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ABSTRAK 
 Pertumbuhan perbankan syariah pada beberapa tahun terakhir 
menunjukkan angka yang cukup signifikan. Pertumbuhan ini ditindak lanjuti oleh 
Bank Indonesia dengan mengeluarkan regulasi terkait transaksi perbankan 
syariah. Dari segi standar akuntansi, IAI telah mengeluarkannya sejak tahun 2003, 
yaitu PSAK 59 tentang perlakuan akuntansi atas transaksi syariah. Salah satu 
standar yang ditetapkan adalah menyangkut pengakuan pendapatan perbankan 
syariah, dalam hal ini dilakukan dengan metode accrual basis. 
 Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah ketika pengakuan 
pendapatan pembiayaan bagi hasil dilakukan dengan metode cash basis. Sebagai 
langkah awal, penelitian ini menggunakan kasus: tidak tersedianya semua dana 
yang menjadi hak bank untuk diakui sebagai pendapatan dari rekening nasabah 
pembiayaan bagi hasil pada PT. Bank Syariah X cabang Malang. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlakuan akuntansi atas 
pengakuan pendapatan produk pembiayaan bagi hasil pada PT. Bank Syariah X 
cabang Malang, pengaruh pengguaan metode cash basis dan accrual basis 
terhadap pendapatan PT. Bank Syariah X cabang Malang, dan untuk mengetahui 
alasan yang digunakan manajemen PT. Bank Syariah X cabang Malang sebagai 
landasan penggunaan metode cash basis dalam melakukan pengakuan pendapatan 
atas pembiayaan bgi hasil. 
 Penelitian ini merupakan penelitian analisis studi kasus. Data diperoleh 
dari hasil wawancara dengan marketing manager dan internal auditor yang dalam 
dalam struktur organisasi disebut dengan PKP (Pengawas Kepatuhan Penerapan 
prinsip mengenal nasabah). 
 Hasil dari penelitian ini dikemukakan bahwa ada empat alasan tentang 
pengakuan pendapatan pembiayaan bagi hasil dengan metode cash basis, yaitu 
pertama, untuk menghindari spekulasi, bank hanya akan mengakui pendapatan 
apabila telah menerima haknya dan tidak akan mengakui pendapatan yang 
didasarkan atas laporan penjualan nasabah tetapi bank sendiri belum menerima 
haknya atas pendapatan pembiayaan bagi hasil yang seharusnya dibayarkan oleh 
nasabah. Kedua, untuk menghindari penerapan time value of money. Ketiga, untuk 
menghindari opini bahwa bank melakukan window dressing atas laporan 
keuangannya. Keempat, untuk mendapatkan laba yang lebih maksimal dari 
pendapatan pembiayaan bagi hasil. 

Kata Kunci: Pengakuan pendapatan, cash basis, pembiayaan bagi hasil 
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ABSTRACT 

The growth of sariah banking in this last years were shown enough 
significant amount. This growth have followed up by the Bank of Indonesia with 
giving relevant regulation of transaction sariah banking. In accountancy standard, 
IAI have released it since 2003 that is PSAK 59 about accountancy treatment of 
sariah transaction. One of the standard applied is concerning revenue recognition 
of sariah banking, in this case conducted with accrual bases method. 

The problems taken in this research is when the revenue recognition of 
sharing holder defrayal conducted with cash bases method. As first step, this 
research takes the case about: there is no available fund becoming bank rights to 
be confessed as earnings of client account sharing holder defrayal  at PT. X Sariah 
Bank of Malang. 

The aims of this research are to know the accountancy treatment of 
revenue recognition of product sharing holder defrayal  at PT. X Sariah Bank of 
Malang. The influence of cash bases and accrual bases usage to earnings of PT. X 
Sariah Bank of Malang, and to know the reason of PT. X Sariah Bank of Malang 
management as basis for usage  of cash bases method in conducting revenue 
recognition of sharing holder defrayal .  

This research is an analysis of case study. The data were obtained from the 
result of interview with marketing manager and internal auditor which in 
organization chart is called PKP (Pengawas Kepatuhan Penerapan prinsip 
mengenal nasabah). 

The result of this research makes four reasons about revenue recognition 
of sharing holder defrayal  with cash bases. The first is to avoid speculation, the 
bank will only confess revenue if it have accepted its rights and will not confess 
based on revenue of client sale report but the bank is not accepted its rights of 
earnings of sharing holder defrayal yet which ought to be paid by client. The 
second is to avoid applying time value of money. The third is to avoid opinion that 
bank do window dressing of its financial statement. The fourth is to get more 
maximal profit from revenue of sharing holder defrayal. 

 
Key word: Revenue recognition, cash bases, sharing holder defrayal 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bank merupakan lembaga yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari 

masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta 

memberikan jasa-jasa bank lainnya (Kasmir, 2002:2). Kegiatan menghimpun dana 

merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat yang dapat dilakukan dengan 

cara menawarkan berbagai jenis simpanan. Kegiatan menyalurkan dana 

merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat dan 

dilakukan melalui pemberian pinjaman yang dikenal dengan nama kredit. 

Pertumbuhan Bank Syariah (BS) dalam beberapa tahun terakhir cukup 

menggembirakan baik terlihat dari jumlah bank yang beroperasi berdasarkan 

prinsip syariah, jumlah kantor operasional maupun market share secara 

keseluruhan dalam industri perbankan nasional. Demikian juga apabila dilihat dari 

jumlah bank, bank-bank yang oleh sebagian masyarakat diperkirakan tidak akan 

masuk kedalam pasar bank syariah, seperti Bank HSBC, Bank International 

Indonesia dan Bank Danamon akhirnya ikut terjun ke bisnis syariah. 

Pertumbuhan BS yang mengesankan diatas secara bertahap juga diikuti 

dengan regulasi yang secara berkelanjutan dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) 

maupun organisasi profesi lain yang terkait dengan industri BS. Dalam hal 

penetapan regulasi tentang BS ini, Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) jauh hari 

sebelumnya, tepatnya tanggal 2 Mei 2002 juga telah mengeluarkan PSAK No 59 



tentang Akuntansi Perbankan Syariah yang secara khusus berlaku bagi industri 

perbankan syariah di Indonesia merupakan representasi dari fatwa Dewan Standar 

Syariah-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Tetapi tentu saja akuntansi 

perbankan syariah sangat berbeda dengan akuntansi pebankan pada umumnya. 

Pada umumnya. Pada pinsipnya, penyusunan PSAK 59 bertujuan unuk mengatur 

perlakuan akuntansi (pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan) 

dalam transaksi khusus yang berkaitan dengan perbankan syariah.  

Filosofi dasar operasional bank, baik bank konvensional maupun bank 

syariah adalah kepercayaan. Tanpa ada kepercayaan masyarakat, bank tidak akan 

bisa tumbuh dan berkembang. Meskipun sama-sama beroperasi atas dasar 

kepercayaan, implementasi konsep kepercayaan bagi bank syariah jauh lebih 

penting dibandingkan bank konvensional. Dalam bank syariah kepercayaan 

dimaksud harus diwujudkan dalam bentuk transparansi yang benar-benar 

transparan dalam berbagai hal, khususnya dalam hal pembuatan laporan bagi 

hasil. 

Seperti yang telah diketahui, bahwa operasional bank syariah adalah 

menggunakan konsep bagi hasil. Pada saat seseorang deposan mempercayakan 

uangnya kedalam bank syariah dalam berbagai macam produk dana, seperti 

tabungan dan deposito, yang diperjanjikan antara bank dengan deposan adalah 

nisbah. Nisbah dalam hal ini adalah kesepakatan antara bank dengan deposan 

tentang berapa bagian yang menjadi hak nasabah dan berapa bagian yang menjadi 

hak bank apabila uang yang telah dipercayakan deposan untuk dikelola bank 

nantinya akan membuahkan hasil. Selanjutnya, dasar pembagian nisbah bisa 



menggunakan revenue sharing atau profit sharing, mana yang akan dipilih harus 

disepakati terlebih dahulu sejak awal. Pada umumnya, bank syariah di Indonesia 

dalam hal pembagian nisbah menggunakan dasar revenue sharing. 

Unit Usaha Syariah (UUS) yang merupakan induk dari unit kerja 

operasional bank syariah adalah suatu entitas akuntansi tersendiri dan terpisah dari 

bank umum yang mendirikannya. UUS sebagai entitas akuntansi secara umum 

umurnya belum lama mengingat relatif baru beberapa tahun yang lalu didirikan. 

Konsekuensi logis sebagai unit usaha yang baru berdiri adalah mengalami 

kerugian. Dengan demikian, apabila dasar pembagian nisbah adalah profit sharing 

akan mengakibatkan deposan tidak tertarik untuk mempercayakan dananya ke 

bank syariah. 

Transparansi bagi bank syariah bersifat mutlak dan harus dilakukan. 

Dengan adanya transparansi yang benar-benar transparan diharapan akan semakin 

meningkatkan kepercayaan nasabah. Salah satu implementasi transparansi dalam 

operasional bank syariah adalah pembuatan laporan bagi hasil kepada semua 

deposan secara rutin setiap bulan. Dalam laporan bagi hasil antara lain dilaporkan 

berapa jumlah pendapatan yang diterima bank dalam satu bulan, yang akhirnya 

akan berpengaruh terhadap berapa nominal hasil investasi yang akan diterima 

deposan. 

Dalam laporan bagi hasil, pengertian pendapatan adalah pendapatan riil, 

yaitu pendapatan yang benar-benar secara cash telah diterima bank dari hasil 

penanaman dalam aktiva produktif, baik yang berupa pendapatan margin, 

pendapatan nisbah, maupun pendapatan sewa. Seperti yang diketahui, bahwa 



aktiva produktif bank syariah secara garis besar ada tiga macam yaitu piutang 

yang akan menghasilkan margin, pembiayaan yang akan menghasilkan bagi hasil 

dan ijarah yang akan menghasilkan pendapatan sewa. 

PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah yang dalam 

pelaksanaannya diperjelas dengan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah 

(PAPSI), dalam beberapa paragraph yang mengatur metode pengakuan 

pendapatan menyatakan bahwa pengakuan pendapatan atas aktiva produktif yang 

performing menggunakan accrual basis. Accrual basis merupakan salah satu 

metode pengakuan pendapatan yang akan mengakui adanya pendapatan dalam 

periode timbulnya hak meskipun nasabah pada kenyataannya pada periode yang 

dimaksud belum melakukan pembayaran.  

Metode accrual basis diterapkan untuk pengakuan pendapatan atas aktiva 

produktif yang performing, yaitu aktiva produktif yang mempunyai kualitas lancar 

dan dalam perhatian khusus. Sedangkan untuk aktiva produktif non performing, 

yaitu aktiva produktif dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet 

diterapkan metode cash basis. 

Dalam suatu kasus di Bank Syariah X, seperti biasanya seorang nasabah 

menyerahkan laporan penjulannya kepada bank untuk dihitung bagi hasil yang 

akan diterima oleh masing-masing pihak, setelah bagi hasil telah ditentukan 

timbul permasalahan, yaitu rekening nasabah tidak mencukupi untuk dilakukan 

pembebanan bagi hasil, jadi misalkan pihak bank hasil perhitungan mendapatkan 

Rp 10.000.000 ternyata dalam rekening giro nasabah pembiayaan hanya tersedia 

Rp 8.000.000. 



Permasalahan berlanjut ketika bank akan melakukan pengakuan 

pendapatan atas penerimaan bagi hasil tersebut, apakah bank mengakui 

pendapatan tersebut secara accrual basis sebesar Rp 10.000.000 ataukah bank 

mengakuinya secara cash basis yaitu sebesar Rp 8.000.000. Sedangkan melihat 

periode aktiva produktifnya masih dikatakan aktiva produktif yang performing. 

Ketika cabang atau unit usaha menanyakan permasalahan tersebut kepada kantor 

pusat bank yang bersangkutan, pihak kantor pusat menyarankan untuk mengakui 

pendapatan tersebut dengan cash basis yang jelas hal tersebut berbeda dengan 

ketentuan dalam PSAK yang menetukan bahwa pendapatan bagi hasil diakui 

dengan accrual basis dan pada akhirnya bank pun mengakui pendapatan tersebut 

dengan cash basis. 

Sebenarnya pengakuan pendapatan atas bagi hasil bisa diakui dengan cash 

basis tetapi hal itu bila kondisi aktiva produktif tersebut masuk dalam kategori 

non-performing, namun dalam kasus tersebut aktiva produktifnya masih masuk 

dalam kategori performing 

Akuntansi keuangan di dalam Islam harus memfokuskan pada pelaporan 

yang jujur mengenai posisi keuagan entitas dan hasil-hasil operasinya, dengan 

cara mengungkapkan apa yang halal dan apa yang haram. Hal itu sebagaimana 

dengan firman Allah SWT dalam surah Al Baqarah ayat 282, yaitu: 

“wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara 
tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan 
hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskanya dengan benar. Dan 
janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah 
mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang 
berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan di tulis itu), dan hendaklah ia 
bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun 
dari pada hutangnya” 



Akuntansi perbankan syariah mempunyai pedoman-pedoman yang 

mengatur pelaksanaannya, pedoman-pedoman tersebut tidak serta merta 

ditentukan dengan tanpa alasan, tetapi ada alasan-alasan tertentu yang mendasari 

dalam menentukan pedoman-pedoman tersebut. Setiap pihak dalam membuat 

keputusan akuntansi harus ada alasan atau pun sebab akibat yang mendasarinya. 

Terkait dengan sebab akibat atau alasan dalam pengambilan keputusan terkait 

dengan akuntansi perbankan syariah, penulis ingin mengungkapkan apa alasan 

bank dalam mengambil keputusan terkait pengakuan pendapatan dalam kasus 

tersebut dengan melakukan penelitian di PT. Bank Syariah X cabang Malang guna 

mengetahui secara langsung bagaimana perlakuan akuntansi pendapatannya ketika 

dihadapkan dengan kasus yang serupa kemudian menyesuaikannya dengan PSAK 

101 tentang penyajian laporan keuangan. Penulis menggunakan produk 

Pembiayaan Bagi Hasil yang merupakan konsep operasional perbankan syariah 

 Dengan latar belakang di atas penulis mengambil skripsi dengan judul 

ALASAN PENGAKUAN PENDAPATAN PEMBIAYAAN BAGI HASIL 

DENGAN METODE CASH BASIS  

B. Pembatasan Masalah 

 Seperti halnya dengan bank konvensional, kegiatan operasional bank 

syariah meliputi penghimpunan dana dan penyaluran dana. Kegiatan menghimpun 

dana meliputi simpanan murni (al wadiah) dan pinsip bagi hasil (syirkah) yaitu 

dengan mudharabah, sedangkan kegiatan menyalurkan dana menggunakan pinsip 

syirkah yaitu dengan mudharabah dan musyarakah, dengan pinsip jual beli (at 

tijarah), dengan prinsip sewa (al ijarah), serta pinsip jasa (al ajr walumullah). 



Namun dalam penelitian ini hanya akan dibahas tentang kegiatan operasional 

bank yang menggunakan prinsip bagi hasil (syirkah) untuk penyaluran dana, yaitu 

pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. 

 Adapun pokok bahasan yang akan diteliti adalah berkaitan dengan 

penerapan akuntansi untuk pebiayaan bagi hasil. Penelitian ini membahas tentang 

penerapan akuntansi perbankan syariah dalam mengakui pendapatan untuk 

pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah serta alasan yang 

digunakan dalam pengakuan pendapatan tersebut.  

C. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan pemahaman di atas (latar belakang dan pembatasan masalah), 

maka rumusan masalah yang dapat diambil, adalah: 

1.  Bagaimana perlakuan akuntansi pendapatan bagi produk pembiayaan bagi 

hasil di Bank Syariah X cabang Malang? 

2. Bagaimana pengaruh metode kas dan akrual terhadap pendapatan Bank 

Syariah X cabang Malang? 

3. Apa alasan Bank Syariah X mengakui pendapatan bagi hasil dalam kasus 

tersebut dengan cash basis? 

D. Tujuan Penelitian  

 Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1.  Untuk mendeskripsikan perlakuan akuntansi bagi produk pembiayaan bagi 

hasil di Bank Syaiah X cabang Malang 



2. Untuk mendeskripsikan pengaruh penggunaan metode kas dan akrual terhadap 

pendapatan Bank Syariah X cabang Malang 

3. Untuk mendeskripsikan alasan Bank Syariah X dalam mengakui pendapatan 

bagi hasil dengan cash basis 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi akademisi 

Dapat menambah informasi tentang kegiatan operasioanal bank syariah 

terutama dalam produk pembiayaan bagi hasil yaitu mudharabah dan 

muyarakah, sehingga akademisi bisa membandingkan antara teori yang ada 

dengan kondisi riil yang dipraktekkan oleh perbankan. 

2. Bagi manajemen bank 

Informasi yang telah tekumpul mengenai produk pembiayaan bagi hasil dapat 

dijadikan sebagai sarana atau media dalam upaya pensosialisasian bank 

syariah yang relatif masih baru di Indonesia, sehingga dapat menunjang 

pekembangan perbankan syariah. 

3. Bagi masyarakat 

Menambah pengetahuan, wawasan pemahaman tentang kegiatan operasional 

bank syariah terutama produk pembiayaan bagi hasil yang merupakan ciri 

khas dari perbankan syariah 



BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Bank Syariah 

Bank syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan 

yang bekerja berdasarkan etika dan sistem Islam (Ascarya, 2005: 4) Menurut UU 

No.10 tahun 1998 tentang perbankan, disebutkan bahwa baank syariah adalah 

bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang 

dalam memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank syariah menganut 

prinsip keadilan, prinsip kesederajatan, dan prinsip ketentraman, dan menjalankan  

aktivitasnya. Muhammad (2002:13) juga menyatakan bahwa bank syariah adalah 

lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa 

lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang 

pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam. 

Siamat (2001:183) mengungkapkan bahwa bank syariah merupakan bank 

yang dalam menjalankan usahanya berdasarkan padaa prinsip-prinsip hukum atau 

syariah Islam dengan mengacu pada Al Quran dan Al Hadist. Berusaha sesuai 

prinsip syariah Islam dimaksudkan disini adalah beroperasi mengikuti ketentuan-

ketentuan syariah Islam khususnya menyangkut tata cara ber-muamalat secara 

Islam antara lain dengan menjauhi praktek-praktek yang  mengandung unsur riba 

dan melakukan kegiatan investasi dan pembiayaan atas dasar bagi hasil. 

Ascarya (2005:4)  mengemukakan bahwa dalam operasinya, bank syariah 

mengikuti aturan-aturan dan norma-norma Islam, yaitu: 



a. Bebas dari bunga (riba) 

b. Bebas dari kegiatan spekulatif yang non-produktif seperti perjudian 

(maysir) 

c. Bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (bathil) 

d. Hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. 

Hikmah eksplisit yang tampak jelas dibalik pelarangan riba adalah pewujudan 

persamaan yang adil di antara pemilik harta (modal) dengan usaha, serta 

pemikulan resiko dan akibatnya secara berani dan penuh rasa tangung jawab. 

Prinsip keadilan dalam Islam ini tidak memihak kepada salah satu pihak, 

melainkan keduanya berada dalam posisi yang seimbang. Lebih jauh lagi, konsep 

pelarangan riba dan maysir (judi) dalam Islam  secara ekonomis lebih merupakan 

sebuah upaya untuk mengoptimalkan aliran investasi. Semakin tinggi tingkat suku 

bunga, maka semakin besar kemungkinan aliran investasi yang tebendung. 

Dari pengertian bank syariah di  atas dapat disimpulkan bahwa bank syariah 

adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.  

Dalam artian melaksanakan perjanjian atau akad berdasarkan hukum Islam antara 

bank dan nasabah untuk penyimpanan dana dan penyaluran dana yang dapat 

berupa pembiayaan kegiatan usaha dan atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan 

syariah Islam. 

1. Fungsi Bank Syariah 

Bank syariah mempunyai dua peran utama, yaitu sebagai badan usaha 

(tamwil) dan badan sosial (maal) (Ascarya, 2002: 13). Sebagai badan usaha, bank 

syariah mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai manajer investasi, investor, dan 



jasa pelayanan. Sebagai manajer investasi, bank syariah melakukan 

penghimpunan dana dari para investor/nasabahnya dengan prinsip wadi’ah yad 

dhamanah (titipan), mudharabah (bagi hasil), atau ijarah (sewa). Sebagai 

investor, bank syariah melakukan penyaluran dana melalui kegiatan investasi 

dengan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa. Sebagai jasa perbankan, bank 

syariah menyediakan jasa keuangan seperti wakalah (pemberian mandat), kafalah 

(bank garansi), hiwalah (pengalihan hutang), rahn (gadai), qardh (pinjaman 

kebajikan untuk dana talangan), sharf (jual beli valuta asing), dan lain-lain; untuk 

jasa non-keuangan dalam bentuk wadi’ah yad amanah (safe deposit box); 

sedangkan jasa keagenan dengan prinsip mudharabah muqayyadah. 

Sementara itu, sebagai badan sosial, bank syariah mempunyai fungsi sebagai 

pengelola dana sosial untuk penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, dan 

sadaqah, serta penyaluran qardul hasan (pinjaman kebajikan). 

2. Konsep Operasional Bank Syariah 

Dana-dana yang telah dihimpun dalam kegiatan operasional bank syariah 

dimasukkan ke dalam polling fund. Sumber dana paling daominan berasal dari 

prinsip mudharabah mutlaqah yang biasanya mencapai lebih dari 60% dan 

berbentuk tabungan, depsito, atau obligasi. Polling fund ini kemudian 

dipergunakan dalam penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dengan prinsip 

bagi hasil, jual beli, dan sewa. Dari pembiayaan dengan prinsip bagi hasil 

diperoleh bagian bagi hasil/laba sesuai kesepekatan awal (nisbah bagi hasil) 

dengan masing-masing nasabah (mudharib atau mitra usaha); dari pembiayaan 

dengan prinsip jual beli diperoleh margin keuntungan; sedangkan dari pembiayaan 



dengan prinsip sewa diperoleh pendapatan dari polling fund ini kemudian 

dibagihasilkan antara bank dengan semua nasabah yang menitipkan, menabung, 

atau menginvestasikan uangnya dengan kesepakatan awal. Bagian nasabah atau 

hak pihak ketiga akan didistribusikan kepada nasabah, sedangkan bagian bank 

akan dimasukkan ke dalam laporan laba rugi sebagai pendapat operasi utama. 

Sementara itu, pendapatan lain, seperti dari mudharabah muqayyadah (investasi 

terikat) dan jasa keuangan dimasukkan ke dalam lapran laba rugi sebagai 

pendapatan operasi lainnya. 

Secara garis besar, hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam tersebut 

ditentukan oeh hubungan aqad yang terdiri dari lima konsep dasar aqad. 

Bersumber dari kelima konsep dasar inilah dapat ditemukan produk-produk 

lembaga keuangan syariah. Muhammad (2002:85) mengemkakan kelima konsep 

tersebut, yaitu: 

a) Prinsip titipan atau simpanan (Al-Wadi’ah) 

Al-wadi’ah merupakan merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak 

lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan 

kapan saja si penitip menghendaki. 

b) Prinsip bagi hasil (Syirkah) 

Prinsip ini meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana 

dengan pengelola dana. Pembagian hasil ini dapat terjadi baik antara bank 

dengan penyimpan dana maupun antara bank dengan dengan nasabah 

penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah 

mudharabah dan musyarakah. Mudharabah dapat dipergunakan sebagai 



dasar, baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun 

pembiayaan; sedangkan musyarakah lebih banyak untuk pembiayaan. 

c) Prinsip jual beli (At-Tijarah) 

At-tijarah merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, 

dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau 

mengangkat nasabah sebagai agen bank untuk melakukan pembelian atas 

nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan 

harga beli ditambah keuntungan (margin). 

d) Prinsip sewa (Al-Ijarah) 

Prinsip al-ijarah  secara garis besar terbagi ke dalam dua jenis, yaitu: 

pertama adalah Ijarah (sewa murni), seperti halnya penyewaan traktor dan 

alat-alat produk lainnya (operating lease). Bank dapat membeli dahulu 

equipment yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakan dalam waktu dan 

harga yang telah disepakati kepada nasabah. Kedua adalah Bai al takjiri atau 

ijarah al muntahiya bit tamlik merupakan penggabungan sewa dan beli, 

dimana si penyewa mempunyai hak untuk membeli barang pada akhir masa 

sewa (financial lease). 

e) Prinsip jasa (Al-Ajr Walumullah) 

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. 

Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain Bank Garansi, Kliring, 

Inkaso, Jasa Transfer. 

 

 



3. Jenis Kegiatan Usaha 

Bank syariah, dalam menjalankan usahanya mempunyai beberapa jenis 

kegiatan usaha yang secara garis besar dibagi ke dalam penghimpunan dana, 

penyaluran dana, pelayanan jasa, dan kegiatan sosial yang kesemuanya dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

a) Penghimpunan dana 

Dalam penghimpunan dana, bank syariah melakukan mobilisasi dan 

investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dengan cara yang adil 

sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin bagi semua pihak. Tujuan 

mobilisasi dana merupakan hal penting karena Islam secara tegas mengutuk 

penimbunan tabungan dan menuntut penggunaan sumber dana secara poduktif 

dalam rangka mencapai tujuan sosial-ekonomi Islam. Dalam hal ini, bank 

syariah melakukannya tidak dengan prinsip bunga (riba), melainkan dengan 

prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam, yaitu: 

1) Prinsip mudharabah (bagi hasil) 

Deposan atau penyimpan bertindak sebagai shahibul mal dan bank 

sebagai mudharib. Dana ini dignakan bank untuk melakukan pembiayaan 

akad jual beli maupun syirkah. Jika terjadi kerugian maka bank 

bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi. Secara umum mudharabah 

terbagi menjadi dua jenis, yaitu pertama adalah Mudharabah muthlaqah, 

bentuk kerja sama antara shahibul mal dan mudharib yang cakupannya 

sangat luas dan tidak dibatasi oleh spefikasi jenis usaha, waktu, dan daerah 

bisnis. Kedua adalah mudharabah muqayyadah, si-mudharib dibatasi 



dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha oleh si-shahibul mal. 

2) Prinsip wadi’ah (titipan). 

Deposan atau penyimpan sebagai yang meminjamkan uang sedangkan 

bank bertindak sebagai peminjam. Secara umum terdapat dua jenis 

wadi’ah, yaitu al-wadi’ah yad al-amanah, pihak penerima titipan tidak 

boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan 

tetapi harus benar-benar menjaganya sesai kelaziman. Dan al-wadiah yad 

adh-dhamanah, pihak penerima titipan boleh menggunakan dan 

memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. 

b) Penyaluran dana  

Dalam menyalurkan dana, bank syariah dapat memberikan berbagai 

bentuk pembiayaan. Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah 

mempunyai lima bentuk utama yang tergabung dalam tiga prinsip utama, 

yaitu: 

1. Prinsip jual beli (tijarah) 

Dalam prinsip ini dikembangkan dalam dua macam, meliputi: jual beli 

murabahah, yaitu barang diserahkan segera dari bank selaku penjual dan 

nasabah selaku pembeli serta pembayaran dilakukan secara tangguh; dan 

jual beli salam, yaitu pembelian barang diserahkan dikemudian hari 

sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Dalam teori lain, prinsip jual 

beli ini ditambah dengan akad pembiayaan istishna, jual beli istishna 

hampir sama dengan jula beli salam, peredaannya kalau istishna 

pembayaran dapat di muka, cicil sampai selesai, atau di belakang 



2. Prinsip sewa operasional (ijarah)  

Transaksi Ijarah dilandasi adanya pemindahan manfaat. Pada dasarnya 

prinsip ijarah sama dengan prinsip jual beli, perbedaannya terletak pada 

obyek transaksinya. Bila pada jual beli, obyek transaksinya adalah barang, 

maka pada ijarah obyeknya adalah jasa. 

3. Prinsip bagi hasil (syirkah) 

Usmani (1999) dalam Ascarya (2005:20) menyatakan bahwa konsep 

pembiayaan bagi hasil berlandaskan pada beberapa prinsip dasar , yaitu: 

• Pembiayaan bagi hasil tidak berarti meminjamkan dana, tetapi 

merupakan partisipasi dalam usaha. Dalam hal musyarakah, 

keilutsertaan aset dalam usaha hanya sebatas proporsi 

pembiayaan masing-masing pihak. 

• Investor atau pemilik dana harus ikut menanggung resiko 

kerugian usaha sebatas prosporsi pembiayaan. 

• Para mitra usaha bebas menentukan, dengan persetujuan bersama, 

rasio keuntungan untuk masing-masing pihak, yang dapat berbeda 

dari rasio pembiayaan yang disertakan. 

• Kerugian yang ditanggung oleh masing-masing pihak harus sama, 

dengan proporsi investasinya. 

Prinsip bagi hasil untuk produk pembiayaan di bank syariah 

dioperasikan dengan pola-pola sebagi berikut: 

 

 



a) Mudharabah 

Alhusaini (2005:301) menyatakan bahwa mudharabah atau qiradh 

menurut syarak  adalah suatu akad atau perjanjian atas sekian uang untuk 

dipertindakkan oleh amil (pengusaha) dalam perdagangan, kemudian 

keuntungan dibagikan diantara keduanya menurut syarat-syarat yang 

ditetapkan terlebih dulu, baik dengan sama rata, maupun dengan kelebihan 

yang satu atas yang lain. Ascarya (2005:21) mengemukakan bahwa 

pembiayaan mudharabah merupakan bentuk pembiayaan bagi hasil ketika 

bank sebagai pemilik dan/modal atau biasa disebut shahibul maal/rabbul 

maal, menyediakan modal (100%) kepada pengusaha sebagai pengelola 

atau yang biasa disebut mudharib, untuk melakukan aktifitas produksi 

dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi diantara 

mereka menurut akad yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang 

besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar). Apabila terjadi kerugian 

karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung 

sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan pengelola kehilangan tenaga 

dan keahlian yang telah dicurahkan. Apabila terjadi kerugian karena 

kerugian dan kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggung jawab 

sepenuhnya. Pengelola tidak ikut menyertakan modal, tetapi menyertakan 

tenaga dan keahliannya, dan juga tidak meminta gaji atau upah dalam 

menjalankan usahanya. Pemilik dana hanya menyediakan modal dan tidak 

dibenarkan untuk ikut campur dalam manajemen usaha yang dibiayainya. 

Kesediaan pemilik dana untuk menanggung resiko apabila terjadi kerugian 



menjadi dasar untuk mendapatkan bagian dari keuntungannya. Gambar 

singkat mengenai mekanisme akad mudharabah digambarkan dalam 

gambar 2.1 berikut : 

Gambar 2.1 Skema Kerja Prinsip Mudharabah 

 

  Sumber : Muhammad (2002 : 90) 

 

Pengertian-pengertian diatas merupakan representasi dari ketentuan 
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tentang pembiayaan mudharabah (Qiradh) 

b) Musyarakah 

Pembiayaan ini merupakan bentuk pembiayaan bagi hasil ketika bank 

sebagai shahibul maal membiayai investasi pihak lain. Pembiayaan 

tambahan diberikan kepada mitra usaha yang telah memiliki sebagian 

pembiayaan untuk investasi. Kedua belah pihak dapat membagi pekerjaan 

mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta 

gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha 

tersebut. Proporsi keuntungan dibagi diantara mereka menurut 

kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad yang dapat berbeda 

dari proporsi modal yang mereka sertakan. Kerugian, apabila terjadi, akan 

ditanggung bersama sesuai dengan proporsi penyertaan modal masing-

masing. Musyarakah merupakan perjanjian yang berjalan terus sepanjang 

usaha yang dibiayai bersama terus beroperasi. Secara singkat mekanisme 

akad pembiayaan musyarakah digambarkan dalam gambar 2.2 berikut:  



Nisbah 
Y%  

Nisbah 
X%  

MODAL 

Pengembalian Modal Pokok 

Akad 
Musyarakah 

NASABAH  

 
Bank Syariah 

 

 
PROYEK/ USAHA 

KEUNTUNGAN 

Bagi Hasil keuntungan sesuai porsi kontribusi modal 
(Nisbah) 

Modal dan Skill Modal 

Gambar 2.2 Skema Kerja Prinsip Musyarakah 

Sumber : Muhammad (2002 : 96) 

 

Fatwa DSN-MUI No. 8/DSN-MUI/IV/2000 tentang ketentuan akad 

musyarakah  telah terepresentasi dari pengertian-pengertian diatas. 

Dengan melihat penjelasan dari akad mudharabah dan musyarakah 



diatas dapat dilihat secara garis besar mengenai perbedaan antara akad 

mudharabah dan musyarakah yang dapat dilihat pada tabel 2.1 

Tabel 2.1 Perbedaan Mudharabah dan Musyarakah 

Tinjauan Musyarakah Mudharabah 
Sumber investasi Semua mitra usaha Shahibul maal 
Partisipasi manajemen Semua mitra usaha Mudharib  
Kewajiban terhadap 
modal 

Sebatas proporsi modal 
Tidak terbatas oleh 
modal 

Status kepemilikan aset Semua mitra usaha Milik shahibul maal 

Bentuk penyertaan 
Dana dan barang 
investasi 

Dana  

c) Jasa pelayanan 

Selain menjalankan transaksi untuk mencari keuntungan, bank syariah 

juga melakukan transaksi yang tidak untuk mencari keuntungan. Transaksi ini 

tercakup dalam jasa pelayanan (fee based income). Beberapa bentuk layanan 

jasa yang disediakan oleh bank syariah untuk nasabahnya, antara lain jasa 

keuangan, agen, dan jasa non keuangan. Yang termasuk dalam jasa keuangan, 

antara lain wadi’ah yad dhamanah atau titipan (dalam bentuk giro dan 

tabungan), wakalah (pelimpahan kekuasaan kepada bank untuk bertindak 

mewakili nasabah), kafalah (jaminan yang diberikan seseorang untuk 

menjamin pemenuhan kewajiban pihak kedua), hiwalah (pengalihanb 

dana/utang dari depositor/debitor ke penerima/kreditor), rahn (pinjaman 

dengan jaminan atau gadai atau mortgage), sharf (jual beli mata uang). 

Bank syariah juga dapat betindak sebagai agen investasi dalam bentuk 

mudharabah muqayyadah atau investasi terikat, ketika nasabah investor 

memberikan batasan-batasan investasi yang diinginkannya. Bank hanya 



bertindak sebagai agen atau perantara untuk mempertemukan investor dan 

pengusaha. Selain itu, bank syariah juga memberikan layanan jasa 

nonkeuangan, seperti menyediakan pelayanan titipan wadi’ah yad amanah 

(safe deposit box).  

B. Akuntansi  

Akuntansi merupakan aktifitas jasa, suatu disiplin ilmu deskriptif/analitis, dan 

sistem informasi (Kieso, 2002:5). Kemudian APB (Accounting Principal Board) 

Statement No.4 mendefinisikan akuntansi sebagai suatu kegiatan jasa yang 

berfungsi memberikan informasi kuantutatif yang umumnya dalam ukuran uang 

mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam 

pengambilan keputusan ekonomi yang digunakan dalam memilih diantara 

beberapa alternatif.  

1. Akuntansi Konvensional 

Sebagai aktifitas jasa, akuntansi memberikan informasi kuantitatif kepada 

pihak-pihak yang berkepentingan baik internal maupun eksternal perusahaan 

untuk membantu mereka dalam mengambil keputusan mengenai pelepasan dan 

penggunaan sumber daya di dalam bisnis. Sebagai salah satu disiplin ilmu 

deskriptif/analitis, akuntansi mengidentifikasikan sejumlah besar kejadian dan 

transaksi yang merupakan ciri dari aktifitas ekonomi. Sebagai suatu sistem  

informasi, akuntansi mengumpulkan dan mengkomunikasikan informasi ekonomi 

mengenai suatu perusahaan bisnis kepada beraneka ragam pihak yang 

berkepentingan. 

Muhammad (2005:63) menyatakan bahwa akuntansi merupakan produk 



sejarah dan refleksi budaya. Hal ini berarti, bahwa perkembangan akuntansi dari 

masa ke masa akan mengikuti perkembangan sistem ekonomi dan ideologi suatu 

negara. Ekonomi kapitalistik yang diterapkan di banyak negara cenderung melihat 

semua peersoalan dari sudut pandang pemilik kapital belaka (Muhammad, 

2005:70). Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat postulat, asumsi, dan prinsip 

ekonomi yang sebagaimana diungkapkan Baswier (1996:2) dalam Muhammad 

(2005:70). Postulat ekonomi kapitalistik mengajarkan agar manusia 

mengabaikkan ada atau tidaknya Tuhan. Asumsinya juga mengajarkan bahwa 

pada dasarnya manusia adalah makhluk yang egois, serakah, dan rasional. Prinsip 

ekonomi kapitalistik mangajarkan bahwa dengan pengorbanan sekecil-kecilnya 

untuk mendapatkan hasil tertentu yng diinginkan. Pengorbanan dalam hal ini 

adalah biaya dan yang dimaksud dengan hasil adalah hasil penjualan, sedangkan 

selisih diantara keduanya adalah laba. 

Dengan berdasarkan prinsip, perusahaan-perusahaan yang ada beroperasi 

dengan menganut prinsip tersebut sepenuhnya. Suatu perusahaan akan mencari 

laba sebesar-besarnya untuk kepentingan para pemilik kapital. Sesuai dengan 

bentuk dan sistem ekonomi yang diterapkan dan dikembangkan di negara-negara 

kapital, maka sistem perusahaan dan akuntansinya pun tidak dapat dipisahkan dari 

kaidah atau prinsip yang ada dalam sistem tersebut. 

Muhammad (2005:76) menyatakan bahwa terdapat persoalan penting dalam 

akuntansi konvensional yang harus diperhatikan, yaitu: 

a) Keberpihakan dalam akuntansi konvensional cukup jelas. Hal ini dapat 

dilihat dari tujuan akuntansi yang lebih mengutamakan informasi untuk 



pemegang saham dalam pengambilan keputusannya. Pihak-pihak lain 

seperti pemerintah, karyawan, dan kreditur hanya diposisikan secara 

marginal, bukan yang utama. 

b) Terdapat beberapa konsep dasar yang bersifat kontroversial sehingga 

selalu menjadi bahan perdebatan pakar akuntansi.  

c) Efek dari persoalan konsep dasar merembes ke tingkat standar atau 

bahkan metode akuntansi yang dipilih. 

Pengenalan beberapa konsep dan nilai mendasar akuntansi konvensional 

bersifat kontradiktif bagi masyarakat Islam (Muhammad, 2005:134). Terdapat tiga 

gambaran kontradiktif menurut pandangan Islam, yaitu (1) akuntansi 

konvensional didasari oleh penolakan agama dan metafisika serta menempatkan 

negara sebagai kekuatan yang berkuasa, (2) kepercayaan dan nilai dasar akuntansi 

konvensional yang berdasarkan pada konsep kepentingan pribadi tanpa 

memperdulikan kepentingan sosial, (3) akuntansi konvensional mempercayai 

bahwa manusia tidak memiliki konsep yang melekat mengenai keadilan tetapi 

manusia memiliki sifat pengambil peluang. 

Ketika pandangan tersebut menunjukkan bahwa konsep akuntansi 

konvensional cenderung melihat manusia sebagai makhluk ekonomi (homo 

economicus). Islam tidak hanya mengenal manusia sebagai homo economicus 

tetapi juga sebagai makhluk beretika (homo ethicus) dan makhluk beragama 

(homo religius). 

2. Akuntansi Syariah 

Akuntansi syariah merupakan akuntansi yang berhubungan dengan aspek-



aspek lingkungannya (Muhammad, 2002:274). Kamali (1989) dalam Muhammad 

(2005:135) menyatakan bahwa tujuan utama syariah adalah mendidik setiap 

manusia, memantapkan keadilan, dan merealisasikan keuntungan bagi setiap 

manusia di dunia maupun di akhirat. Syariah mengatur setiap aspek kehidupan 

umat muslim baik politik, ekonomi, sosial dan filsafat moral dengan menjaga 

keyakinan, kehidupan, akal, dan kekayaan mereka. Syariah berhubungan dengan 

seluruh aspek kehidupan manusia termasuk dalam hal akuntansi. 

Muhammad (2005:138) mendasarkan ekonomi Islam dengan tauhid, al ’adl 

wal ihsan, ikhtiar dan kewajiban sebagaimana yang ditegaskan dalam Al Quran 

dan Hadits. Konsep tauhid berarti hak milik sepenuhnya atas segala harta 

kekayaan ada pada Allah SWT, sedangkan manusia hanya diberikan amanah 

untuk menggunakannya sesuai dengan yang digariskan oleh syariah. 

Keseimbangan  (al ’adl wal ihsan) dalam Islam didasarkan pada konsep normatif 

keadilan dalam arti sempit. Lawan dari adil adalah ketidakadilan (zulm) yang 

sangat dilarang dalam Islam. Ikhtiar menunjukkan bahwa manusia dilahirkan 

secara bebas berbuat, manusia memiliki kemampuan untuk memilih dalam 

berbagai situasi yang bertentangan. Kewajiban dalam Islam menunjuk pada dua 

konsep penting  yaitu berhubungan dengan peran manusia sebagai khalifah di 

muka bumi dan usaha manusia untuk memakmurkan bumi. 

Aktifitas ekonomi ataupun bisnis dalam Islam merupakan bentuk ibadah 

sehingga penggunaannya harus halal (diperbolehkan) menurut hukum Islam. 

Setiap orang harus dapat menghindari dari perbuatan memakan riba yang 

dilakukan dengan menjalankan aktifitas ekonomi berdasarkan aktifitas bagi hasil. 



Aktifitas ekonomi dan bisnis harus diawali dengan akad yang jelas, dilakukan 

pencatatan, tidak berlebihan (israf), moderat dalam melakukan konsumsi untuk 

mengurangi timbulnya kelangkaan, dan memenuhi kewajiban kepada masyarakat 

dengan membayar zakat. Setiap muslimin harus meninggalkan aktifitas ekonomi 

dan bisnis yang mengandung unsur khiyanat, tanajush, gharar, dan semua bentuk 

spekulatif dalam transaksi bisnis. Ini semua diinginkan untuk dicapai, sehingga 

tercipta keadaan ekonomi yang berkeadilan dengan berdasarkan pada kesamaan 

dan transparansi (Muhammad, 2005:138). 

Berdasarkan pijakan agama tersebut, terdapat tiga dimensi yang saling 

berhubungan, (1) mencari keridloan Allah sebagai tujuan utama dalam 

menentukan keadilan sosio-ekonomi; (2) merealisasikan keuntungan bagi 

masyarakat, yaitu dengan memenuhi kewajiban kepada masyarakat; (3) mengejar 

kepentingan pribadi yaitu dengan memenuhi kebutuhan sendiri. Pemenuhan 

ketiga bagian bentuk aktifitas tersebut termasuk dalam ibadah. Akuntansi dapat 

dianggap sebagai aktifitas ibadah bagi seorang muslim. Ketiga dimensi tersebut 

saling berhubungan untuk memenuhi kewajiban kepada Tuhan, masyarakat, dan 

hak individu dengan berdasarkan prinsip syariah. 

Triyuwono (2006:199) menyatakan bahwa akuntansi syariah harus memiliki 

sifat humanis, emansipatoris, dan teleologikal. Nilai humanis akuntansi syariah 

adalah akuntansi yang  dibentuk untuk memanusiakan manusia atau  

mengembalikan manusia pada fitrahnya yang suci. Hal ini diharapkan dapat 

mendorong prilaku manusia sehingga semakin kuat kesadaran dirinya tentang 

hakikat. Melalui kesadaran diri tentang hakikat manusia ini merupakan landasan 



bagi manusia dalam memberikan nilai emansipatoris pada akuntansi syariah. Sifat 

ini berarti bahwa tidak berlaku lagi bentuk dominasi atau penindasan dari satu 

pihak ke pihak yang lain. Informasi yang diberikan oleh akuntansi syariah pun 

berupa pembebasaan dan tertuju pada semua pihak serta tidak menyepelekan 

pihak lain atau akuntansi syariah berdiri pada posisi yang adil. 

Akuntansi syariah dibangun berdasarkan syariah Islam sehingga nilai 

transendental akuntansi syariah terlihat jelas. Akuntansi yang selama ini dikenal 

sebagai alat pertanggungjawaban kepada pemilik perusahaan, maka akuntansi 

syariah lebih dari itu, yaitu pertanggungjawaban kepada stakeholder dan Tuhan. 

Sifat inilah seseorang dalam melakukan pratik bisnis dan akuntansi akan selalu 

tunduk dan pasrah terhadap kehendak Tuhan. Nilai semacam inilah yang 

dimaksud dengan teleological.  

3.  Perbedaan Akuntansi Konvensional dan Akuntansi Syariah 

Perbedaan akuntansi konvensional dengan akuntansi syariah tidak hanya 

terletak pada batasan tujuannya saja namun juga pada prinsip-prinsip dasarnya. 

Hal ini ditunjukkan pada tabel 2.2 berikut ini: 

Tabel 2.2. Perbedaan Akuntansi Konvensional dengan Akuntansi Syariah 

Tinjauan Akuntansi Konvensional Akuntansi Syariah 
Postulat akuntansi Pemisahan antara bisnis dan 

pemilik  
Entitas didasarkan pada bagi 
hasil 

Postulat going 
concern 

Kelangsungan bisnis secara 
terus menerus, yaitu didasarkan 
pada realisasi keberadaan aset 

Kelangsungan bisnis secara 
terus menerus, persetujuan 
kontrak antara kelompok yang 
terlibat dalam aktifitas bagi 
hasil 

Postulat periode 
akuntansi 

Tidak dapat menunggu sampai 
akhir kehidupan 
perusahaandengan mengukur 
keberhasilan aktifitas 

Setiap tahun dikenakan zakat 
kecuali untuk produk pertanian 
yang dihitung setiap panen 



perusahaan  
Postulat unit Nilai uang  Kuantitas nilai pasar digunakan 

untuk menentukan zakat 
binatang, hasil pertanian, dan 
emas 

Prinsip 
pengungkapan 
penuh 

Bertujuan untuk pengambilan 
keputusan  

Menunjukkan pemenuhan hak  
dan kewajiban pada Allah, 
masyarakat, dan individu 

Prinsip 
obyektifitas 

Realibilitas pengukuran 
digunakan dengan dasar bias 
personal 

Berhubungan erat dengan 
konsep ketakwaan, yaitu 
pengeluaran materi maupun 
non-materi untuk memenuhi 
kewajiban 

Prinsip materi Dihubungkan dengan 
kepentinga relatif mengenai 
informasi pembuatan keputusan  

Berhubungan dengan 
pengukuran dan pemenuhan 
tugas/kewajiban pada Allah, 
masyarakat, dan individu 

Prinsip konsistensi  Dicatat dan dilaporkan menurut 
pola GAAP 

Dicatat dan dilaporkan secara 
konsisten dengan prinsip yang 
dijabarkan oleh syariah 

Prinsip konservasi  Pemilihan teknik akuntansi yang 
sedikit pengaruhnya terhadap 
pemilik 

Pemilihan teknik akuntansi 
dengan memperhatikan dampak 
baiknya terhadap masyarakat. 

Sumber: Muhammad (2005:142) 

C. Akuntansi Perbankan Syariah 

Akuntansi keuangan di dalam Islam harus memfokuskan pada pelaporan 

yang jujur mengenai posisi keuangan entitas dan hasil-hasil operasinya, dengan 

cara mengungkapkan apa yang halal dan apa yang haram. Akuntansi perbankan 

syariah yang diterapkan di bank-bank syariah harus bebas riba. Harahap dkk 

(2005:17) menyatakan bahwa akuntansi di dalam Islam antara lain berhubungan 

dengan pengakuan, pengukuran dan pencatatan transaksi, dan pengungkapan hak-

hak serta kewajiban-kewajiban secara adil. 

Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam memahami akuntansi 

perbankan syariah yaitu pertama Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian 



Laporan Keuangan Perbankan Syariah, kedua tentang PSAK 59 yang 

memuat/mengatur tentang pengakuan, pegukuran, dan penyajian tentang produk 

mudharabah, musyarakah, murabahah, istishna dan istishna pararel, salam dan 

salam pararel, ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik, wadiah, qardh, sharf dan 

kegiatan berbasis imbalan. Namun dalam skripsi hanya disajikan tentang 

pengakuan, pengukuran, dan penyajian produk pembiayaan bagi hasil saja. 

1. Asumsi Dasar Akuntansi Perbankan Syariah 

Diterbitkannya PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah memberikan 

acuan yang baku dalam membukukan transaksinya bagi bank syariah. Asumsi 

dasar konsep akuntansi bank syariah sama dengan asumsi dasar akuntansi 

keuangan secara umum yaitu konsep kelangsungan usaha (going concern) dan 

dasar akrual. Pendapatan untuk tujuan penghitungan bagi hasil menggunkan dasar 

kas. 

Untuk mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun atas dasar akrual. 

Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat terjadi 

dan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan 

keuangan pada periode bersangkutan. Laporan keuangan menyediakan informasi 

kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan 

pembayaran kas tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan serta 

sumber daya yang mempresentasikan kas yang diterima pada masa depan. Alasan 

penggunaan dasar akrual adalah agar laporan keauangan dapat diperbandingkan 

dengan laporan lembaga keuangannya lainnya karena secara umum semua prinsip 

yang dianut dalam laporan keuangan adalah konsep dasar akrual. 



2. Tujuan Akuntansi Perbankan Syariah 

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) disebutkan bahwa tujuan akuntansi 

perbankan syariah adalah : 

a. Menentukan hak dan kewajiban pihak terkait, termasuk hak dan 

kewajiban yang berasal dari transaksi yang belum selesai dan atau 

kegiatan ekonomi lain sesuai dengan prinsip syariah yang berlandaskan 

pada konsep kejujuran, keadilan, kebijakan, dan kepatuhan terhadap 

nilai-nilai bisnis Islam. 

b. Menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pemakai 

laporan dalam pengambilan keputusan. 

c. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi 

dan kegiatan usaha. 

Muhammad (2005:11) menyatakan dalam Alqur’an surat Al-Baqarah ayat 282 

terkandung tiga prinsip akuntansi syariah, yaitu: 

a. Prinsip pertanggungjawaban 

Pertanggungjawaban selalu terkait dengan konsep amanah. Manusia 

diciptakan oleh Allah sebagai Khalifah yang harus menjalankan atau 

menunaikan amanahNya. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa 

individu yang terlibat dalam praktek bisnis harus selalu melakukan 

pertanggung jawaban dengan apa yang telah diamanatkan dan diperbuat 

kepada pihak-pihak terkait. Wujud pertanggungjawaaban biasanya dalam 

bentuk laporan keuangan. 

b. Prinsip keadilan 



Manusia pada dasarnya memiliki kapasitas dan energi untuk berbuat adil 

dalam setiap aspek kehidupannya. Keadilan dalam aplikasi akuntansi 

berkaitan dengan praktek moral, yaitu kejujuran yang merupakan faktor 

dominan. Tanpa kejujuran, informasi akuntansi yang disajiikan akan 

menyesatkan dan sangat merugikan masyarakat. 

c. Prinsip kebenaran  

Prinsip kebenaran tidak dapat dipisahkan dari prinsip keadilan. Dalam 

akuntansi akan selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran, dan 

pelaporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila 

dilandaskan dengan nilai kebenaran. Kebenaran dapat menciptakan keadilan 

dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi. 

3. Tujuan Laporan Keuangan  

Suatu laporan keuangan bermanfaat apabila informasi yang disajikan dapat 

dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan. Tujuan laporan keuangan 

bank syariah menurut PAPSI (Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia) 

yang  diterbitkan oleh IAI dan BI sebagai berikut: 

a. Pengambilan keputusan investasi dan pembiayaan 

Laporan keuangan bertujuan menyediakan informasi yang bermanfaat bagi 

pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan yang rasional 

seperti: 

 

1) Shahibul maal (pemilik modal) 

2) Mudharib (pelaku usaha) 



3) Pembayar zakat, infak, dan sadaqah 

4) Pemegang saham  

5) Otoritas pengawasan 

6) Bank Indonesia 

7) Pemerintah  

8) Lembaga penjamin simpanan, dan 

9) Masyarakat  

b. Menilai prospek arus kas 

Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi yang dapat 

mendukung investor/pemilik dana, kreditur, dan pihak-pihak lain dalam 

memperkirakan jumlah, saat ketidakpastian dalam penerimaan kas di masa 

depan atas deviden, bagi hasil, dan hasil dari penjualan, pelunasan 

(redemption), dan jatuh tempo dari surat berharga atau pinjaman. 

c. Informasi atau sumber daya ekonomi 

Laporan keuangan memberikan informasi tentang sumber daya ekonomis 

bank (economic resources), kewajiban bank untuk mengalihkan sumber daya 

tersebut kepada entitas lain, serta kemungkinan terjadinya transaksi  dan 

peristiwa yang dapat mempengaruhi perubahan sumber daya ekonomi tersebut. 

d. Kepatuhan bank terhadap prinsip syariah 

Laporan keuangan memberikan informasi mengenai kepatuhan bank 

terhadap prinsip syariah, serta informasi pendapatan dan beban yang tidak 

sesuai dengan prinsip syariah dan bagaimana pendapatan tersebut diperoleh 

serta penggunaannya. 



e. Akuntabilitas bank syariah 

Laporan keuntungan memberikan informasi untuk membantu 

mengevaluasi pemenuhan tanggungjawab bank terhadap amanah dalam 

mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang 

layak, serta informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh 

pemilik dan pemilik dana investasi terkait. 

f. Pemenuhan fungsi sosial 

Laporan keuangan memberikan informasi mengenai pemenuhan fungsi 

sosial bank termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat. 

4. Laporan Keuangan Bank Syariah 

Karakteristik bank syariah berbeda dengan bank konvensional sehingga 

laporan keuangan pun berbeda. Laporan keuangan bank syariah meliputi: 

a. Laporan keuangan mencerminkan kegiatan bank syariah sebagai investor 

beserta hak dan kewajibannya yang dilaporkan dalam: 

� Neraca  

� Laporan laba rugi 

� Laporan arus kas, dan  

� Laporan perubahan ekuitas 

b. Laporan keuangan yang mencerminkan perubahan dalam investasi terikat 

yang dikelola oleh bank syariah untuk kemanfaatan pihak-pihak lain 

berdasarkan akad mudharabah atau agen investasi yang dilaporkan dalam 

laporan perubahan dana investasi terikat. 



c. Laporan keuangan yang mencerminkan peran bank syariah sebagai 

pemegang amanah dana kegiatan sosial yang dikelola secara terpisah serta 

dilaporkan dalam: 

� Neraca  

� Laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak, dan shadaqah 

� Laporan sumber dan penggunaan dana qardhul hasan 

Apabila diperbandingkan dengan laporan keuangan yang dibuat oleh bank 

konvensional sebagaimana diatur dalam PSAK 31 ditunjukkan dalam tabel 2.3 

barikut: 

Tabel 2.3. Perbedaan Laporan Keuangan Bank Konvensional dengan 

Laporan Keuangan Bank Syariah 

Bank Konvensioanal (PSAK 31) Bank Syariah (PSAK59) 
1. Neraca  
2. Laporan laba rugi 
3. Laporan perubahan ekuitas 
4. Laporan arus kas 
5. Catatan atas laporan kauangan 

1. Neraca  
2. Laporan laba rugi 
3. Laporan perubahan ekuitas 
4. Laporan arus kas 
5. Catatan atas laporan keuangan 
6. Laporan investasi terikat 
7. Laporan sumber dan penggunaan 

dana zakat, infak, dan shadaqah 
8. Laporan sumber dan penggunaan 

dana qardhul hasan. 

Sumber: Harahap, dkk. (2005:49) 

 

 

D. Akuntansi Perbankan Syariah dalam Pengakuan Pendapatan 

Pengakuan (recognition) adalah proses untuk secara formal mencatat atau 



memasukkan suatu pos dalam akun dan laporan entitas (SFAC No.3, 

par.83).pengakuan ini meliputi penjelasan suatu pos baik dengan kata-kata 

maupun angka, dan jumlah itu termasuk dalam angka total laporan keuangan 

(SFAC No.5, par.6). Jadi secara sederhana, pengakuan merupakan proses 

pencatatan kejadian akuntansi secara formal dalam bentuk laporan baik berupa 

kata-kata maupun angka yang termasuk dalam angka total laporan keuangan. 

Dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan 

pada PSAK, Definisi pendapatan (revenue) merupakan bagian dari penghasilan 

(income) yang didefinisikan sebagai kenaikan manfaat ekonomi selama satu 

periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau 

penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal 

dari kontribusi penanaman modal. Sedangkan pengakuan pendapatan (revenue 

recognition) adalah pengakuan atas pendapatan (revenue) yang masuk berasal dari 

kegiatan berorientasi laba ke dalam akun. 

1. Waktu Pengakuan Pendapatan 

Pendapatan (revenue) umumnya diakui jika (1) telah direalisasi atau 

dapat direalisasi dan (2) telah dihasilkan. Pendekatan ini seringkali dipandang 

sebagai prinsip pengakuan pendapatan (revenue recognition principle). 

Pendapatan dikatakan telah direalisasi (realized) jika produk (barang dan 

jasa), barang dagang, atau aktiva lainnya telah dipertukarkan dengan kas atau 

klaim atas kas. Pendapatan dikatakan dapat direalisasi (realizable) apabila 

aktiva yang diterima atau dipegang dapat segera dikonversikan menjadi kas 

atau klaim atas kas.  



Aktiva dikatakan dapat dikonversi menjadi kas apabila dapat dijual atau 

dipertukarkan dalam pasar aktif pada harga yang dapat ditentukan dengan 

mudah tanpa biaya tambahan yang signifikan. Selain pendapatan telah 

direalisasi atau dapat direalisasi, pendapatan tidak diakui sampai dihasilkan. 

Pendapatan dianggap telah dihasilkan (earned) apabila sebuah entitas telah 

melakukan apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan hak atas manfaat 

yang direpresentasikan oleh pendapatan 

2. Metode Pengakuan Pendapatan 

Secara umum metode dalam pengakuan pendapatan ada dua macam, 

yaitu accrual basis dan cash basis. Disebut accrual basis bila pendapatan 

telah memiliki probabilitas dalam menambah manfaat ekonomi di masa 

depan atau mempunyai tingkat tertagih yang tinggi. Jadi meskipun kas atau 

setara kas belum diterima tetapi mempunyai tingkat tertagih yang tinggi dan 

memiliki probabilitas untuk menambah manfaat ekonomi di masa depan, 

maka produk, barang dagang, atau aktiva lain yang telah dikonversi dengan 

kas atau klaim atas kas tersebut dapat diakui sebagai pendapatan. 

Cash basis merupakan pengakuan pendapatan bila kas atau setara kas 

sebagai akibat adanya pemanfaatan ekonomi atas produk, barang dagang, atau 

aktiva lain yang dikonversi dengan kas atau klaim atas kas telah berhasil 

tertagih. Jadi dinamakan cash basis bila hak atas nilai manfaat dari produk, 

barang dagang, atau aktiva lain yang dikonversi dengan kas atau klaim atas 

kas telah berhasil didapatkan.  

3. Pengakuan Pendapatan 



Dalam PSAK 1 telah ditetapkan bahwa dasar pengakuan pendapatan dan 

beban adalah dengan menggunakan accrual basis. Pendapatan dan beban 

diakui pada saat kejadian bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau 

dicatat serta disajikan dalam laporan keuangan pada periode terjadinya. 

Untuk perbankan syariah, berdasarkan PSAK 59 bank melakukan 

pengakuan pendapatan dari aktiva produktif dengan kualitas performing 

dengan menggunakan accrual basis, sedangkan untuk kualitas aktiva 

produktif yang non-performing akan diakui pada saat pendapatan tersebut 

telah diterima (secara kas), artinya bank tidak boleh mengakui sebagai 

pendapatan sebelum menerima pembayaran secara tunai dari nasabah. 

Dengan kata lain, pendapatan aktiva produktif non-performing diakui dengan 

cash basis dan diakui sebagai tagihan kontinjensi (pendapatan dalam 

penyelesaian. 

Cash basis juga digunakan untuk mengakui pendapatan yang 

dipergunakan untuk kepentingan perhitungan hasil usaha (profit distribution) 

dimana sebagian merupakan pendapatan bank syariah sebagai mudharib dan 

sebagian dibagikan kepada nasabah Investasi Tidak Terikat (shahibul maal). 

Sedangkan pendapatan yang masih dalam pengakuan (accrual basis) tidak 

diperkenankan untuk dibagikan kepada nasabah Investasi Tidak Terikat tetapi 

hanya untuk kepentingan mudharib saja, yaitu pihak bank syariah. 

Apabila pada tanggal pembebanan tagihan bagi hasil yang telah 

diperhitungkan sebelumnya ke rekening nasabah ternyata tidak mencukupi 

saldonya dan tidak ada setoran tunai dari nasabah, maka pendapatan bagi 



hasil yang telah diakui tersebut harus dibatalkan. Pada saat dilakukan 

pembatalan pendapatan bagi hasil tersebut, harus diikuti dengan pembukuan 

pendapatan bagi hasil dalam penyelesaian pada akun tagihan kontinjensi 

dengan jurnal pembukuan. 

E. Akuntansi Perbankan Syariah dalam Pembiayaan Bagi Hasil 

PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah bertujuan untuk mengatur 

perlakuan akuntansi (pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan) 

transaksi khusus yang berkaitan dengan aktifitas bank syariah. PSAK 59 memuat 

akuntansi mudharabah, akuntansi musyarakah, akuntansi murabahah, akuntansi 

salam, akuntansi istishna, akuntansi ijarah, akuntansi wadiah, akuntansi qardh, 

dan akuntansi sharf. Tetapi dalam skripsi ini, penjabaran PSAK 59 hanya akan 

dibatasi pada penjabaran akuntansi mudharabah dan akuntansi musyarakah. 

1. Akuntansi Mudharabah 

a. Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan Mudharabah 

Pengakuan pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut: 

1) Pembiayaan mudharabah diakui pada saat pembayaran kas atau  

penyerahan aktiva non-kas kepada pengelola dana. 

2) Pembiayaan mudharabaah yang diberikan secara bertahap diakui pada 

setiap tahap pembayaran atau penyerahan. 

Pengukuran pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut: 

1) Pembiayaan mudharabah dalam bentuk kas diukur sejumlah uang yang 

diberikan bank pada saat pembayaran. 

2) Pembiayaan mudharabah dalam bentuk aktiva non-kas: 



� Diukur sebesar nilai wajar aktiva non-kas pada saat pembayaran  

� Selisih antara nilai wajar dan nilai buku aktiva non-kas diakui 

sebagai keuntungan atau kerugian bank. 

3) Beban yang terjadi sehubungan dengan mudharabah tidak dapat diakui 

sebagai bagian pembayaran mudharaabah kecuali telah disepakati 

bersama. 

Setiap pembayaran kembali atas pembayaran mudharabah oleh pengelola 

dana mengurangi saldo pembayaran mudharabah. Apabila sebagian 

pembiayaan mudharabah hilang sebelum dimulainya usaha karena kerusakan 

atau sebab lainnya tanpa ada kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, 

maka rugi tersebut menurangi saldo pembayaran mudharabah dan diakui 

sebagai kerugian bank. 

Apabila pembiayaan diberikan dalam  bentuk non-kas, maka kegiatan 

usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak barang tersebut diterima oleh 

pengelola dana dalam kondisi siap digunakan. Apabila sebagian pembiayaan 

mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau 

kesalahan pengelola dana, maka rugi tersebut diperhitungkan saat bagi hasil. 

Apabila pembiayaan diberikan dalam bentuk non-kas dan barang tersebut 

mengalami penurunan pada saat atau setelah barang dipergunakan secara 

efektif dalam kegiatan usaha, maka rugi tersebut tidak langsung mengurangi 

jumlah pembiayaan namun diperhitungkan pada saat pembiayaan bagi hasil. 

Apabila mudharabah berakhir sebelum jatuh tempo dan pembiayaan 

mudharabah belum dibayar oleh pengelola dana, maka pembiayaan 



mudharabah diakui sebagai piutang jatuh tempo. 

b. Pengakuan laba atau rugi mudharabah 

Apabila pembiayaan mudharabah melawati satu periode pelaporan: 

� Laba pembayaran mudharabah diakui dalam periode terjadinya hak 

bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. 

� Rugi yang terjadi diakui dalam periode terjadinya rugi tersebut dan 

mengurangi saldo pembiayaan mudharabah. 

Pengakuan laba atau rugi mudharabah dalam perakteknya dapat diketahui 

berdasarkan laporan bagi hasil dari pengelola dana yang diterima oleh bank. 

Rugi pembiayaan mudharabah yang diakibatkan penghentian mudharabah 

sebelum masa akad berakhir diakui sebagai pengurang pembiayaan 

mudharabah. Rugi pengelolaan yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan 

pengelola dana dibebankan pada pengelola dana. Bagian laba bank yang tidak 

dibayarkan oleh pengelola dana pada saat mudarabah selesai atau dihentikan 

sebelum masanya beerakhir diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada 

pengelola dana. 

c. Pengungkapan pembiayaan mudharabah 

Pengungkapan pembiayaan mudharabaah dalam neraca mencakup, tetapi 

tidak terbatas, pada: 

1) Jumlah pembiayaan mudharabah kas dan non-kas 

2) Kerugian atas penurunan nilai aktiva mudharabah, apabila ada 

3) Persentase kepemilikan dana pada investasi tidak terikat yang 

signifikan berdasarkan kepemilikan perorangan dan/atau badan hukum. 



2. Akuntansi Musyarakah 

Musyarakah dapat bersifat musyarakah permanen maupun menurun. 

Musyarakah permanen, bagian modal setiap mitra ditentukan sesuai akad dan 

jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Sedangkan musyarakah menurun, 

bagian modal bank akan dialihkan secara bertahap kepada mitra sehingga bagian 

modal bank akan semakin menurun dan pada akhir masa akad, mitra akan menjadi 

pemilik usaha tersebut. 

Bagian bank atas pembiayaan musyarakah menurun dinilai sebesar nilai 

historis setelah dikurangi dengan bagian pembiayaan bank yang telah 

dikembalikan oleh mitra (yaitu sebesar harga jual wajar) dan kerugian, apabila 

ada. Selisih antara nilai historis dan nilai wajar bagian pembiayaan musyarakah 

yang dikembalikan diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank pada periode 

berjalan. 

a. Pengakuan dan Pengukuran Awal Pembiayaan Musyarakah 

Pembiayaan musyarakah diakui pada saat pembayaran tunai atau 

penyerahan aktiva non-kas kepada mitra musyarakah. 

Pengukuran pembiayaan musyarakah dalam bentuk: 

1) Pembiayaan musyarakah dalam bentuk: 

� Kas dinilai sebesar jummlah yang dibayarkan 

� Aktiva non-kas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih 

antara nilai wajar dan nilai buku aktiva non-kas, maka selisih 

tersebut diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank pada saat 

penyerahan. 



2) Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya, biaya studi 

kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian pembiayaan musyarakah 

kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah. 

b. Pengukuran bagi Bank atas Pembiayaan Musyarakah setelah Akad 

Bagian bank atas pembiayaan musyarakah permanen dinilai sebesar nilai 

historis (jumlah yang dibayarkan atau nilai wajar aktiva non-kas pada saat 

penyerahan modal musyarakah) setelah dikurangi dengan kerugian, apabila 

ada. 

Bagian bank atas pembiayaan musyarakah menurun dinilai sebesar nilai 

historis setelah dikurangi dengan bagian pembiayaan bank yang telah 

dikembalikan oleh mitra (yaitu sebesar harga jual yang wajar) dan kerugian, 

apabila ada. Selisih antara nilai historis dan nilai wajar bagian pembiayaan 

musyarakah yang dikembalikan diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank 

pada periode berjalan. 

Jika akad musyarakah yang belum jatuh tempo diakhiri dengan 

pengembalian diakui sebagai laba atau rugi bank pada periode berjalan. Pada 

saat akad diakhiri, pembiayaan musyarakah yang belum dikembalikan oleh 

mitra diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada mitra. 

 

c. Pengakuan Laba atau Rugi Musyarakah 

Laba pembiayaan musyarakah diakui sebesar bagian bank sesuai dengan 

nisbah yang disepakati atas hasil usaha musyarakah. Sedangkan rugi 

pembiayaan musyarakah diakui secara proporsional sesuai dengan kontribusi 



modal. 

Apabila pembiayaan musyarakah permanen melawati satu periode 

pelaporan maka: 

� Laba  diakui dalam periode terjadinya sesuai dengan nisbah yang 

disepakati. 

� Rugi diakui dalam periode terjadinya secara proporsional sesuai 

dengan kontribusi modal dan mengurangi pembiayaan musyarakah. 

Pada saat diakhiri, laba yang belum diterima oleh bank dari pembiayaan 

musyarakah yang masih performing diakui sebagai piutang kepada mitra. 

Untuk pembiayaan musyarakah yang nonperforming diakhiri maka laba yang 

belum diterima bank tidak diakui tapi diungkapkan dalam catatan atas laporan 

keuangan. 

Apabila terjadi rugi dalam musyarakah akibat kelalaian atau kesalahan 

mitra pengelola usaha musyarakah, maka rugi tersebut ditanggung oleh mitra 

pengelola usaha musyarakah. Rugi karena kelalaian mitra usaha musyarakah 

tersebut diperhitungkan sebagai pengurang modal mitra pengelola usaha, 

kecuali jika mitra mengganti kerugian dengan dana baru. 

d. Pengungkapan Pembiayaan Musyarakah 

Pengungkapan pembiayaan musyarakah dalam neraca mencakup dasar 

penentuan dan besar penyisihan kerugian pembiayaan musyarakah dan piutang 

yang berasal dari penyelesaian akad musyarakah pada suatu periode. 



BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Suchman (1967:307) dalam Nazir (2005:84) menyatakan bahwa yang 

disebut dengan desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam 

perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Sedangkan dalam pengertian yang lebih 

sempit, desain penelitian hanya mengenai pengumpulan dan analisis data saja. 

Dalam menentukan desain penelitian yang mana yang akan digunakan pelu sekali 

diingat bahwa seluruh komponen penelitian harus terjalin secara serasi dan tertib. 

Sekaran (2006:155) menyatakan bahwa sifat studi dalam desain penelitian terbagi 

dalam menjadi empat, yaitu bersifat eksploratif, deskriptif, pengujian hiptesis, dan 

analisis studi kasus. Namun dalam skripsi ini hanya akan dijabarkan studi bersifat 

deskriptif dan analisis studi kasus. 

1. Penelitian Deskriptif 

Penelitian deskiptif (descriptive research) adalah penelitian yang 

bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau 

kejadian-kejadian. Dalam arti ini, penelitian deskriptif adalah akumulasi data 

dasar dalam cara deskriptif semata-mata tidak perlu mencari atau menerangkan 

saling hubungan, mentes hipotesis, membuat ramalan, atau mendapatkan makna 

dan implikasi walaupun penelitian yang betujuan unuk menemukan hal-hal 

tersebut dapat mencakup juga metode-metode deskriptif. Penelitian deskriptif 

dilakukan untuk mengetahui dan menjadi mampu untuk menjelaskan karakteistik 



variable yang diteliti dalam suatu situasi. Penelitian deskriptif juga dilakukan 

untuk memahami karakteristik oganisasi yang mengikuti praktek umum tertentu. 

2. Studi Kasus 

Studi kasus merupakan penyelidikan studi yang dilakukan dalam situasi 

organisasi lain yang mirip atau untuk memahami fenomena yang diamati dan 

menghasilkan pengetahuan lebih lanjut dalam bidang tersebut. Studi kasus yang 

besifat kualitatif berguna dalam menerapkan solusi pada masalah terkini 

berdasarkan pengalaman pemecahan pada masa lalu. Hal tersebut juga berguna 

dalam memahami fenomena tertentu dan menghasilkan teori lebih lanjut untuk 

pengujian empiris. 

B. Jenis, Sumber, dan Teknik Penelitian 

1. Jenis Data 

Jenis data terbagi menjadi dua, yaitu data primer (primary data) adalah 

kumpulan informasi atau data yang berasal dari responden individu, kelompok 

focus, dan panel yang secara khusus ditentukan oleh peneliti dan dimana pendapat 

bisa dicari terkait persoalan tertentu dari waktu ke waktu seperti wawancara, 

kuesioner atau observasi; atau sumber umum seperti majalah atau buku tua. 

Internet juga dapat menjadi sumber data primer jika kuisioner disebarkan melalui 

internet. 

Jenis data yang kedua adalah data sekunder (secondary data) yang 

merupakan kumpulan informasi atau data dengan mengacu pada informasi yang 

dikumpulkan oleh seseorang dan bukan peneliti yang melakukan studi mutakhir. 



Data tersebut bisa merupakan internal atau eksternal organisasi dan diakses 

melalui internet, penelusuran dokumen, atau publikasi informasi. 

2. Sumber Data 

Sumber data dalam Arikunto (2002:107) didefinisikan sebagai subyek dari 

mana data dapat diperoleh. Sumber data bila dilihat dari subyek dimana data 

menempel dapat terbagai sebagai berikut, yaitu apabila peneliti menggunakan 

kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data 

disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-

pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan, dalam memberikan 

keterangan tentang suatu fakta atau pendapat; sedangkan bila yang digunakan 

adalah teknik observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak, atau 

proses sesuatu. 

Sumber data juga dapat dilihat dalam hubungannya dengan seluruh atau 

sebagian sumber data, diambil sebagai subyek penelitian. Dalam hal ini, dikenal 

tiga jenis penelitian, yaitu penelitian populasi, penelitian sample, dan penelitian 

kasus. Dalam skripsi ini, sumber data yang digunakan adalah responden, karena 

metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah wawancara. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam Arikunto (2002:197), teknik pengumpulan data didefinisikan 

sebagai suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara 

sistematis, dengan prosedur yang terstandar. Teknik pengumpulan data dapat 

dilakukan setidaknya dengan lima cara, yaitu penggunaan tes, penggunaan 

kuesioner atau angket, penggunaan metode wawancara, penggunaan metode 



observasi, dan penggunaan metode dokumentasi. Hampir semua teknik tersebut 

adalah bertujuan untuk memperoleh ukuran tentang variable, kemudian 

mengadakan pengukuran terhadap variable tersebut. Dalam skripsi ini teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi dan metode 

wawancara, oleh karena itu penjelasan tentang teknik pengumpulan data berikut 

hanya terbatas pada kedua teknik tersebut. 

a. Metode dokumentasi 

Metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable 

yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, 

rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Dibandingkan dengan metode lain, 

maka metode ini agak tidak begitu sulit, dalam ati apabila ada kekeliruan 

sumber datanya masih tetap, belum berubah. Dengan metode ini yang 

diamati adalah benda mati bukan benda hidup 

b. Metode wawancara 

Yang dimaksud dengan wawancara adalah proses memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap 

muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau 

responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide 

(panduan wawancara). Dalam proses wawancara ada hal-hal tertentu yang 

perlu diperhatikan karena akan sangat berpengaruh terhadap isi jawaban 

responden yang diteima oleh peneliti, yaitu sikap pada waktu datang, sikap 

duduk, kecerahan wajah, tutur kata, keramahan, kesabaran serta keseluruhan 

penampilan. Secara garis besar ada dua macam pedoman wawancara, yaitu 



pertama pedoman wawancara terstruktur yang merupakan pedoman 

wawancara yang disusun secara terperinci menyerupai chek-list sehingga 

pewawancara tinggal membubuhkan tanda v (chek) pada nomor yang sesuai. 

Pedoman wawancara yang kedua adalah pedoman wawancara tidak 

terstruktur yang merupakan pedoman wawancara dengan hanya memuat 

garis besar yang akan ditanyakan. Pedoman wawancara jenis ini sangat 

memerlukan kreativitas pewawancara, bahkan hasil wawancara lebih banyak 

tergantung dari pewawancara. Hasil wawancara ini cocok untuk penelitian 

kasus. 

C. Instrumen Penelitian 

Instrumen adalah alat pada waktu penelitian menggunakan suatu metode. 

Untuk beberapa metode, istilah bagi instrumennya adalah sama dengan nama 

metodenya, tetapi secara garis besar setidaknya ada dua macam, yaitu tes dan non-

tes. Untuk instrumen tes, hanya memiliki satu macam, yaitu tes itu sendiri; 

sedangkan instrumen non-tes memiliki lebih dari satu macam instrumen, yaitu 

angket atau keusioner untuk metode angket atau kuesioner, chek-list untuk metode 

observasi, pedoman dokumentasi untuk metode dokumentasi, pedoman 

wawancara untuk metode wawancara. Dari keterangan tersebut, dapat dilihat 

bahwa untuk skripsi ini instrumen penelitiannya masuk pada instrumen non-tes, 

yaitu pedoman dokumentasi dan pedoman wawancara. 

1. Pedoman Dokumentasi 

Dalam hal ini pedoman dokumentasi yang akan digunakan adalah sebagai 

berikut: 



a) Keadaan umum Bank Syariah X cabang Malang 

Data yang perlu untuk diteliti adalah laporan tahunan Bank Syariah X 

dengan tujuan dapat memperoleh data mengenai sejarah berdiri, struktur 

organisasi dan juga kinerja keuangan bank 

b) Penerapan akuntansi perbankan syariah dalam perlakuan akuntansi secara 

umum terutama yang terkait dengan pembiayaan bagi hasil 

Data yang perlu diteliti adalah laporan keuangan Bank Syariah X dan 

data tentang pembiayaan bagi hasil pada Bank Syariah X cabang Malang 

2. Pedoman Wawancara 

Dalam hal ini pedoman wawancara yang akan digunakan adalah sebagai 

berikut: 

a) Penerapan akuntansi perbankan syariah dalam pembiayaan mudharabah 

1) Bagaimana pengakuan dan pengukuran pembiayaan mudharabah pada 

awal akad di Bank Syariah X cabang Malang (dalam bentuk kas 

maupun aktiva non-kas)? 

2) Bagaimana pengakuan laba atau rugi mudharabah? 

3) Bagaiman pengakuan dan pengukuran pembiayaan mudharabah pada 

akhir akad di Bank Syariah X cabang Malang (dalam bentuk kas 

maupun aktiva non-kas)? 

4) Bagaimana penyajian pembiayaan mudharabah dalam laporan 

keuangan? 

 

 



b) Penerapan akuntansi perbankan syariah dalam pembiayaan musyarakah 

1) Bagaimana pengakuan dan pengukuran pembiayaan musyarakah pada 

awal akad di Bank Syariah X cabang Malang (dalam bentuk kas 

maupun aktiva non-kas)? 

2) Bagaimana pengakuan laba atau rugi musyarakah? 

3) Bagaimana pengakuan dan pengukuran pembiayaan musyarakah pada 

akhir akad di Bank Syariah X cabang Malang (dalam bentuk kas 

maupun aktiva non-kas)? 

4) Bagaimana penyajian pembiayaan musyarakah dalam laporan 

keuangan? 

c) Pengakuan pendapatan pembiayaan bagi hasil  

1) Bagaimana pengakuan pendapatan bagi hasil untuk aktiva produktif 

yang performing? 

2) Bagaimana pengakuan pendapatan bagi hasil untuk aktiva produktif 

yang non-performing? 

3) Bagaimana pengaruh penggunaan accrual basis dan cash basis dalam 

kaitannya dengan pengakuan pendapatan bagi hasil untuk aktiva 

produktif yang performing? 

d) Pengakuan pendapatan pembiayaan bagi hasil bardasarkan kasus 

1) Bagaimana pengakuan pendapatan pembiayaan bagi hasil bila terjadi 

kasus tabungan nasabah tidak mencukupi untuk dilakukan bagi hasil 

tetapi masih dalam lingkup aktiva produktif yang performing ? 

2) Apa yang menjadi alasan bank untuk pengakuan pendapatan tersebut? 



BAB IV 

PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

1. Sejarah  

Krisis moneter dan ekonomi sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis 

politik nasional telah membawa dampak besar dalam perekonomian nasional. 

Krisis tersebut telah mengakibatkan perbankan Indonesia yang didominasi 

oleh bank-bank konvensional mengalami kesulitan yang sangat parah. 

Keadaan tersebut menyebabkan pemerintah Indonesia terpaksa mengambil 

tindakan untuk merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di 

Indonesia.  

Lahirnya Undang-Undang No. 10 tahun 1998, tentang Perubahan atas 

Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, pada bulan November 

1998 telah memberi peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya bank-bank 

syariah di Indonesia. Undang-Undang tersebut memungkinkan bank 

beroperasi sepenuhnya secara syariah atau dengan membuka cabang khusus 

syariah.  

PT. Bank BS yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) 

PT. Bank DN dan PT. MP berupaya keluar dari krisis 1997 - 1999 dengan 

berbagai cara. Mulai dari langkah-langkah menuju merger sampai pada 

akhirnya memilih konversi menjadi bank syariah dengan suntikan modal dari 

pemilik.  

Dengan terjadinya merger empat bank BUMN ke dalam PT. Bank X 



(Persero) pada tanggal 31 Juli 1999, rencana perubahan PT. Bank BS menjadi 

bank syariah (dengan nama Bank Syariah S) diambil alih oleh PT. Bank X 

(Persero).  

PT. Bank X (Persero) selaku pemilik baru mendukung sepenuhnya dan 

melanjutkan rencana perubahan PT. Bank BS menjadi bank syariah, sejalan 

dengan keinginan PT. Bank X (Persero) untuk membentuk unit syariah. 

Langkah awal dengan merubah Anggaran Dasar tentang nama PT. Bank BS 

menjadi PT. Bank Syariah S berdasarkan Akta Notaris : Ny. Machrani M.S. 

SH, No. 29 pada tanggal 19 Mei 1999. Kemudian melalui Akta No. 23 tanggal 

8 September 1999 Notaris : Sutjipto, SH nama PT. Bank Syariah S X diubah 

menjadi PT. Bank Syariah X.  

Pada tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia melalui Surat Keputusan 

Gubernur Bank Indonesia No. 1/24/KEP. BI/1999 telah memberikan ijin 

perubahan kegiatan usaha konvensional menjadi kegiatan usaha berdasarkan 

prinsip syariah kepada PT. Bank BS. Selanjutnya dengan Surat Keputusan 

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999 tanggal 25 

Oktober 1999, Bank Indonesia telah menyetujui perubahaan nama PT. Bank 

BS menjadi PT. Bank Syariah X.  

Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 merupakan 

hari pertama beroperasinya PT. Bank Syariah X. Kelahiran Bank Syariah X 

merupakan buah usaha bersama dari para perintis bank syariah di PT. Bank BS 

dan Manajemen PT. Bank X yang memandang pentingnya kehadiran bank 

syariah dilingkungan PT. Bank X (Persero).  



PT. Bank Syariah X hadir sebagai bank yang mengkombinasikan 

idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi operasinya. 

Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi 

salah satu keunggulan PT. Bank Syariah X sebagai alternatif jasa perbankan di 

Indonesia.  

2. Visi dan Misi PT. Bank Syariah X 

a) Visi 

Menjadi Bank Syariah Terpercaya Pilihan Mitra Usaha  

b) Misi  

• Menciptakan suasana pasar perbankan syariah agar dapat berkembang 

dengan mendorong terciptanya syarikat dagang yang terkoordinasi dengan 

baik  

• Mencapai pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan melalui 

sinergi dengan mitra strategis agar menjadi bank syariah terkemuka di 

Indonesia yang mampu meningkatkan nilai bagi para pemegang saham 

dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat luas  

• Mempekerjakan pegawai yang profesional dan sepenuhnya mengerti 

operasional perbankan syariah  

• Menunjukkan komitmen terhadap standar kinerja operasional perbankan 

dengan pemanfaatan teknologi mutakhir, serta memegang teguh prinsip 

keadilan, keterbukaan dan kehati-hatian  

• Mengutamakan mobilisasi pendanaan dari golongan masyarakat menengah 

dan ritel, memperbesar portofolio pembiayaan untuk skala menengah dan 



kecil, senta mendorong tenwujudnya manajemen zakat, infak dan 

shadaqah yang lebih efektif sebagai cerminan kepedulian sosial  

• Meningkatkan permodalan sendiri dengan mengundang perbankan lain, 

segenap lapisan masyarakat dan investor asing. 

3. Lima Budaya Perusahaan PT. Bank Syariah X. 

Bank Syariah X sebagai bank yang beroperasi atas dasar prinsip syariah 

Islam menetapkan budaya perusahaan yang mengacu kepada sikap akhlaqul 

karimah (budi pekerti mulia), yang terangkum dalam lima pilar yang disingkat 

SIFAT , yaitu :  

a. Siddiq (Integritas) 

Menjaga Martabat dengan Integritas. Awali dengan niat dan hati tulus, 

berpikir jernih, bicara benar, sikap terpuji dan perilaku teladan.  

b. Istiqomah (Konsistensi) 

Konsisten adalah Kunci Menuju Sukses. Pegang teguh komitmen, sikap 

optimis, pantang menyerah, kesabaran dan percaya diri.  

c. Fathana (Profesionalisme) 

Profesional adalah Gaya Kerja Kami. Semangat belajar berkelanjutan, 

cerdas, inovatif, terampil dan adil.  

d. Amanah (Tanggung-jawab) 

Terpercaya karena Penuh Tanggung Jawab. Menjadi terpercaya, cepat 

tanggap, obyektif, akurat dan disiplin  

e. Tabligh (Kepemimpinan) 

Kepemimpinan Berlandaskan Kasih-Sayang. Selalu transparan, 



membimbing, visioner, komunikatif dan memberdayakan.  

Rumusan nilai-nilai Budaya SIFAT tersebut merupakan penyempurnaan 

oleh Tim Pengembangan Budaya SIFAT (TPBS)  

4. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi PT. Bank Syariah X cabang Malang adalah terlampir 

(Lampiran 1) 

5. Produk dan Jasa Bank Syariah X  

Sebagaimana bank syariah lainnya, PT. Bank Syariah X memiliki produk dan 

jasa yang meliputi tabungan, deposito, giro, obligasi, pembiayaan, jasa 

produk, jasa operasional, dan jasa investasi 

B. Diskripsi Responden dan Data 

1. Diskripsi Responden 

Responden atau sumber data yang digunakan dalam penelitian untuk 

skripsi ini adalah Marketing Manager. Marketing Manager berada langsung di 

bawah Kepala Cabang PT. Bank Syariah X cabang Malang. Marketing 

Manager membawahi Account Officer yang berwenang dalam sistem 

akuntansi, Funding Officer yang berwenang dalam hal pendanaan, dan 

Pelaksana Marketing Officer  sebagai pelaksana pemasaran. 

Wewenang Marketing Manager adalah merumuskan strategi pemasaran 

cabang. selain itu, Marketing Manager juga mempunyai wewenang dalam 

pengambilan keputusan yang menyangkut semua hal tentang pembiayaan 

termasuk memastikan target pembiayaan dan pendanaan cabang serta menilai 

kekayaan nota analisa pembiayaan. Untuk hubungannya dengan kantor pusat 



Bank Syariah X tentang pembiayaan, marketing meneger akan berhubungan 

dengan Divisi Pembiayaan Komersial Cabang (DKC), Divisi Pembiayaan 

Kecil Mikro & Program (DKM), Divisi Restrukturisasi Pembiayaan (DRP), 

Divisi Manajemen Resiko (DMR).  Sebenarnya responden yang sesuai untuk 

penelitian ini adalah Operational Manager, tetapi dikarenakan pihak 

operational Marketing merupakan pejabat baru; sedangkan pajabat lama pada 

posisi Operational Marketing untuk saat ini ditempatkan pada posisi Marketing 

Manager, sehingga pihak bank mengarahkan penelitian untuk menggunakan 

Markrting Manager sebagai responden karena dirasa lebih pengalaman 

daripada Operational Marketing yang baru. 

Selain Marketing Manager, responden penelitian ini juga melibatkan 

auditor internal PT. Bank Syariah X yang dalam struktur organisasi bank 

disebut sebagai Pengawas Kepatuhan Penerapan prinsip menganal nasabah 

(PKP) Officer yang berwenang dalam Sistem Pengendalian Intern (SPI) 

perusahaan. Secara hierarki organisasi, PKP officer berada dibawah Dewan 

Kepatuhan di kantor pusat PT. Bank Syariah X. 

2. Diskripsi Data 

Diskripsi data dalam penulisan skripsi ini adalah berupa daftar pertanyaan 

yang di ajukan kepada responden yang dalam hal ini adalah marketing 

manager dan PKP officer PT. Bank Syariah X cabang Malang. Daftar 

pertanyaan penulis kepada responden adalah sebagai berikut: 

e) Penerapan akuntansi perbankan syariah dalam pembiayaan mudharabah 



5) Bagaimana pengakuan dan pengukuran pembiayaan mudharabah pada 

awal akad di Bank Syariah X cabang Malang (dalam bentuk kas 

maupun aktiva non-kas)? 

6) Bagaimana pengakuan laba atau rugi mudharabah? 

7) Bagaiman pengakuan dan pengukuran pembiayaan mudharabah pada 

akhir akad di Bank Syariah X cabang Malang (dalam bentuk kas 

maupun aktiva non-kas)? 

8) Bagaimana penyajian pembiayaan mudharabah dalam laporan 

keuangan? 

f) Penerapan akuntansi perbankan syariah dalam pembiayaan musyarakah 

5) Bagaimana pengakuan dan pengukuran pembiayaan musyarakah pada 

awal akad di Bank Syariah X cabang Malang (dalam bentuk kas 

maupun aktiva non-kas)? 

6) Bagaimana pengakuan laba atau rugi musyarakah? 

7) Bagaimana pengakuan dan pengukuran pembiayaan musyarakah pada 

akhir akad di Bank Syariah X cabang Malang (dalam bentuk kas 

maupun aktiva non-kas)? 

8) Bagaimana penyajian pembiayaan musyarakah dalam laporan 

keuangan? 

g) Pengakuan pendapatan pembiayaan bagi hasil  

4) Bagaimana pengakuan pendapatan bagi hasil untuk aktiva produktif 

yang performing? 



5) Bagaimana pengakuan pendapatan bagi hasil untuk aktiva produktif 

yang non-performing? 

6) Bagaimana pengaruh penggunaan accrual basis dan cash basis dalam 

kaitannya dengan pengakuan pendapatan bagi hasil untuk aktiva 

produktif yang performing? 

h) Pengakuan pendapatan pembiayaan bagi hasil bardasarkan kasus 

3) Bagaimana pengakuan pendapatan pembiayaan bagi hasil bila terjadi 

kasus tabungan nasabah tidak mencukupi untuk dilakukan bagi hasil 

tetapi masih dalam lingkup aktiva produktif yang performing ? 

4) Apa yang menjadi alasan bank untuk pengakuan pendapatan tersebut? 

C. Pembahasan  

1. Perlakuan Akuntansi Pendapatan untuk Pembiayaan Bagi Hasil pada 

PT. Bank Syariah X cabang Malang 

a. Pembiayaan Mudharabah 

Mudharabah terdiri dari dua jenis, yaitu mudharabah muthlaqoh (investasi 

tidak terikat) dan mudharabah muqayyadah (investasi terikat). Pembiayaan 

mudharabah dapat diberikan dalam bentuk kas dan non-kas. Pada awal akad 

pembiayaan mudharabah dalam bentuk kas diakui pada saat pembayaran 

sebesar jumlah yang diberikan bank kepada pengelola dana atau nasabah 

pembiayaan, sedangkan pembiayaan mudharabah yang diberikan dalam bentuk 

aktiva non-kas dinilai sebesar nilai wajarnya. Selisish antara nilai wajar dan 

nilai buku aktiva non-kas diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank pada 

saat penyerahan kepada pengelola dana.  



Apabila pembiayaan mudharabah tersebut memperoleh keuntungan atau 

laba, maka akan diakui pada periode terjadinya hak bagi hasil sesuai dengan 

nisbah yang disepakati; sedangkan bila terjadi kerugian, maka kerugian 

tersebut diakui pada saat terjadinya kerugian dan mengurangi saldo 

pembiayaan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Marketing Manager  PT. 

Bank Syariah X cabang Malang dan dibenarkan oleh PKP officer, yaitu: 

“ Pada awal akad mudharabah ini, kita mengakuinya ketika kita telah 
memberikan dana yang telah sesuai dengan kesepakatan kepada nasabah, 
itu untuk akad mudharabah yang dalam bentuk kas. Kalau yang dalam 
bentuk non-kas, kita mengakuinya sebesar nilai wajarnya. Untuk laba-rugi 
kita mengakuinya pada saat periode terjadinya laba-rugi itu. Dan untuk 
rugi otomatis langsung mengurangi pembiayaan.” 
 
Penyajian pembiayaan mudharabah dalam laporan keuangan akan 

disajikan sebesar nilai yang tercatat setelah dikurangi dengan angsuran pokok 

yang telah dibayarkan atau sebesar nilai yang tertagih. Bila dana bagi hasil 

yang sudah diperhitungkan tersebut belum dibayarkan oleh nasabah 

pembiayaan, maka tidak ada penyajian untuk piutang bagi hasil tersebut. 

Dana bagi hasil akan diakui hanya bila nasabah pembiayaan telah memenuhi 

kewajibannya untuk membayarkannya kepada bank. Hal ini terkait dengan 

sistem pengakuan pendapatan atas bagi hasil yang menggunakan cash basis. 

Marketing Manager  mengungkapkan bahwa: 

“ Pembiayaan mudharabah diakui sebagai investasi mudharabah dan diukur 
sebesar nilai kas yang dibayarkan atau sebesar nilai wajar aset non-kas 
pada saat penyerahan setelah dikurangi angsuran atau pelunasan pada 
periode yang bersangkutan. Dana investasi mudharabah akan disajikan 
dalam laporan keuangan sebesar nilai yang tercatat setelah dikurangi 
angsuran pokok. Kemudian bila dana bagi hasil mudharabah yang sudah 
diperhitungkan tapi belum dibayarkan atau belum diterima akan disajikan 
ketika nasabah telah membayarnya; jadi ketika belum dibayar, kita tidak 
akan mengakui apa-apa.” 



Hal ini tidak sepenuhnya dibenarkan oleh PKP officer atau auditor intern 

PT. Bank Syariah X. Dengan mengacu pada Pedoman Akuntansi Perbankan 

Syariah Indonesia (PAPSI), beliau mengatakan bahwa: 

“ Bila dana bagi hasil mudharabah atau musyarakah yang sudah 
diperhitungkan tapi belum dibayarkan atau belum diterima akan disajikan 
sebagai piutang mudharabah atau musyarakah  jatuh tempo” 

 
Dari ungkapan mereka tersebut dapat dilihat adanya perbedaan antara 

pedoman perbankan syariah dengan yang terjadi di lapangan. Dangan kata 

lain pelaksanaan akuntansi perbankan syariah pada PT. Bank Syariah x 

cabang Malang tidak sepenuhnya berdasarkan pada PAPSI, pada peristiwa-

peristiwa tertentu mereka melakukan perlakuan akuntansi berbeda dengan 

yang telah ditentukan dalam PAPSI. 

b. Pembiayaan Musyarakah 

Akad pembiayaan musyarakah dapat berupa musyarakah permanen 

maupun musyarakah menurun. Pembiayaan musyarakah dapat diberikan 

dalam bentuk kas maupun non-kas, termasuk aktiva tidak berwujud seperti 

lisensi dan hak paten yang sesuai dengan syariah. 

Sebagaimana dalam akad mudharabah, pada awal akad pembiayaan 

muyarakah dalam bentuk kas diakui pada saat pembayaran sebesar jumlah 

yang diberikan bank kepada pengelola dana atau nasabah pembiayaan, 

sedangkan pembiayaan musyarakah yang diberikan dalam bentuk aktiva non-

kas dinilai sebesar nilai wajarnya. Selisish antara nilai wajar dan nilai buku 

aktiva non-kas diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank pada saat 

penyerahan kepada pengelola dana. 



Pada musyarakah permanen dan menurun, laba diakui pada periode 

terjadinya sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati. Kerugian 

pada musyarakah permanen diakui pada periode terjadinya kerugian tersebut 

dan mengurangi pembiayaan musyarakah; sedangkan pada musyarakah 

menurun, kerugian diakui pada periode terjadinya secara proporsional sesuai 

dengan kontribusi modal dan mengurangi pembiayaan musyarakah. 

Sebagaimana yang dikatakan oleh marketing manager  yang dibenarkan oleh 

PKP officer mengenai perlakuan akuntansi musyarakah dan kesamaannya 

dengan perlakuan akuntansi pada akad mudharabah bahwa: 

“ Pengakuan musyarakah sama dengan pengakuan mudharabah. Yang kas 
diakui sebesar yang diserahkan kepada nasabah dan yang non-kas sebesar 
nilai wajarnya Pengakuan laba-rugi musyarakah juga sama dengan 
mudharabah. Laba-ruginya diakui pada saat periode terjadinya dan 
kerugian akan mengurangi pembiayaan musyarakah” 

 
Penyajian pembiayaan musyarakah dalam laporan keuangan akan 

disajikan sebesar nilai yang tercatat setelah dikurangi dengan angsuran pokok 

yang telah dibayarkan atau sebesar nilai yang tertagih. Bila dana bagi hasil 

yang sudah diperhitungkan tersebut belum dibayarkan oleh nasabah 

pembiayaan, maka tidak ada penyajian untuk piutang bagi hasil tersebut. 

Dana bagi hasil akan diakui hanya bila nasabah pembiayaan telah memenuhi 

kewajibannya untuk membayarkannya kepada bank. Hal ini terkait dengan 

sistem pengakuan pendapatan atas bagi hasil yang menggunakan cash basis 

sebagaimana yang diterapakan atas pembiayaan mudharabah. Hal ini 

menimbulkan kondisi yang sama dengan yang terjadi atas perlakuan akuntasi 

akad mudharabah, yaitu adanya perbedaan perlakuan akuntansi antara PAPSI 



sebagai pedoman perbankan syariah Indonesia dengan yang terjadi di 

lapangan. Dalam PAPSI bagian III poin H tentang Pembiayaan Musyarakah 

disebutkan bahwa : 

“ pada saat akad pembiayaan musyarakah berakhir, keuntungan yang belum 
diterima bank dari mitra musyarakah diakui sebagai piutang musyarakah 
jatuh tempo” 

Konsekuensi dengan adanya perbedaan perlakuan akuntansi antara yang 

tertulis dalam standar akuntansi (yang dalam hal ini ada dalam PAPSI) 

dengan yang terjadi di lapangan akan menimbulkan pertanyaan berbagai 

pihak, terutama berasal dari auditor yang dapat mempengaruhi kewajaran 

opini yang disampaikan 

c. Perlakuan akuntansi atas pendapatan pembiayaan bagi hasil 

Pendapatan pembiayaan bagi hasil yang berasal dari pembiayaan 

mudharabah dan musyarakah diperoleh bank dari hasil penjualan nasabah 

pembiayaan yang dilaporkan kepada bank setiap periodenya. Bank tidak 

mengakui pendapatan yang berasal dari laba yang diterima oleh nasabah 

pembiayaan, dengan kata lain Bank Syariah X menganut sistem bagi hasil 

berdasarkan pendapatan (revenue sharing) bukan bagi hasil berdasarkan 

laba/keuntungan (profit sharing). Alasan bank menggunakan sistem bagi 

hasil (revenue sharing) karena nasabah pembiayaan di Indonesia terutama 

dalam lingkup kerja PT. Bank Syariah X cabang Malang dinilai masih kurang 

amanah dan juga dari pihak PT. Bank Syariah X cabang Malang sendiri 

merasa kurang mempunyai kemampuan untuk melakukan pemerikasaan atas 

laporan keuangan nasabahnya secara rutin meskipun bank mempunyai 



kekuasaan untuk melakukannya. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh 

marketing manage dan dibenarkan oleh PKP officer PT. Bank Syariah X 

yaitu: 

“ Dalam menentukan bagi hasil, ada dua metode, yaitu profit sharing yang 
berdasarkan laba dan revenue sharing yang berasal dari hasil penjualan 
nasabah. Dalam hal ini kita ikut metode revenue sharing. Kenapa? Karena 
nasabah kita atau bisa dikatakan nasabah pembiayaan di Indonesia kurang 
amanah. Apabila kita pakai dasar profit sharing, bisa  jadi yang dilaporkan 
ke pihak bank adalah laporan laba-rugi yang terus merugi, agar nantinya 
bagi hasil yang dibagikan bisa kecil dan juga kita tidak akan mungkin 
untuk melakukan pemeriksaan kebenaran laporan keuangan nasabah 
secara rutin, secara administrasi kita bisa melakukan tetapi secara sumber 
daya kita tidak mampu.” 

Dengan alasan tersebut menimbulkan kehawatiran pihak bank bila 

menggunakan sistem profit sharing akan menimbulkan kerugian baik bagi 

pihak bank yang bertindak sebagai mediasi dan juga bagi pihak pemilik dana 

atau nasabah dana. Untuk meminimalisir resiko, maka perhitungan bagi hasil 

didasarkan pada hasil kinerja yang dibiayai.  

Untuk pendapatan pembiayaan bagi hasil, akan mulai diakui ketika bank 

menerima hak atas pembagian bagi hasil dari nasabah pembiayaan. Metode 

yang digunakan oleh PT. Bank Syariah X adalah metode cash basis, dengan 

kata lain pendapatan akan diakui bila PT. Bank Syariah X telah menerima 

dana hasil dari perhitungan bagi hasil. Pengakuan pendapatan pembiayaan 

bagi hasil tersebut akan tetap meggunakan cash basis meskipun aktiva 

produktif nasabah pembiayaan ada dalam posisi yang performing atau dalam 

kualitas lancar. Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Marketing 

Manager: 



“ Untuk pengakuan pendapatan dengan aktiva produktif yang performing, 
kita berbeda dengan yang ada dalam pedoman. Di pedoman ditentukan 
untuk menggunakan accrual basis. Kalau kita, menggunakan cash basis. 
Yang penting kita konsisten dengan apa yang kita gunakan. Jadi baik 
performing maupun non-performing kita tetap menggunakan cash basis” 

Dalam hal ini, pendapat yang disampaikan oleh marketing manager ini 

bertentangan dengan standar akuntansi yang telah berlaku umum dalam 

PAPSI yang merupakan representasi PSAK 59 secara khusus dan PSAK 

pada umumnya. Dalam PAPSI bagian III poin K tentang Penyisihan 

Kerugian dan Penghapusbukuan Aktiva Produktif, disebutkan bahwa: 

“ …dalam PSAK 1 paragraf 19 ditetapkan dasar pengakuan pendapatan dan 
beban adalah dasar akrual (accrual basis), bukan dasar kas (cash basis). 
Selanjutnya sesuai dengan PSAK 59 bank melakukan sebagai berikut: 
1. Pendapatan dari aktiva produktif performing diakui secara akrual 
2. Pendapatan aktiva produktif non-performing diakui pada saat 

pendapatan tersebut diterima (secara kas), artinya bank tidak boleh 
mengakui sebagai pendapatan sebelum menerima pembayaran secara 
tunai dari nasabah. Pendapatan non-performing diakui sebagai tagihan 
kontinjensi (pendapatan dalam penyelesaian).” 

Dalam bagian lain disebutkan juga: 

“ Apabila diterima setoran dari nasabah untuk aktiva produktif yang 
performing, maka urutan penyelesaian aktiva produktif dari nasabah 
kepada bank sebagai berikut: 
Pembiayaan mudharabah dan musyarakah: 
1. Sebagai pembayaran bagi hasil yang sudah dilaporkan tetapi belum 

dibayar. 
2. Sebagai pembayaran kembali pokok pembiayaan mudharabah dan 

musyarakah.” 

Dalam pendapat responden di atas, meskipun pihak manajemen mengatakan 

bahwa dalam melakukan pengakuan pendapatan dengan cash basis secara 

konsisten, akan tetapi hal tersebut tetap menyalahi satandar akuntansi yang 

telah berlaku umum. Dalam PSAK memang disebutkan bahwa penyajian 

dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus 



konsisten, yaitu pada PSAK 1 paragrap 21. Tetapi ketentuan ini berlaku 

apabila metode dalam penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar 

akuntansi yang berlaku umum; namun bila metode penyajian laporan 

keuangan tidak sesuai, maka konsistensi tersebut bisa dianggap menyalahi 

standar akuntansi yang beerlaku umum. 

2. Pengaruh Penggunaan Accrual Basis dan Cash Basis terhadap 

Pendapatan Bank Syariah X cabang Malang. 

Dalam perbankan syariah,sebagaimana yang tertulis dalam PSAK 59 yang 

mengatur tentang perlakuan akuntansi untuk perbankan syariah. Untuk 

pembuatan laporan keuangan, bank syariah membuatanya berdasarkan 

metode accrual basis; sedangkan untuk melakukan perhitungan bagi hasil, 

maka bank syariah melakukannya dengan metode cash basis. 

Bila dikaitkan dengan pengakuan pendapatan, maka Accrual basis 

digunakan untuk mengakui pendapatan atas pembiayaan bagi hasil dengan 

kualitas aktiva produktif yang performing; sedangkan cash basis digunakan 

untuk perhitungan bagi hasil dan pengakuan pendapatan atas pembiayaan 

bagi hasil dengan kualitas aktiva produktif yang non-performing. 

 Tetapi, dalam PT. Bank Syariah X cabang Malang, pengakuan pendapatan 

dengan accrual basis tidak digunakan. Dengan kualitas aktiva produktif yang 

performing maupun non-performing, PT. Bank Syariah X cabang Malang 

menggunakan metode cash basis. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan 

oleh PKP officer PT. Bank Syariah X cabang Malang, yaitu: 

“ Dalam pedoman tertulis jelas bahwa pengakuan pendapatan atas 



pembiayaan bagi hasil menggunakan accrual basis, tetapi yang terjadi di 
lapangan, kita menggunakan cash basis.” 

Penggunaan accrual basis maupun cash basis akan berdampak pada besar-

kecilnya laba perusahaan sebelum pajak. Penggunaan accrual basis akan 

menghasilkan jumlah laba sebelum pajak lebih besar daripada bila 

menggunakan cash basis. 

Bila laba sebelum pajak besar, maka pajak penghasilan yang harus 

dibayarkan pun akan besar pula, begitu pula sebaliknya dengan penggunaan 

cash basis akan memberikan dampak terhadap pembayaran pajak yang lebih 

kecil; sehingga penggunaan cash basis akan memberikan laba setelah pajak 

lebih besar dibandingkan dengan pengunaan accrual basis. Sebagaimana PKP 

officer PT. Bank Syariah X cabang Malang ungkapkan bahwa: 

“ Jadi, jika penggunaan accrual basis dan pengakuan pendapatan dilakukan, 
maka akan meningkatkan nilai pendapatan yang dampaknya atau 
terimplikasi pada laba sebelum pajak. Sebaliknya jika penggunaan 
pendapatan dengan cash basis akan mempengaruhi jumlah pendapatan 
menjadi lebih kecil.” 

 
Dengan adanya pendapat tersebut bisa dimungkinkan bahwa penggunaan 

cash basis untuk pengakuan pendapatan dengan aktiva produktif yang 

performing akan berdampak pada laba sebelum pajak lebih kecil dari pada 

bila menggunakan accrual basis. Dengan laba sebelum pajak yang lebih kecil 

daripada laba sebelum pajak yang dihasilkan bila menggunakan accrual 

basis, maka pajak penghasilan yang disetorkan kepada negara juga menjadi 

lebih kecil daripada pajak penghasilan yang disetorkan ke negara dengan 

menggunakan accrual basis. Jadi dengan penggunaan cash basis untuk 

pengakuan pendapatan atas pembiayaan bagi hasil dengan aktiva produktif 



yang performing, bisa dimungkinkan ada pajak penghasilan yang seharusnya 

dibayarkan ke negara tetapi tidak dilakukan karena penggunaan metode cash 

basis.  

 Sebagai contoh: Nasabah A pada 31 Desember 2007 menyerahkan 

loporan penjualannya kepada Bank syariah X dengan penjualannya senilai 

Rp.30.000.000,-. Kemudian bank menindak lanjuti dengan menghitung bagi 

hasilnya dengan nisbah 60% atau senilai Rp.18.000.000 untuk nasabah dan 

40% atau senilai Rp.12.000.000 untuk bank. Tetapi ketika bank akan 

mendebet dari kas nasbah, ternyata dana dalam rekening nasabah hanya 

senilai Rp.10.000.000. Dengan asumsi beban operasional bank senilai 

Rp.5.000.000, maka bank melakukan pengakuan dalam jurnal dan Laporan 

laba-rugi untuk tanggal 31 Desember 2007 adalah seperti dalam  tabel 4.1 

berikut: 

Tabel 4.1. Perbedaan hasil penjurnalan dan Laporan Laba-Rugi antara 
cash basis dan accrual basis atas pengakuan pendapatan bagi 
hasil 

 

 

 

Cash Basis Accrual Basis 
Jurnal  

Kas                               10.000.000 
     Pendapatan bagi hasil    10.000.000 

Kas                               10.000.000 
Piutang jatuh tempo        2.000.000 
      Pendapatan bagi hasil   12.000.000 

Laporan Laba-Rugi 
Pendapatan bagi hasil 10.000.000 
Beban operasional       (5.000.000) 
EBIT                                       5.000.000 

Pendapatan bagi hasil 12.000.000 
Beban operasional       (5.000.000) 
EBIT                                      7.000.000 



3. Alasan Pengakuan Pendapatan atas Pembiayaan Bagi Hasil di PT. Bank 

Syariah X dengan Cash Basis 

Seorang nasabah pembiayaan pada akhir periode telah menyerahkan 

laporan penjualannya kepada bank, kemudian bank menindaklanjutinya 

dengan menghitung bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati bersama. 

Akan tetapi ketika bank akan mendebet dana dari rekening giro nasabah, 

ternyata dana yang tersedia di rekening nasabah tersebut tidak mencukupi 

untuk dilakukan pembagian sesuai dengan nisbah. 

Bila dikaitkan kasus tersebut, PT. Bank Syariah X cabang Malang 

mengakui pendapatannya dengan metode cash basis. Alasan yang digunakan 

oleh PT. Bank Syariah X adalah: 

a. Menghindari spekulasi. 

Hukum syariah digunakan sebagai sarana mengatur segala tindakan 

manusia khususnya umat muslim dalam kehidupan sehari-harinya, baik 

yang berhubungan dengan Allah SWT (hablun min Allah) maupun yang 

berhubungan dengan sesama manusia (hablun min an-nas). Salah satu 

ketentuan yang ada adalah manusia dilarang untuk melakukan tindakan 

dengan dasar spekulasi atau kegiatan yang belum pasti hasilnya, dalam 

sebuah hadits dicontohkan dengan mengundi nasib dengan anak panah, 

ataupun tindakan perjudian (maysir). Marketing manager mengatakan  

“ Alasan kita yang pertama adalah kita tidak mau mengakui sesuatu 
yang belum pasti kita peroleh, kita hanya mengakui yang benar-benar 
telah kita peroleh saja, mengapa demikian? Karena dalam syariat kita 



dilarang melakukan spekulasi terhadap apa yang belum terjadi, yang 
tahu pasti apa yang terjadi di masa depan hanya Allah” 

Atas dasar ini PT. Bank Syariah X mengakui pendapatan pembiayaan bagi 

hasil baik pembiayaan mudharabah maupun pembiayaan musyarakah 

yang mereka terima dengan metode cash basis. Pihak PT. Bank Syariah X 

hanya mengakui pendapatan pembiayaan sebesar yang tersedia dalam 

rekening giro nasabah meskipun kualitas aktiva produktif nasabah 

pembiayaan tersebut ada pada posisi yang performing; sedangkan untuk 

sisa dari kekurangan pendapatan akan diakumulasi untuk periode yang 

akan datang. 

b.  Menghindari penerapan time value of money 

Konsep kegiatan perbankan syariah merupakan implementasi dari 

prinsip ekonomi Islam. Salah satu konsep dalam muamalat adalah tidak 

mengenal adanya nilai waktu dari uang (time value of money). Dengan 

metode accrual basis, pendapatan akan diakui dalam periode terjadinya 

hak atas pendapatan tersebut, meskipun nasabah pembiayaan belum 

melakukan pembayaran. Dampak dari pengertian tersebut adalah bank 

akan mengakui pendapatan dari aktiva produktif yang performing karena 

berjalannya waktu. Hal ini akan menimbulkan opini bahwa PT. Bank 

Syariah X menerapkan konsep time value of money. Dengan penerapan 

time value of money akan terjadi pelanggaran konsep dasar kegiatan 

perbankan syariah itu sendiri. Seperti yang dikatakan marketng manager 

 “alasan yang kedua adalah karena dengan accrual basis, orang akan 
menganggap kita menerapkan time value of money, itu kan tidak 



sesuai dengan prinsip perbankan syariah dan juga melanggar syariah 
secara umum.” 

Uang tidak akan berkembang dengan berjalannya waktu, tetapi uang 

akan berkembang karena digunakan dalam proses produksi. 

c.  Menghindari window dressing 

Bank Syariah merupakan perbankan yang operasionalnya dilandasi 

nilai-nilai Islami. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya harus pula 

dilakukan dengan penuh amanah. Salah satu yang bisa mencerminkan nilai 

amanah tersebut adalah laporan keuangan yang transparan tidak 

melakukan window dressing. Penggunaan accrual basis akan 

menyebabkan perbedaan antara pendapatan yang tertulis dalam Laporan 

Laba Rugi dan Laporan Bagi Hasil. Bagi pihak yang mengetahui 

ketentuan akuntansi Bank Syariah akan mempunyai opini bahwa Bank 

Syariah tidak melakukan window dressing, akan tetapi sebagian besar 

masyarakat dan nasabah Bank Syariah tidak memahami ketentuan ini. 

Adanya keterbatasan pemahaman ini akan menimbulkan opini bahwa bank 

sengaja menggunakan accrual basis yang menghasilkan pendapatan dalam 

jumlah besar untuk keperluan kinerja; sedangkan untuk keperluan bagi 

hasil kepada deposan, bank menggunakan cash basis yang menghasilkan 

pendapatan lebih kecil. Seperti yang dikatakan marketing manager: 

“ alasan yang ketiga, kita ingin menjaga citra bank sebagai bank yang 
amanah, kita tidak ingin kalau nantinya masyarakat akan berpendapat 
kita menggunakan accrual basis hanya untuk menunjukkan kebaikan 
kinerja kita tetapi nanti pada giliran bagi hasil, kita menggunakan 
cash basis; kita bisa dianggap tidak amanah oleh masyarakat, 
akibatnya nasabah akan lari dari BS X ini” 



d.  Bank sebagai suatu perusahaan 

Bank syariah selain bertindak sebagai suatu mediasi antara pemilik 

modal dengan pihak yang membutuhkan modal, bank juga merupakan 

suatu perusahaan yang mempunyai profit oriented. Setiap laba yang 

dihasilkan suatu perusahaan akan dikenai Pajak Penghasilan (PPh) badan, 

yaitu PPh 25 dan PPh 29. Akun paling pokok pembentuk laba adalah 

pendapatan, pengakuan pendapatan dengan metode yang berbeda akan 

menimbulkan perbedaan pula dalam nilainya. Penggunaan metode accrual 

basis akan memberikan dampak pada nilai laba yang lebih besar 

dibandingkan dengan metode cash basis. Dengan menggunakan cash basis 

diharapkan PPh badan yang dibayarkan dapat lebih kecil dan laba yang 

diperoleh bisa lebih optimal. Sebagaimana perkataan Marketing Manager, 

yaitu: 

“ alasan yang keempat, bank kan juga sebagai perusahaan, yang 
membutuhkan laba untuk terus hidup, kalau kita pakai accrual basis, 
pajaknya bisa tinggi, kalau pakai cash basis, pajaknya bisa ditekan, 
jadinya laba kita tetap bisa dimaksimalkan” 

 

Jadi dengan alasan-alasan tersebut, PT. Bank Syariah X cabang Malang 

melakukan pengakuan pendapatan atas pembiayaan bagi hasil dengan kualitas 

aktiva produktif performing dengan asumsi bahwa adanya ketidak tersediaan 

semua dana dalam rekening giro nasabah pembiayaan untuk pembagian bagi 

hasil yang telah diperhitungkan sebelumnya dengan metode cash basis. 



Dasar dari alasan-alasan tersebut adalah karena kantor pusat PT. Bank 

Syariah X tidak memberikan standar secara detail yang bisa digunakan sebagai 

pedoman untuk pengambilan keputusan akuntansi. Karena pihak kantor pusat 

tidak memberikan pedoman pelaksanaan perlakuan akuntansi terutama 

menyangkut pengakuan pendapatan atas pembiayaan bagi hasil, maka pihak 

kantor cabang PT. Bank Syariah X membuat keputusan sendiri dengan 

mencatat pedapatan sesuai dengan nominal dana yang tersedia berdasarkan 

alasan-alasan tersebut di atas. 

Tetapi menurut saya, dalam kasus tersebut sebenarnya accrual basis masih 

bisa diterapkan. Hal ini sebagaiana yang dikatakan oleh PKP officer, yaitu: 

“ Dengan alasan apapun, sebenarnya dalam kasus tersebut pengakuan 
pendapatannya masih bisa dilakukan pengakrualan” 

 
Accrual basis masih bisa diterapkan dengan mengakuinya sebagai piutang 

mudharabah atau musyarakah jatuh tempo. Kemudian bila telah melewati 

masa kualitas aktiva produktif performing, maka bank harus membatalkan 

semua pendapatan yang sudah diakui tersebut, kemudian melakukan pegakuan 

pendapatan dengan metode cash basis dan diakui sebagai tagihan kontinjensi 

(pendapatan dalam penyelesaian). Hal ni sebagaimana yang ada dalam PSAK 

59 dan juga dalam PAPSI  bagian III point K tentang Penyisihan Kerugian dan 

Penghapusbukuan Aktiva Produktif yang telah disebutkan di atas. 

 Adanya perbedaan metode pengakuan antara yang tercantum dalam 

standar akuntansi dengan pelaksanaannya bisa menimbulkan masalah. Masalah 

pertama yang mungkin didapat adalah pendapat antara marketing manager dan 



auditor inter yang berseberangan, jika tidak diselesaikan dengan bijak dan 

profesional menimbulkan perpecahan dari dalam. Permasalahn lain yang 

mungkin akan timbul antara lain dari pemeriksaan auditor mengenai kesesuaian 

antara pelaksanaan dengan standar yang pada akhirnya akan berpengaruh pada 

kewajaran opini auditor. Tetapi hal ini tidak akan terjadi bila bank menerima 

pendapatannya secara tunai atau tidak ada piutang jatuh tempo. Meskipun 

dengan metode cash basis dapat mencerminkan posisi pendapatan yang 

sebenarnya.  

Sebagai suatu perusahaan yang melakukan berbagai macam transaksi 

keuangan dan dengan berbagai macam pihak yang mempunyai kondisi 

keuangan yang berbeda-beda, sebuah bank seharusnya menggunakan accrual 

basis dalam kepentingannya untuk pembuatan laporan keuangan yang dapat 

dijadikan sebagai pedoman manajemen dalam menentukan kebijakan ke 

depannya. Bila menggunakan cash basis, manajemen akan sulit menentukan 

kebijakan untuk ke depan karena manajemen akan selalu berpatokan dengan 

kas. Cash basis ini sesuai bila digunakan oleh perusahaan yang relative kecil 

yang mempunyai transaksi tidak komplek atau lebih sederhana. 

Penggunaan cash basis dalam laporan keuangan juga bisa menimbulkan 

hilangnya potensi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang diterima 

oleh Negara. Accrual basis akan menghasilkan laba sebelum pajak lebih besar 

dari pada laba yang dihasilkan dengan menggunakan cash basis, sehingga 

penggunaan cash basis akan menghasilkan beban pajak yang lebih kecil dari 

pada beban pajak dengan menggunakan accrual basis. 





BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian dan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, penulis 

mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perlakuan akuntansi perbankan syariah yang di terapkan oleh PT. Bank 

Syariah X cabang Malang untuk pembiayaan bagi hasil secara umum telah 

sesuai dengan ketentuan akuntansi yang berlaku umum. Tetapi untuk 

perlakuan akuntansi atas pengakuan pendapatan bagi hasil telah menyalahi 

standar yang tertulis dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah 

Indonesia (PAPSI 2003) dan PSAK 59. 

2. Bagi hasil yang diterapkan oleh PT. Bank syariah X didasarkan pada 

pendapatan (revenue sharing) bukan didasarkan pada laba/keuntungan 

(profit sharing). 

3. Pengakuan atas pendapatan pembiayaan bagi hasil yang diterima oleh PT. 

Bank Syariah X utuk aktiva produktif dengan kualitas performing atau 

dengan kualitas lancar dan dalam perhatikan khusus menggunakan metode 

cash basis atau pendapatan akan diakui ketika bank telah menerima 

haknya atas pembagian bagi hasil. PT. Bank Syariah X tidak menggunakan 

accrual basis sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pedoman 

Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI 2003). 



4. Pengakuan pendapatan PT. Bank Syariah X atas kasus terkait dengan 

ketidak cukupan dana dalam rekening giro nasabah ketika dilakukan 

pembagian bagi hasil adalah menggunakan metode cash basis atau 

pendapatan akan diakui ketika bank telah menerima haknya atas 

pembagian bagi hasil; sedangkan untuk sisa ketidak cukupan dana nasabah 

akan diakumulasikan untuk periode yang akan datang. 

5. Alasan-alasan yang dikemukakan manajemen PT. Bank Syariah X dalam 

mengakui pendapatan pembiayaan bagi hasil dengan metode cash basis 

adalah: 

a) Bank hanya akan mengakui pendapatan apabila bank telah menerima 

haknya, bank tidak akan mengakui pendapatan yang didasarkan atas 

laporan penjualan nasabah tetapi bank belum menerima haknya atas 

pendapatan pembiayaan bagi hasil yang seharusnya dibayarkan oleh 

nasabah. 

b) Untuk menghindari penerapan time value of money  

c) Bank tidak ingin timbul opini bahwa bank melakukan window dressing 

atas laporan keuangannya. 

d) Bank sebagai suatu perusahaan mengharapkan laba yang lebih 

maksimal dari pendapatan pembiayaan bagi hasil. 

B. SARAN 

Saran yang bisa diberikan penulis kepada PT. Bank Syariah X dalam 

penulisan skripsi ini adalah: 



1. Menerapkan perlakuan akuntansi yang telah digunakan secara umum 

dengan sepenuhnya. 

2. Penggunaan accrual basis dalam pengakuan pendapatan. Disamping 

untuk memenuhi standar akuntansi yang telah berlaku umum juga 

berguna untuk membantu manajemen dalam menentukan kebijakan 

untuk ke depan. Karena bila menggunakan cash basis, manajemen 

akan bergantung pada penerimaan kas sehingga menyulitkan dalam 

menentukan kebijakan ke depan. 
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