijakan yang diberikan oleh pengurus.  

6. Menyampaikan perkembangan laporan usaha BMT-SKJ kepada pengurus.  

7. Mengangkat dan memberhentikan karyawan atas sepengetahuan pengurus. 

8. Menandatangani perjanjian pembiayaan.  

9. Menyetujui dan menolak setiap izin karyawan.  

10. Memutuskan permohonan pembiayaan sesuai dengan plafon yang telah 

ditentukan.  

11. Membuat peraturan karyawan.  

12. Bersama pengurus dan pengawas menetapkan gaji karyawan.  

13. Mengembangkan usaha baru yang lebih produktif dengan persetujuan 

BMT-SKJ. 

3. Account Officer 

1. Melakukan wawancara kepada calon nasabah. 

2. Melakukan analisis informasi terkait calon nasabah. 

3. Melakukan analisis usulan pembiayaan. 

4. Melakukan monitoring kepada nasabah. 

4. Funding Officer 

1. Mencari nasabah untuk membuka tabungan, giro dan deposito. 

2. Membuat laporan harian, mingguan dan bulanan. 

3. Harus mencapai target yang ditetapkan (jika tidak maka tidak dapat 

insentif). 
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5. Teller 

Teller bertugas menangani penerimaan maupun pembayaran transaksi 

uang tunai maupun non-tunai yang dilakukan oleh nasabah. Sebelum 

memproses, seorang teller harus melakukan verifikasi untuk memastikan 

kelengkapan, keabsahan dan ketepatan atas Cek atau Bilyet Giro (BG). 

6. Customer Service 

1. Bertanggung jawab kepada manajer dibidang keuangan dan operasional. 

2. Menerima dan membayaruang atas seluruh transaksi di BMT-SKJ. 

3. Mencatat seluruh transaksi keluar masuk uang kas ke dalam pembukuan. 

4. Membuat laporan harian. 

5. Membuat laporan keuangan bulanan dalam bentuk neraca. 

4.5.  Produk-Produk Baitul Maal Wat Tamwil Sunan Kalijogo (BMT-SKJ) 

1. Sumber (ziswah) 

  a. Zakat, Maal, Fitrah dan Qurban yaitu merupakan sumber dana dari  

  masyarakat yang disalurkan kepada pihak yang berhak menerima 

(dhu’afa). Sumber dana diperoleh dari 2,5% gaji karyawan dan titipan 

zakat. 

  b. Infaq yaitu merupakan sumber dana yang disalurkan kepada pihak yang 

berhak menerima (dhu’afa). Sumber dana diperoleh dari 2,5% gaji 

karyawan dan titipan zakat. 

  c. Shodaqoh Kreatif yaitu merupakan sumber dana yang disalurkan kepada 

pihak yang berhak menerima (dhu’afa). Shodaqoh Kreatif adalah 

pinjaman untuk kegiatan produktif dengan pola Qodul Hasan tanpa 

margin. Apabila dalam pembinaan kegiatan produktif berhasil dan 
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menunjukan ada kemajuan, maka peminjaman tersebut beralih menjadi 

pembiayaan seperti pada umumnya dan sebaliknya jika peminjaman 

tersebut tidak berjalan, maka Write off (dihapuskan). 

2. Produk Simpanan 

     a.Simpanan Hikmah yaitu tergolong tabungan umum mudharabah dengan 

konsep bagi hasil (1% untuk penabung) dimana pemilik harta (sohibul 

maal) menyimpan dananya di BMT-SKJ dengan akad mudharabah dan 

dana mereka dapat diambil setiap saat dengan menggunakan buku 

tabungan. 

  b. Muamalat Kid yaitu tergolong tabungan umum mudharabah berjangka 

dimana simpanan ini bisa ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah 

disepakati yaitu biasanya acara-acara sekolah misalnya ketika kenaikan 

kelas ataupun pendaftaran sekolah. 

  c. Simpanan Idul Fitri yaitu tergolong tabungan mudharabah berjangka 

semi deposito dimana simpanan ini bisa ditarik berdasarkan jangka 

waktu yang telah ditentukan yaitu ketika mendekati idul fitri. 

d. Idul Adha (Qurban) yaitu tergolong tabungan mudharabah berjangka 

semi deposito dimana simpanan ini bisa ditarik berdasarkan jangka 

waktu yang telah ditentukan yaitu ketika mendekati idul adha atau 

Qurban dan yang berikan oleh pihak BMT-SKJ bukan berupa uang 

akan tetapi berupa hewan sembelihan yaitu kambing atau sapi. 

 e. Simpanan Berjangka 12 Bulan tergolong tabungan mudharabah 

berjangka semi deposito dimana simpanan ini bisa ditarik berdasarkan 

jangka waktu yang telah ditentukan yaitu 12 bulan atau 1 tahun. 
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       f. Simpanan Pokok Rp 100.000,-/saham, program ini belum berjalan 

dengan maksimal. 

 3. Produk Pembiayaan 

     a. Pembiayaan Konsumtif yaitu tergolong pembiayaan murabahah dengan  

konsep bagi hasil 2% untuk BMT-SKJ, dimana BMT-SKJ memberikan 

pembiayaan untuk keperluan konsumtif dan pihak BMT-SKJ bertindak 

sebagai penjual dengan akad murabahah. Biasanya pembiayaan 

konsumtif ini berbentuk keperluan pembelian seperti laptop, sepeda 

motor, mobil, dan rumah. 

  b. Pembiayaan produktif untuk modal kerja dan investasi yaitu tergolong 

pembiayaan musyarakah dengan konsep bagi hasil 30%-70% dari 

keuntungan artinya 30% untuk BMT-SKJ dan 70% untuk nasabah. 

Dalam hal ini BMT-SKJ memberikan pembiayaan untuk keperluan 

modal kerja dan investasi dengan akad musyarakah. Adapun 

pembiayaan produktif ini untuk keperluan proyek yang sifatnya untuk 

modal keja dan investasi.  

       c. Pembiayaan produktif untuk modal kerja dan investasi yaitu tergolong 

pembiayaan murabahah dengan konsep bagi hasil 2% untuk BMT-SKJ, 

dimana BMT-SKJ memberikan pembiayaan untuk keperluan produktif 

dan pihak BMT-SKJ bertindak sebagai penjual dengan akad 

murabahah. Biasanya pembiayaan produktif ini berbentuk keperluan 

pembelian seperti: Bibit, pupuk, pestisida, dan tenaga kerja. 

d. Talangan Haji dan Umrah. Pada dasarnya produk ini BMT sebagai 

perantara antara nasabah yang ingin pergi haji dengan BTN Syariah. 
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4.6. Proses Mekanisme Transaksi Jual Beli Murabahah Pada BMT Sunan  

 Kalijogo (BMT SKJ) 

 Dalam pelaksanaan sistem pembiayaan murabahah pasti tidak terlepas dari 

yang namanya akad, sebagaimana kita ketahui bahwa pembiayaan murabahah 

merupakan pembiayaan dengan akad jual beli. Akad murabahah di BMT SKJ 

adalah akad pembiayaan dengan sistem jual beli dimana BMT SKJ dengan 

anggota/nasabah melakukan kesepakatan harga jual, yang tentunya tidak terlepas 

dari rukun jual beli agama islam.Ketentuan pelaksanaan akad murabahah sebagai 

berikut: 

1. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan disertai syarat-syarat yang 

ditentukan oleh BMT SKJ serta menyebutkan secara rinci kebutuhan barang 

yang ingin dibeli. Rincian barang dapat berupa jenis, merk, bentuk sampai 

tempat pembelian. 

2.  Costumer service melakukan wawancara kepada nasabah serta menjelaskan 

produk pembiayaan dan memeriksa kelengkapan syarat-syarat yang harus 

dipenuhi oleh nasabah. Dan apabila syarat-syarat sudah lengkap diberikan 

kepada account officer. 

3. Bersama dengan account officer petugas surveymelakukan wawancara serta 

menganalisa permohonan yang diajukan nasabah berdasarkan rumus 5c, yaitu: 

a. Character, yaitu karakter atau sifat nasabah 

b. Capacity, yaitu kemampuan nasabah untuk melunasi pembiayaan. 

c. Capital, yaitu besarnya modal/pembiayaan yang dibutuhkan nasabah. 

d. Colateral, yaitu jaminan yang dimiliki dan yang telah diberikan kepada 

BMT SKJ. 
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e. Condition, yaitu keadaan nasabah. 

4. Setelah dianalisa lalu hasil survey dirapatkan dalam komite pembiayaan yaitu 

terdiri dari manajer, account officer, marketing, serta team survey untuk 

memutuskan layak apa tidak untuk diberikan pembiayaan. 

5.  Setelah permohonan disetujui, BMT memberikan kuasa kepada nasabah untuk 

membeli barang sendiri kemudian nota pembeliannya diberitahukan kepada 

BMT SKJ dengan harga pokok yang diketahui oleh dua belah pihak. BMT 

SKJ memberikan dana kepada nasabah, dana tersebut sebesar pembelian 

pokok ditambah keuntungan (margin) yang disepakati oleh kedua belah pihak. 

Di BMT SKJ prosedur pembiayaan ini membutuhkan waktu maksimal 14 

hari. 

Gambar 4.2. 

Alur Pengajuan Pembiayaan Murabahah di BMT SKJ 

 

NASABAH  CUSTOMER SERVICE  PETUGAS SURVEY  

         

TELLER  MANAGER  DITERIMA  KOMITE 

        

                                                                       DITOLAK    

    

Sumber: Data diolah dari BMT SKJ (2014) 
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Keterangan:  

1. Nasabah mengisi permohonan pengajuan pembiayaan melalui Customer 

Service serta membawa persyaratan: 

a. Fotocopy KTP suami istri 

b. Fotocopy Surat nikah 

c. Fotocopy Kartu Keluarga 

d. Fotocopy Agunan 

e. Fotocopy SIUP 

f. Fotocopy TDP 

g. Fotocopy NPWP 

h. Fotocopy rekening listrik 

2. Customer service mengisi permohonan nasabah ke dalam buku daftar 

permohonan pembiayaan kemudian menyerahkan kepada team survey.   

3. Team survey melakukan survey kepada nasabah. Dari hasil survey diserahkan 

kepada komite pembiayaan. 

4. Komite pembiayaan menerima hasil survey, kemudian dirapatkan untuk 

memberikan keputusan layak atau tidak diberikan pembiayaan. Jika 

permohonannya disetujui, maka pembiayaan selanjutnya diserahkan kepada 

manajer. Apabila permohonannya ditolak maka BMT mengirim surat 

keputusan penolakan terhadap nasabah. (Komite pembiayaan terdiri dari 

Manajer, Account officer, Marketing, Team Survey). 

5. Manajer mengadakan akad pembiayaan dengan nasabah disertai pencatatan 

oleh notaris dan manajer menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar). 
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Dalam formulir akad tersebut tercantum didalamnya meliputi: 

1. Waktu pelaksanaan murabahah. 

2. Dua belah pihak yang melakukan akad murabahah. 

3. Beberapa ketentuan yang harus dilakukan oleh dua belah pihak yang 

berakad, yaitu: 

a. Persetujuan pemberian pembiayaan dengan akad murabahah kepada calon 

nasabah. 

b. Kewajiban debitur untuk melunasi pembiayaan yang telah diberikan oleh 

pihak BMT sesuai dengan angsuran yang disepakati. 

6. Setelah terjadinya akad maka teller bertugas untuk merealisasikan pembiayaan 

yaitu menyerahkan dana pembiayaan.  

 Untuk melakukan analisis dan pembahasan dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan simulasi atas salah satu jenis pembiayaan yang menggunakan akad 

murabahah. Hal ini dilakukan peneliti untuk membuat ilustrasi atas pengakuan 

keuntungan pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh BMT SKJ, sehingga 

dapat diketahui pedoman standar akuntansi dan metode pengakuan yangdilakukan 

oleh BMT SKJ dalam transaksi pembiayaan akad murabahah. Berikut ini adalah 

contoh simulasi pembiayaan murabahah yang dilakukan BMT SKJ. 
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Simulasi Pembiayaan Murabahah 

Noer Rahmad  

Pokok Pembiayaan Rp 22.000.000,00,- 

Tujuan Pembiayaan :Pembelian satu buah mobil  

Harga mobil  : Rp 22.000.000,- 

Jangka waktu  : 36 bulan, angsuran dibayar setiap tanggal 9 setiap bulan. 

Margin efektif  : 30,60 % 

Angsuran per bulan : Rp 941.180,- 

Denda   : 0,3% x Angsuran/hari 

Informasi di atas adalah informasi singkat mengenai akad murabahah 

yang dilakukan oleh BMT SKJ sebagai penjual dengan Noer Rahmad sebagai 

nasabah atau pembeli. Berikut analisis transkip hasil wawancara peneliti: 

Noer Rahmad dan BMT SKJ melakukan ijab qabul akad murabahah 

untuk tujuan pembelian mobil bekas, BMT SKJ memberikan dana kepada Noer 

Rahmad untuk melakukan pembelian mobil kepada pemasok. Pelaksanaannya, 

BMT SKJ memberikan dana kepada Noer Rahmad sebesar dana yang disepakati 

antara kedua belah pihak yaitu sebesar Rp 22.000.000,- . Pada saat negoisasi 

pihak BMT tidak mencatat satu jurnalpun.Setelah itu, Noer Rahmad yang telah 

menerima dana tersebut kemudian membeli mobil yang diinginkan kepada 

pemasok. Setelah mobil sudah dibeli, nasabah melaporkan pembeliannya kepada 

BMT SKJ dengan menyerahkan bukti dokumen pembelian. Setelah menerima 
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bukti dokumen pembelian dari Noer Rahmad, BMT SKJ mengakui adanya 

piutang murabahah dan mengakui murabahah tangguh untuk mengakui 

keuntungannya dengan jurnal sebagai berikut: 

Tgl Rekening Debit Kredit 

 Piutang Murabahah 33.883.450  

     Margin Murabahah ditangguhkan 

    Kas  

 11.882.450 

22.000.000 

 

Kemudian BMT SKJ melakukan penjadwalan angsuran yang wajib          

di bayar nasabah setiap bulannya sesuai dengan kesepakatan yaitu setiap tanggal 

9. BMT menerima angsuran murabahah selama 36 bulan atau tiga tahun. Peneliti 

menyajikan jadwal angsuran pokok dan margin murabahah milik Noer Rahmad 

yang menggunakan metode anuitas. 

Tabel 4.1. 

Jadwal Angsuran Murabahah Noer Rahmad 

(Pengakuan Pendapatan Margin Murabahah dilakukan menggunakan 

metode anuitas) 

Periode 

angsuran 

Sisa pokok Angsuran 

pokok 

Angsuran 

margin 

Jumlah Margin 

efektif 

1 21.169.820 380.180 561.000 941.180 0.306% 

2 21.229.950 389.170 551.310 941.180 0.306% 

3 20.830.130 399.820 541.360 941.180 0.306% 

4 20.420.120 410.010 531.170 941.180 0.306% 

5 19.999.650 420.470 520.710 941.180 0.306% 

6 19.568.460 431.190 509.990 941.180 0.306% 

7 19.126.280 442.180 499.000 941.180 0.306% 

8 18.672.820 453.460 487.720 941.180 0.306% 

      

36 917.750 917.750 23.400 941.180 0.30.6% 

 - 22.000.000 11.882.450 33.882.450  

Sumber: BMT SKJ 
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Pada saat nasabah mengangsur cicilan piutang murabahah, BMT SKJ mencatat 

jurnal sebagai berikut: 

Tgl Rekening Debit Kredit 

 Kas 941.180  

     Piutang Murabahah  941.180 

(Untuk mencatat penerimaan cicilan piutang murabahah dari nasabah setiap 

bulan) 

Pada saat nasabah mencatat margin bulan ke 1, BMT SKJ mencatat jurnal sebagai 

berikut: 

Tgl Rekening Debit Kredit 

 Margin Murabahah Ditangguhkan 561.000  

     Margin Murabahah  561.000 

 

Pada saat nasabah mencatat margin bulan ke 2, BMT SKJ mencatat jurnal sebagai 

berikut: 

Tgl  Rekening Debit Kredit 

 Margin Murabahah Ditangguhkan 551.310  

     Margin Murabahah  551.310 

 

Untuk Jurnal antara bulan ke 2 sampai dengan bulan ke 36 sama. Dan dilampirkan 

pada lembar lampiran.Pada saat mencatat margin bulan ke 36, BMT SKJ mencatat 

jurnal sebagai berikut: 

Tgl  Rekening Debit Kredit 

 Margin Murabahah Ditangguhkan 23.400  

     Margin Murabahah  23.400 
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Noer Rahmad dapat melakukan pelunasan utang murabahah lebih awal 

dengan jadwal yang ditentukan. Misalnya, pada periode angsuran ke delapan Noer 

Rahmad melunasi utang murabahah. BMT SKJ memberikan potongan pelunasan 

murabahah. Jurnal yang dicatat BMT SKJ adalah 

Tgl  Rekening Debit Kredit 

 Kas Xxx  

 Piutang Bunga Xxx  

          Restitusi  Xxx 

  

 Ketika Noer Rahmad membayar angsuran terlambat dari tanggal yang 

disepakati, maka BMT SKJ mengenakan denda kepada Noer Rahmad. Denda 

tersebut didapat dengan cara perhitungan sebagai berikut: 

Denda = 0,3% x Angsuran / hari 

Apabila jumlah denda yang dihitung terlalu besar BMT akan memberikan 

potongan denda. Besarnya potongan denda antara 10%-20% sesuai dengan 

kesepakatan. BMT SKJ mengakui denda tersebut sebagai penambah kas untuk 

dana sosial. 

4.7.  Problematika Transaksi Murabahah Ditinjau dari Aspek Fiqh  

Dalam mengakui keuntungan pada transaksi murabahah, bank syariah 

memiliki opsi dalam perhitungannya. Metode yang paling banyak digunakan 

adalah metode anuitas. Wibisana (2012) menyatakan bahwa,”Penggunaan metode 

anuitas yang digunakan beberapa bank syariah atas pengakuan keuntungan 

murabahah secara substansi akan mengubah transaksi murabahah dari akad jual 
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beli menjadi pinjam meminjam uang”. Beliau menilai transaksi murabahah dapat 

kehilangan bentuk asalnya.  

Wibisana (2012) menuturkan bank syariah seharusnya tidak boleh 

meminjamkan uang kepada nasabah dan meminta nasabah membeli sendiri 

barang yang dibutuhkan langsung dari penjualnya. Bahwa pengakuan keuntungan 

untuk transaksi murabahah tangguh mungkin juga tidak sesuai dengan kaidah 

syariah dalam jual-beli, pengakuan laba atau margin murabahah yang dihitung 

dengan metode anuitas secara akuntansi didasarkan pada fakta bahwa,”income is 

earned throughout the period of loan from the balance of loan principal.” Artinya 

keuntungan murabahah setiap tahun diperoleh atau dialokasikan berdasarkan 

perkalian antara saldo terutang dari pokok pinjaman diluar margin laba dikalikan 

dengan tingkat bunga efektif yang secara implisit dikenakan atas pokok pinjaman 

itu. Ini memang sesuai untuk pinjam meminjam uang, akan tetapi tidak sesuai 

dengan transaksi jual-beli barang, dimana menurut syariah margin laba dan pokok 

pinjaman menyatu sebagai piutang murabahah tangguhan yang tidak terpisahkan.  

Penerapan kaidah syar’i ini secara konsisten menuntut pengakuan laba 

bukan dikaitkan dengan pokok pinjaman atau qardh, melainkan dikaitkan dengan 

kaidah pengakuan penghasilan dalam akuntansi yakni selaras dengan transfer risk 

and reward yang melekat pada transaksi murabahah tangguh. Penerapan kaidah 

ini dikaitkan dengan kejadian terpenting dalam transaksi murabahah. Bila 

kejadian terpenting adalah menjual barang, dan proses penagihan piutang sangat 

mudah, murah, dan tidak berisiko, margin murabahah bahkan dapat diakui 

seluruhnya pada saat transaksi penjualan. Akan tetapi bila proses penagihan (cash 

collection) relatif berisiko dan membutuhkan biaya administrasi yang relatif 
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signifikan, margin laba harus diakui secara proposional dengan penagihan kas. 

“Ini adalah teknik akuntansi yang benar, dan memang tidak dicontohkan pada 

zaman Rasulullah atau zaman khalifah empat, karena waktu itu tidak ada 

kebutuhan untuk menyusun laporan keuangan tahunan.” Tegas Wibisana. 

Wibisana juga menjelaskan bahwa, “mengaitkan alokasi atau pengakuan 

margin laba dengan pokok pinjaman dengan menggunakan tingkat bunga efektif 

akan mengubah substansi transaksi dari murabahah menjadi qardh atau pinjaman 

dengan bunga. Dan ini secara substansi adalah riba”.  

Dalam PSAK Syariah telah disebutkan tiga ciri yang bisa dianalisis 

langsung dalam laporan keuangan syariah oleh masyarakat yaitu tidak 

mengandung unsur riba, tidak mengandung unsur gharar, tidak mengandung 

unsur haram, dan tidak menganut prinsip nilai waktu uang (time value of money). 

Identifikasi apakah dalam bank syariah terdapat unsur time value of money 

dapat dilihat dalam catatan atas laporan keuangan tentang metode akuntansi yang 

digunakan dalam pengakuan pendapatan margin murabahah. Berdasarkan PSAK 

Syariah 102 tentang akuntansi murabahah paragraph 23 sampai dengan 25 

menyebutkan bahwa pengakuan pendapatan margin murabahah yang 

diperkenankan adalah secara proporsional. Berdasarkan penelitian penulis, saat ini 

masih banyak LKS yang menggunakan metode anuitas dalam pengakuan 

pendapatan margin murabahah. Metode anuitas akan menguntungkan bagi pihak 

LKS karena margin murabahah diakui diawal lebih besar dan akan menurun terus 

sampai pada angsuran terakhir. Sehingga jika metode anuitas masih digunakan 

dalam pengakuan pendapatan margin murabahah, maka bank syariah masih 
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memegang prinsip-prinsip time value of money. Jabir berkata: “bahwa Rasulullah 

SAW mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, dan orang 

yang mencatatnya dan dua orang saksinya, kemudian beliau bersabda,”mereka itu 

semua sama.” (HR. Muslim) 

Berdasarkan hadis di atas, Allah melaknat semua pihak yang turut serta dalam 

akad riba. Dia melaknat orang yang mengambil utang dengan riba, orang yang 

memberi utang dengan riba, penulis yang mencatatnya, dan saksi-saksinya. 

Konsekuensi atas orang-orang yang terlibat dalam praktik riba adalah termasuk 

melakukan dosa besar. 

 Dalam Wasilah (2011) begitu pentingnya masalah riba, sehingga 

Rasulullah dalam khotbah haji terakhirnya, mengingatkan kembali bahwa riba 

harus dihapuskan  

“Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Tuhanmu, dan dia pasti akan 

menghitung amalanmu. Allah telah melarang amalanmu mengambil riba, oleh 

karena itu utang akibat riba harus dihapuskan. Modal (uang pokok) kamu adalah 

hak kamu. Kamu tidak akan menderita ataupun mengalami ketidakadilan.” 

Tujuan Allah dari semua itu sangat jelas, yaitu menghapus praktik tradisi 

jahiliyah (meminjamkan uang dengan harapan imbalan/riba) dan menggantinya 

dengan tradisi baru, yakni tradisi shadaqah (meminjamkan dengan menghadap 

rida Allah dan pahala akhirat). Al-Quran mengecam keras dan mengharamkan 

tradisi riba dan mengecam keras pelakunya. 
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Shadaqah (termasuk zakat) yang diserukan Al-Quran, merupakan konsep 

ta’awun (pertolongan) kepada pihak yang membutuhkan, khususnya fakir miskin. 

Seruan ini merupakan solusi terhadap penindasan dan ketidakadilan ekonomi riba 

yang diharamkan Al-Quran. 

4.8. Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Murabahah BMT Sunan Kalijogo 

(BMT SKJ) dengan PSAK Nomor  102 Tahun 2013 

Peneliti menganalisis perbandingan perlakuan akuntansi BMT SKJ dengan 

PSAK 102 tahun 2013. PSAK 102 Tahun 2013 secara substantif mengatur 

perlakuan akuntansi murabahah berasaskan jual beli dan berasaskan pembiayaan. 

Diterbitkannya Buletin Teknis No.9 oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) 

pada tanggal 16 Januari 2013 tentang Penerapan Metode anuitas dalam 

Murabahah, disebutkan didalamnya bahwa LKS yang menerapkan anuitas untuk 

pengakuan laba transaksi pembiayaan murabahah sesuai Fatwa DSN No.84/DSN-

MUI/XII/2012 harus melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan 

pengungkapan sesuai dengan ketentuan pada PSAK No.55 tentang Instrumen 

Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, PSAK No.50 tentang Instrumen 

Keuangan: Penyajian, dan PSAK No.60 tentang Instrumen Keuangan: 

Pengungkapan. Hal tersebut ditetapkan karena pembiayaan murabahah adalah 

penyediaan dana oleh LKS yang disalurkan kepada nasabah dengan mekanisme 

jual-beli. Dalam akuntansi kegiatan seperti ini secara substansi dikategorikan 

sebagai kegiatan pembiayaan (financing). 

 Dalam aplikasi praktik pembiayaan murabahah, BMT SKJ tidak 

sepenuhnya mengaplikasikan PSAK No.102 tentang Akuntansi Murabahah, 
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namun tidak sepenuhnya mengaplikasikan PSAK No.55 tentang Instrumen 

Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran. Hal ini dapat diketahui berdasarkan hasil 

wawancara peneliti dengan manajer BMT SKJ, serta simulasi pembiayaan yang 

dibuat oleh peneliti pada Tabel 4.1. dan Tabel 4.2. bahwa pencatatan atas jurnal 

transaksi pembiayaan murabahah mengacu pada PSAK No.102, sedangkan 

perhitungan keuntungan transaksi pembiayaan murabahah mengacu pada PSAK 

No.55, yaitu penggunaan metode anuitas sebagai modifikasi dari metode suku 

bunga efektif. 

 Pada saat awal transaksi murabahah, BMT langsung memberikan dana 

kepada nasabah untuk membeli persediaan ke pemasok tanpa adanya akad. Dalam 

hal ini seharusnya pemindah tanganan kuasa untuk membeli barang disebut akad 

wakalah, akan tetapi BMT SKJ tidak menetapkan akad wakalah tersebut. BMT 

SKJ mengakui dana yang diberikan kepada nasabah sebagai piutang murabahah. 

 Dengan melihat studi kasus diatas terlihat bahwa BMT SKJ menjalankan 

praktik riba dengan memberikan pinjaman dana dengan adanya tambahan. 

Dengan menjalankan praktik riba dengan kata lain BMT SKJ telah melanggar 

PSAK Tahun 2013. Dalam pengakuan keuntungan murabahah BMT SKJ 

menggunakan tingkat bunga efektif. Artinya, BMT masih mengadaptasi perilaku 

konvensional yang bersifat ribawi. Hal ini diperkuat dengan adanya pernyataan 

dari manajer BMT SKJ sebagai berikut: 

“Sebenarnya murabahah disini (BMT SKJ) ini sama saja dengan konvensional, 

jadi beli atas nama pembeli tapi BPKB dipegang oleh BMT sebagai jaminan. Jadi 

sistemnya ya utang-piutang”. 
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Oktavia (2010) yang melakukan penelitian mengenai penerapan PSAK 

102 pada perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan untuk pembiayaan 

murabahah pada koperasi syariah BEN IMAN Lamongan. Berdasarkan penelitian 

tersebut metode yang dipakai sudah sesuai dengan PSAK 101 dan PSAK 102, 

akan tetapi pembiayaan murabahah yang dibiayakan berupa peminjaman kredit 

atau sama saja dengan utang piutang. 

“Pengakuan pendapatan yang dilakukan oleh Koperasi SP Syari’ah 

Ben Iman Lamongan ini, sudah sesuai dengan ketentuan PSAK 

No. 101 dan 102. Baik dari metode yang dipakai untuk mengakui 

keuntungan dan untuk pelaporan keuanganya.Namun ada yang 

berbeda pada koperasi ini yaitu terletak pada pembiayaan 

murabahah-nya karena yang dibiayakan berupa uang atau berupa 

peminjaman kredit.” 

4.8.1.  Pencatatan (Pengakuan dan Pengukuran) 

Akad pembiayaan murabahah merupakan akad pembiayaan yang 

ditawarkan oleh BMT SKJ Malang kepada para nasabahnya. Akad pembiayaan 

murabahah tersebut merupakan transaksi yang dilakukan BMT SKJ Malang. 

Berikut di bawah ini analisa yang dapat diambil oleh penulis, yaitu: 

Tabel 4.2. 

Tabel Pencatatan (Pengakuan dan Pengukuran) Perlakuan Akuntansi BMT 

Sunan Kalijogo (BMT SKJ) dan Perlakuan Akuntansi PSAK 102          

Tahun 2013 

No. Perlakuan Akuntansi BMT 

SKJ (SKJ) 

Perlakuan Akuntansi 

menurut PSAK 102 

Keterangan 

1. Piutang murabahah dicatat 

sebesar harga jual yaitu harga 

pokok ditambah dengan 

margin/keuntungan dengan 

sistem utang-piutang. 

Pada saat akad 

murabahah, piutang 

murabahah diakui 

sebesar nilai modal 

ditambah keuntungan 

yang disepakati. 

Pencatatan yang 

dilakukan oleh 

BMT SKJ 

dalam piutang 

murabahah 

belum sesuai 

dengan PSAK 

102. 

2. Jika BMT mendapat potongan 

dari pemasok, maka potongan 

Jika penjual 

mendapatkan diskon 

Pencatatan yang 

dilakukan BMT 
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itu merupakan hak nasabah. 

Apabila potongan tersebut 

terjadi setelah akad maka 

pembagian potongan tersebut 

terjadi setelah akad, maka 

pembagian potongan tersebut 

dilakukan berdasarkan 

perjanjian yang dimuat di 

dalam akad.. 

sebelum akad 

murabahah, maka 

diskon itu merupakan 

hak pembeli. Diskon 

atas pembelian barang 

yang diterima setelah 

akad murabahah 

disepakati 

diperlakukan sesuai 

dengan kesepakatan 

akad tersebut. Jika 

tidak diatur dalam 

akad, maka diskon 

tersebut menjadi hak 

penjual.  

SKJ dalam 

potongan aset 

murabahah 

sudah sesuai 

dengan PSAK 

102. 

4. Apabila sebelum jangka waktu 

pelunasan angsuran tersebut 

jatuh tempo nasabah melakukan 

pelunasan dini atau percepatan 

pelunasan pembayaran 

angsuran, maka nasabah berhak 

mendapat potongan 

pembayaran perlunasan 

dipercepat.  

Potongan pelunasan 

piutang murabahah 

yang diberikan kepada 

pembeli yang melunasi 

tepat waktu atau lebih 

cepat dari waktu yang 

disepakati diakui 

sebagai pengurangan 

keuntungan 

murabahah. 

 

Pencatatan yang 

dilakukan BMT 

SKJ pada 

potongan 

pelunasan dini 

sudah sesuai 

dengan PSAK 

102. 

5. Pada saat terjadi tunggakan 

angsuran dan penerimaan 

angsuran tunggakan, saat terjadi 

tunggakan BMT SKJ tidak 

mengakui apapun. Tetapi jika 

pada bulan berikutnya nasabah 

membayar tunggakan, BMT 

SKJ  mencatanya sesuai dengan 

angsuran perbulan yang telah 

ditetapkan diawal. 

Pada saat terjadi 

tunggakan angsuran 

dan penerimaan 

angsuran tunggakan, 

margin diakui 

proporsional dengan 

kas yang diterima. 

Pencatatan 

jurnal 

tunggakan 

angsuran dan 

penerimaan 

angsuran 

tunggakan yang 

dilakukan BMT 

SKJ sudah 

sesuai dengan 

PSAK 102. 

6. Apabila nasabah tidak dapat 

memenuhi piutang murabahah 

sesuai dengan yang 

diperjanjikan, BMT SKJ akan 

mengenakan denda kecuali jika 

dapat dibuktikan bahwa 

nasabah tidak mampu melunasi. 

Dana dari denda diperuntukkan 

sebagai dana kebajikan 

(Qordhul Hasan) 

 

Denda dikenakan jika 

pembeli lalai dalam 

melakukan 

kewajibannya sesuai 

dengan akad, dan 

denda yang diterima 

diakui sebagai bagian 

dana kebajikan. 

Pencatatan yang 

dilakukan BMT 

SKJ dalam hal 

penetapan 

denda belum 

sesuai dengan 

PSAK 102. 
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Tabel 4.3 

Penyajian Perlakuan Akuntansi BMT Sunan Kalijogo (BMT SKJ) dan 

Perlakuan Akuntansi PSAK 102 Tahun 2013 

Perlakuan Akuntansi pada 

BMT SKJ (SKJ) 

Perlakuan Akuntansi 

menurut PSAK 102 

Keterangan 

Pencatatan untuk transaksi 

pelunasan angsuran oleh 

nasabah yang nilainya sebesar 

jumlah seluruh sisa pokok 

pembiayaan (piutang) ditambah 

dengan bonus margin yang telah 

diperhitungkan atau dengan kata 

lain pada saat penyeleseian 

BMT SKJ hanya mengurangi 

pendapatan margin. 

Piutang murabahah 

disajikan sebesar nilai 

bersih yang dapat 

direalisasikan yaitu saldo 

piutang murabahah 

dikurangi penyisihan 

kerugian piutang. Margin 

murabahah tangguhan 

disajikan sebagai 

pengurang piutang 

murabahah. 

Pencatatan yang 

dilakukan BMT 

SKJ sudah sesuai 

dengan PSAK 

102.  

 

Tabel 4.4 

Tabel Pengungkapan Perlakuan Akuntansi BMT Sunan Kalijogo (BMT 

SKJ) dan Perlakuan Akuntansi PSAK 102 Tahun 2013 

Perlakuan Akuntansi pada BMT 

SKJ (SKJ) 

Perlakuan Akuntansi 

menurut PSAK 102 

Keterangan 

Kebijakan akuntansi yang ada di 

BMT SKJ juga mengungkapkan 

tentang transaksi-transaksi 

murabahah seperti perolehan aset 

murabahah, persediaan piutang 

murabahah, margin murabahah dan 

lain sebagainya akan tetapi 

transaksinya masih utang-piutang 

seperti sistem konvensional dan di 

BMT SKJ belum ada CALK. 

Hal-hal yang harus 

diungkapkan dalam 

catatan atas laporan 

keuangan adalah hal-hal 

yang terkait dengan 

transaksi murabahah 

tetapi tidak terbatas pada 

harga perolehan aset 

murabahah, janji 

pemesanan dalam 

murabahah berdasarkan 

pesanan sebagai 

kewajiban atau bukan 

dan yang diperlukan 

sesuai PSAK 101 tentang 

penyajian Laporan 

Keuangan Syariah.  

Pengungkapan 

yang dilakukan 

oleh BMT SKJ 

dalam hal 

pengungkapan 

kebijakan 

akuntansi 

murabahah 

yang ada di 

BMT belum 

sesuai dengan 

PSAK 102. 

 

 



76 
 

4.9 Jual-beli Murabahah dan Pembiayaan Murabahah 

  Seperti yang dijelaskan di bab sebelumnya, murabahah merupakan 

transaksi jual beli barang, dimana penjual mengungkapkan harga perolehan 

kepada pembeli dan memperoleh keuntungan berdasarkan margin yang telah 

disepakati oleh kedua belah pihak. Namun yang terjadi dalam praktik BMT SKJ 

adalah pembiayaan murabahah bukan jual beli. Dalam pembiayaan murabahah di 

BMT SKJ, BMT SKJ sebagai penjual tidak memiliki persediaan aktiva 

murabahah. Sedangkan dalam rukun dan syarat akad murabahah, objek 

murabahah dipersyaratkan harus menjadi milik dan dalam penguasaan penjual. 

 Perhitungan atas margin keuntungan jual-beli dengan akad murabahah, 

berdasarkan PSAK No.102 dilakukan secara proporsional. Sedangkan dalam 

praktik pembiayaan murabahah di BMT SKJ dilakukan secara anuitas, dimana 

marginmurabahah dihitung dari outstanding porsi pokok utang. 

Wicaksani (2012) yang melakukan penelitian mengenai perlakuan 

akuntansi murabahah pada PT Bank Syariah Mandiri menyebutkan bahwa PT 

BSM tidak membeli aset murabahah yang diperjualbelikan sehingga tidak dapat 

mengukur biaya perolehan aset murabahah sebagai dasar perhitungan margin. 

“Perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh manajemen PT BSM 

selaku penjual terhadap aset murabahah, piutang murabahah, dan 

margin murabahah kurang sesuai dengan teori maupun PSAK 

No.102 tentang akad murabahah. Dalam teori maupun PSAK, 

penjual seharusnya melakukan pembelian aset murabahah terlebih 

dahulu sebelum dijual kembali dan wajib melakukan pencatatan, 

sementara PT BSM tidak melakukan hal tersebut”.  

 

 Berdasarkan hal-hal tersebut dan dikuatkan dengan penelitian dari 

Wicaksani (2012) maka dapat disimpulkan bahwa praktik akad murabahah dalam 

BMT SKJ merupakan pembiayaan dan bukan jual-beli, dimana BMT SKJ sebagai 
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penjual seharusnya telah memiliki dan menguasai objek murabahah, namun yang 

terjadi adalah BMT SKJ tidak memiliki persediaan objek murabahah dan menjadi 

menyediakan dana untuk nasabah. 

 

 

 


