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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan 

prinsip Syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan 

pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha,  atau 

kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah (Ascarya, 2005:1).

Bank  syariah,  atau  biasa  disebut  Islamic  Bank di  negara  lain,  berbeda 

dengan bank konvensional  pada  umumnya.  Perbedaan utamanya  terletak  pada 

landasan  operasi  yang  digunakan.  Jika  bank  konvensional  beroperasi 

berlandaskan bunga, bank syariah beroperasi berlandaskan bagi hasil, ditambah 

dnegan  jual  beli  dan  sewa.  Hal  ini  didasarkan  pada  keyakinan  bahwa  bunga 

mengandung  unsur  riba  yang  dilarang oleh  agama Islam.  Menurut  pandangan 

Islam, di dalam sistem bunga terdapat unsur ketidakadilan karena pemilik dana 

mewajibkan  peminjam  untuk  membayar  lebih  daripada  yang  dipinjam  tanpa 

memperhatikan  apakah  peminjam  menghasilkan  keuntungan  atau  mengalami 

kerugian. Sebaliknya, sistem bagi hasil yang digunakan bank syariah merupakan 

sistem  ketika  peminjam  dan  yang  meminjamkan  berbagi  dalam  risiko  dan 

keuntungan dengan pembagian sesuai kesepakatan. Dalam hal ini, tidak ada pihak 

yang dirugikan oleh pihak lain.  Lebih jauh lagi,  apabila dilihat dari  perspektif 

ekonomi,  bank  syariah  dapat  pula  didefinisikan  sebagai  sebuah  lembaga 

intermediasi  yang  mengalirkan  investasi  publik  secara  optimal,  yaitu  dengan 
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kewajiban  membayar  zakat  dan  melarang  riba,  yang  bersifat  produktif  yaitu 

dengan  adanya  larangan  judi,  serta  dijalankan  sesuai  nilai,  etika,  moral,  dan 

prinsip Islam.

Bank syariah pertama kali muncul pada tahun 1963 sebagai  pilot  project 

dalam bentuk bank tabungan pedesaan di kota kecil Mit Ghamr, Mesir. Percobaan 

berikutnya  terjadi  di  Pakistan  pada  tahun  1965  dalam  bentuk  bank  koperasi. 

Setelah itu, gerakan bank syariah mulai hidup kembali pada pertengahan tahun 

1970-an.  Berdirinya  Islamic  Development  Bank pada  20  Oktober  1975,  yang 

merupakan lembaga keuangan internasional Islam multilateral, mengawali periode 

ini  dengan  memicu  bermunculannya  bank  syariah  penuh  di  berbagai  negara, 

seperti Dubai Islamic Bank di Dubai (Maret 1975), Faisal Islamic Bank di Mesir 

dan Sudan (1977), dan Kuwait Finance House di Kuwait (1977). Sampai saat ini 

lebih  dari  200  bank  dan  lembaga  keuangan  syariah  beroperasi  di  70  negara 

muslim dan nonmuslim yang total  portofolionya sekitar  $200 milyar (Ascarya, 

2005:2) 

Di  Indonesia,  bank  syariah  telah  muncul  semenjak  berdirinya  Bank 

Muamalat  Indonesia  pada  1  November  1991.  Secara  perlahan  bank  syariah 

mampu  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  yang  menginginkan  layanan  jasa 

perbankan  yang  sesuai  dengan  prinsip  syariah  agama  Islam  yang  dianutnya, 

khususnya  berkaitan  dengan  pelanggaran  praktek  riba,  kegiatan  yang  bersifat 

spekulatif yang nonproduktif yang serupa dengan perjudian, ketidakjelasan, dan 

pelanggaran  prinsip  keadilan  dalam  bertransaksi,  serta  keharusan  penyaluran 

pembiayaan dan investasi pada kegiatan usaha yang etis dan halal secara Syariah. 
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Pada mulanya perbankan syariah belum mendapat  perhatian yang optimal  dari 

pemerintah, hal ini nampak pada Undang-undang No.7 tahun 1992 yang belum 

menjelaskan  adanya  landasan  hukum  operasional  perbankan  syariah.  Namun, 

setelah  adanya  perubahan  undang-undang  perbankan  dengan  Undang-undang 

No.10 tahun 1998 maka bank syariah telah mempunyai  landasan hukum yang 

lebih kuat serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan. 

Undang-undang  tersebut  juga  memberikan  arahan-arahan  bagi  bank-bank 

konvensional untuk membuka cabang syariah atau mengkonversikan diri menjadi 

bank syariah. Bank-bank konvensional yang juga membuka cabang syariah antara 

lain Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, BNI Syariah, BTN Syariah, dan lain-

lain. Dengan diakuinya dua sistem perbankan yaitu perbankan dengan sistem bagi 

hasil dan perbankan konvensional, maka bank syariah semakin berkembang dan 

mulai dikenal.

Bank syariah yang berfungsi  sebagai  lembaga intermediasi  (intermediary 

intitution) mempunyai  tugas  untuk  mengumpulkan  dana  dari  masyarakat  dan 

menyalurkan  kembali  dana  tersebut  kepada  pihak  yang  membutuhkan  dalam 

bentuk  pembiayaan.  Pembiayaan  merupakan  salah  satu  kegiatan  utama  dan 

menjadi  sumber  pendapatan  bagi  bank  syariah.  Bentuk-bentuk  pembiayaan 

berdasarkan prinsip syariah antara lain: berdasarkan prinsip jual beli barang pada 

harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati (murabahah), pembelian 

barang yang diserahkan di kemudian hari sementara pembayarannya dilakukan di 

muka (salam), pembelian barang yang dilakukan dengan kontrak penjualan yang 

disepakati  (istishna),  pemindahan hak  guna  atas  barang dan jasa tanpa  diikuti 
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dengan  pemindahan  kepemilikan  (ijarah),  kerjasama  usaha  antara  dua  pihak 

dimana pihak pertama menyediakan modal 100% sedangkan pihak lain menjadi 

pengelola  (mudharabah),  pembiayaan  berdasarkan  prinsip  penyertaan  modal 

(musyarakah),  jaminan  yang  diberikan  oleh  bank  kepada  pihak  ketiga  untuk 

memenuhi kewajiban pihak kedua  (kafalah),  pengalihan hutang  (hawalah),  dan 

pemberian  harta  kepada  orang  lain  yang  dapat  ditagih  dan  diminta  kembali 

(qardh) (Antonio, 1999).

Dalam  menjalankan  prinsip  syariahnya,  bank  syariah  harus  menjunjung 

nilai-nilai keadilan, amanah, kemitraan, transparansi, dan saling manguntungkan 

baik  bagi  pihak  bank  maupun  bagi  nasabah  yang  merupakan  pilar  dalam 

melaksanakan aktivitas muamalah.  Oleh karena itu,  produk layanan perbankan 

harus disediakan untuk mampu memberikan nilai  tambah dalam meningkatkan 

kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang berlandaskan pada 

niali-nilai  Islam.  Di  Indonesia,  penerapan prinsip-prinsip tersebut  diatur  dalam 

peraturan Bank Indonesia dan Pernyataan Standar Akuntasi  Keuangan  (PSAK) 

No.59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah. Untuk akuntansi mudharabah, pada 

tanggal  1  Januari  2008  telah  diberlakukan  PSAK No.105  yang  menggantikan 

PSAK No.59. PSAK No.105 memuat ketentuan dan peraturan yang berhubungan 

dengan  pengakuan,  pengukuran,  penyajian,  dan  pengungkapan  mudharabah. 

Adanya standar yang mengatur pelaksanaan operasional  tersebut  tidak menjadi 

jaminan bahwa bank syariah telah menerapkan pencatatan transaksi  pembiayaan 

mudharabah dengan benar dan sesuai dengan ketentuan standar yang ada. Dengan 

latar belakang tersebut, maka peneliti memilih judul:
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“EVALUASI KESESUAIAN TRANSAKSI PEMBIAYAAN 

MUDHARABAH DENGAN PSAK NO.105

(STUDI KASUS PADA PT BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) 

KANTOR CABANG SYARIAH MALANG)”

 

1.2. Rumusan Masalah

       Dari  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  tersebut,  dapat  dirumuskan 

permasalahan yaitu: 

1) Bagaimanakah penerapan transaksi pembiayaan  mudharabah pada PT BTN 

(Persero) Kantor Cabang Syariah Malang ? 

2) Apakah  pembiayaan  mudharabah pada  PT BTN (Persero)  Kantor  Cabang 

Syariah Malang telah sesuai dengan PSAK No.105 ?

3) Jika terdapat ketidaksesuaian, alasan apa yang menyebabkan ketidaksesuaian 

itu terjadi ?

1.3. Batasan Masalah

       Untuk menghindari adanya penyimpangan dari tujuan yang akan ditetapkan, 

maka  diperlukan  pembatasan  ruang  lingkup  pembahasan.  Masalah  yang  akan 

diteliti  adalah  kesesuaian  transaksi  pembiyaan  mudharabah  dengan  PSAK 

No.105.
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1.4. Tujuan Penelitian

       Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  penerapan  pembiayaan 

mudharabah dan sejauh mana ketaatan PT BTN (Persero) Kantor Cabang Syariah 

Malang terhadap PSAK No.105 terkait pembiayaan mudharabahnya. Jika ternyata 

belum sesuai dengan standar, akan dicari penyebab ketidaksesuaian tersebut.

1.5. Manfaat Penelitian

       Dari penelitian yang telah dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat 

yaitu:

1) Memberikan penjelasan dan informasi tentang pembiayaan mudharabah di PT 

BTN (Persero) Kantor Cabang Syariah Malang.

2) Memberi  gambaran  secara  umum  tentang  perlakuan  akuntansi  perbankan 

syariah dan penerapan standar akuntansi di PT BTN (Persero) Kantor Cabang 

Syariah Malang.

3) Sebagai sumber pengetahuan, informasi, dan bahan referensi bagi penelitian 

selanjutnya.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perbankan Syariah

Berdasarkan Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan,  untuk 

pertama  kali  di  Indonesia  bank umum beroperasi  berdasarkan  prinsip  syariah, 

yaitu  Bank  Muamalat  Indonesia.  Bank  ini  telah  beroperasi  sejak  pertengahan 

tahun  1992.  Semua  sahamnya  dimiliki  masyarakat  Islam,  sehingga  tidak 

diragukan lagi jika di dalamnya terdapat praktek perbankan syariah yang bersifat 

universal atau berdasarkan bagi hasil, yang beroperasi berdasarkan ajaran Islam. 

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992, izin usaha diberikan 

kepada bank umum dan BPR dengan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, 

yaitu berdasarkan prinsip muamalat. Di sini terjadi imbalan bagi hasil antara bank 

sebagai penyalur dan nasabah sebagai penyimpan dana. Dana yang dipercayakan 

masyarakat selanjutnya oleh bank akan disalurkan untuk membiayai modal kerja 

dan investasi dengan harapan memperoleh laba. Tugas bank berdasarkan prinsip 

syariah adalah memperoleh dana masyarakat dan menyalurkan kepada pihak yang 

membutuhkannya  atau  melakukan  kegiatan  jual  beli  berdasarkan  prinsip  bagi 

hasil.

Bank  umum  dan  BPR  yang  diberi  izin  usaha  oleh  otoritas  moneter 

melakukan  usaha  yang  kegiatan  operasionalnya  berdasarkan  prinsip  syariah, 

dengan sendirinya tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha di luar prinsip 

itu. Menurut pedoman Bank Indonesia dalam Simorangkir (2000:40), bank-bank 
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dibedakan menjadi bank  konvensional dan bank syariah.  Sebuah bank disebut 

bank konvensional apabila aktivitas bank dalam menerima dan menyalurkan dana 

kepada  masyarakat  menerapkan  sistem  bunga  dengan  persentase  tertentu. 

Sedangkan  Bank syariah adalah bank yang mempunyai  aktivitas  sama dengan 

bank konvensional. Yang membedakan adalah tidak adanya pemberian bunga dari 

pinjaman bank, tetapi bank akan mendapatkan bagi hasil dari pendapatan yang 

diperoleh bank. 

2.1.1. Pengertian Bank dan Bank Syariah

Undang-undang  No.10  tahun  1998  tentang  Perbankan  dalam  Kasmir 

(2004:9) menyebutkan “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  dan  menyalurkannya  kepada  masyarakat 

dalam  bentuk  kredit  dan  atau  dalam  bentuk-bentuk  lainnya  dalam  rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” Dalam Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan No.31 (2002, paragraf 1) dinyatakan bahwa bank adalah lembaga yang 

berperan sebagai perantara keuangan  (financial intermediary) antara pihak yang 

memiliki  dana  dan  pihak yang memerlukan dana,  serta  sebagai  lembaga yang 

berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.

Dari  berbagai  pengertian  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  bank 

merupakan lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat 

dalam  bentuk  simpanan,  menyalurkan  dana  ke  masyarakat  dengan  pemberian 

pinjaman, dan memberikan jasa-jasa lainnya seperti transfer atau penagihan surat-

surat berharga. Selain itu, bank juga memiliki fungsi sebagai lembaga perantara 
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keuangan  antara  masyarakat  yang  kelebihan  dan  dengan  masyarakat  yang 

kekurangan dana. 

Kasmir (2004:24) menyatakan: 

“Bank berdasarkan Prinsip Syariah adalah  aturan perjanjian berdasarkan 
hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau 
pembiayaan  usaha  atau  kegiatan  perbankan  lainnya.  Bank  berdasarkan 
prinsip syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga 
tertentu karena bunga adalah riba.”

Arifin (2006:2) menyatakan:

“Bank  Syariah  didirikan  dengan  tujuan  untuk  mempromosikan  dan 
mengembangkan penerapan prinsip-prinsip islam, syariah dan tradisinya ke 
dalam transaksi  keuangan  dan  perbankan  serta  bisnis  lain  yang  terkait. 
Prinsip utama yang diikuti oleh bank Islami itu adalah larangan riba dalam 
berbagai  bentuk  transaksi,  melakukan  kegiatan  usaha  dan  perdagangan 
berdasarkan perolehan keuntungan yang sah, dan memberikan zakat.”

Menurut Muhammad (2000:62) bank Islam atau selanjutnya disebut bank 

syariah  adalah  bank yang beroperasi  dengan tidak  mengandalkan  pada  bunga. 

Bank  islam  adalah  lembaga  keuangan  atau  perbankan  yang  operasional  dan 

produknya  dikembangkan  berdasarkan  pada  Al  Quran  dan  hadist  Nabi 

Muhammad SAW. Dengan kata lain, bank islam adalah lembaga keuangan yang 

usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas 

pembayaran  serta  peredaran  uang  yang  pengoperasiannya  disesuaikan  dengan 

prinsip syariat islam. 

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa bank 

syariah  merupakan  intermediasi  dan  penyedia  jasa  keuangan  yang  bekerja 

berdasarkan etika dan sistem nilai islam, khususnya yang bebas dari bunga (riba), 

bebas  dari  kegiatan  spekulatif  yang  nonproduktif  seperti  perjudian  (gharar), 
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berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Selain bebas 

dari  bunga,  bank syariah juga secara aktif  turut berpartisipasi  dalam mencapai 

sasaran  dan  tujuan  dari  ekonomi  islam  yang  berorientasi  pada  kesejahteraan 

sosial.

2.1.2. Prinsip-prinsip Dasar Bank Syariah

Menurut  Ascarya  (2005:8),  dalam  operasinya  bank  syariah  mengikuti 

aturan-aturan dan norma islam yaitu bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan 

spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian  (maysir), bebas dari hal-hal yang 

tidak jelas dan meragukan (gharar), bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah 

(bathil), dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.

Profesor Emeritus Tan Sri  Datuk Ahmed bin Mohd. Ibrahim (Viklund, 

wordpress.com) menyatakan :

“Banking and financial activities have emerged to meet genuine human 
needs. Therefore, unless these activities belong to the category expressly  
forbidden by Islam, there is nothing in the nature of these activities which 
is  contrary  to  the  Syariah.  Examples  of  forbidden  activities  include 
gambling  and  manufacturing  and  trading  in  forbidden  goods  such  as  
liquor”.

Aktivitas  keuangan  dan  perbankan  dapat  dipandang  sebagai  sarana  bagi 

masyarakat modern, paling tidak dapat membawa mereka kepada pelaksanaan dua 

ajaran Al Quran, yaitu prinsip Al Ta’awun dan prinsip menghindari Al Iktinaz. 

Prinsip  Al  Ta’awun,  yaitu  saling  membantu  dan  saling  bekerja  sama  diantara 

anggota masyarakat untuk kebaikan, sebagaimana dinyatakan dalam Al Qur’an : 

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan 

jangan  tolong  menolong  dalam  berbuat  dosa  dan  pelanggaran”  (QS  5:2). 

Sedangkan  prinsip  menghindari  Al  Iktinaz,  yaitu  menahan  uang  (dana)  dan 
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membiarkannya menganggur dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat 

bagi masyarakat umum, sebagaimana dinyatakan di dalam Al Quran : “Hai orang-

orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan 

jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka 

di antara kamu…” (QS 4: 29).

Sejak dekade tahun 70-an, umat Islam di berbagai negara telah berusaha 

untuk mendirikan bank-bank Islam. Tujuan dari  pendirian bank-bank Islam ini 

pada umumnya adalah untuk mempromosikan dan mengembangkan aplikasi dari 

prinsip-prinsip  syariah  Islam  dan  tradisinya  ke  dalam  transaksi  keuangan, 

perbankan dan bisnis lain yang terkait. Prinsip utama yang dianut oleh Bank Islam 

adalah larangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi, menjalankan bisnis 

dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada memperoleh keuntungan yang sah 

menurut syariah, dan memberikan zakat.

Pada dasarnya Islam memandang uang hanya sebagai alat  tukar,  bukan 

sebagai  barang dagangan (komoditas).  Oleh  karena  itu  motif  permintaan  akan 

uang adalah untuk memenuhi kebutuhan transaksi, bukan untuk spekulasi. Islam 

juga sangat menganjurkan penggunaan uang dalam pertukaran karena Rasulullah 

telah menyadari kelemahan dari  salah satu bentuk pertukaran di zaman dahulu 

yaitu barter  (Ba’i al Muqayyadah), dimana barang saling dipertukarkan. Dalam 

konsep Islam tidak dikenal money demand for speculation, karena spekulasi tidak 

diperbolehkan. Kebalikan dari sistem konvensional yang memberikan bunga atas 

harta,  Islam malah  menjadikan  harta  sebagai  obyek  zakat.  Uang  adalah  milik 

masyarakat sehingga melarang seseorang untuk membiarkan uang tidak produktif, 
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misalnya  menimbun  uang  di  bawah  bantal  karena  hal  itu  berarti  mengurangi 

jumlah uang yang beredar di masyarakat. Dalam pandangan Islam, uang adalah 

flow concept, oleh karenanya harus selalu berputar dalam perekonomian. Semakin 

cepat  uang  berputar  dalam  perekonomian,  maka  akan  semakin  tinggi  tingkat 

pendapatan masyarakat dan semakin baik perekonomian.

Menurut  Baraba  (2009,  www.halalguide.com),  dalam  menjalankan 

operasinya fungsi bank Islam akan terdiri dari berbagai hal. Yang pertama adalah 

sebagai  penerima  amanah  untuk  melakukan  investasi  atas  dana-dana  yang 

dipercayakan oleh pemegang rekening investasi atau deposan atas dasar prinsip 

bagi  hasil  sesuai  dengan  kebijakan  investasi  bank.  Kedua,  sebagai  pengelola 

investasi  atas dana yang dimiliki  oleh pemilik dana atau  shahibul  maal sesuai 

dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana (dalam hal ini bank 

bertindak sebagai  manajer  investasi). Ketiga,  sebagai  penyedia  jasa  lalu  lintas 

pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip 

syariah. Keempat, sebagai pengelola fungsi sosial, seperti pengelolaan dana zakat 

dan penerimaan serta penyaluran dana kebajikan (fungsi optional).

Dari  fungsi-fungsi  tersebut,  bank syariah  mempunyai  beberapa  produk. 

Yang  pertama  adalah  Prinsip  Mudharabah  yaitu  perjanjian  antara  dua  pihak 

dimana pihak pertama sebagai  pemilik  dana  (shahibul  maal) dan pihak kedua 

sebagai  pengelola  dana  (mudharib) untuk  mengelola  suatu  kegiatan  ekonomi 

dengan  menyepakati  nisbah  bagi  hasil  atas  keuntungan  yang  akan  diperoleh 

sedangkan  kerugian  yang  timbul  adalah  risiko  pemilik  dana  sepanjang  tidak 

terdapat  bukti  bahwa  mudharib  melakukan  kecurangan. Kedua,  prinsip 

http://www.halalguide.com/


13

Musyarakah yaitu perjanjian antara pihak-pihak untuk menyertakan modal dalam 

suatu  kegiatan  ekonomi  dengan  pembagian  keuntungan  atau  kerugian  sesuai 

dengan nisbah yang disepakati.  Musyarakah dapat bersifat  tetap atau temporer 

dengan penurunan secara periodik atau sekaligus di akhir masa proyek. Ketiga, 

prinsip  Wadiah  yaitu titipan dimana pihak pertama menitipkan dana atau benda 

kepada pihak kedua selaku penerima titipan dengan konsekuensi titipan tersebut 

sewaktu-waktu  dapat  diambil  kembali,  dimana  penitip  dapat  dikenakan  biaya 

penitipan. 

Fungsi  keempat  adalah  prinsip  Jual  Beli  (al  bai),  yang  terdiri  dari 

murabahah, salam, dan istishna. Murabahah, yaitu akad jual beli antara dua pihak 

dimana pembeli dan penjual menyepakati harga jual yang terdiri dari harga beli 

ditambah  ongkos  pembelian  dan  keuntungan  bagi  penjual.  Murabahah dapat 

dilakukan secara tunai, bayar tangguh, atau bayar dengan angsuran. Salam, yaitu 

pembelian barang dengan pembayaran di muka, dan barang diserahkan kemudian. 

Istishna, yaitu  pembelian barang melalui  pesanan dan diperlukan proses untuk 

pembuatannya sesuai dengan pesanan pembeli dan pembayaran dilakukan dimuka 

sekaligus atau secara bertahap. 

Fungsi  kelima  adalah  memberikan  jasa-jasa,  yang  terdiri  dari  ijarah, 

wakalah,  kafalah,  dan  sharf.  Ijarah, yaitu  kegiatan  penyewaan  suatu  barang 

dengan  imbalan  pendapatan  sewa,  bila  terdapat  kesepakatan  pengalihan 

kepemilikan pada akhir  masa sewa disebut  ijarah mumtahiya bit  tamlik (sama 

dengan operating lease). Wakalah, yaitu pihak pertama memberikan kuasa kepada 

pihak kedua (sebagai wakil) untuk urusan tertentu dimana pihak kedua mendapat 
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imbalan berupa  fee atau komisi. Kafalah, yaitu pihak pertama bersedia menjadi 

penanggung  atas  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pihak  kedua  sepanjang  sesuai 

dengan yang diperjanjikan dimana pihak pertama menerima imbalan berupa  fee 

atau  komisi  (garansi). Sharf,  yaitu  pertukaran  atau  jual  beli  mata  uang  yang 

berbeda dengan penyerahan segera berdasarkan kesepakatan harga sesuai dengan 

harga pasar pada saat penukaran. Fungsi yang terakhir adalah prinsip kebajikan 

yaitu  penerimaan  dan  penyaluran  dana  kebajikan  dalam  bentuk  zakat,  infaq, 

sadaqah,  dan  lainnya  serta  penyaluran  alqardul  hasan,  yaitu  penyaluran  dana 

dalam  bentuk  pinjaman  untuk  tujuan  menolong  golongan  miskin  dengan 

penggunaan produktif tanpa diminta imbalan kecuali pengembalian pokok hutang.

Berdasarkan  beberapa  pengertian  dan  penjelasan  tersebut,  prinsip  dasar 

dari bank syariah adalah menjalankan kegiatan operasional berdasarkan ketentuan 

Islam.  Ketentuan  tersebut  meliputi  larangan  penerapan  bunga,  riba,  judi, 

pembiayaan usaha yang tidak halal, dan sebagainya. Dari prinsip-prinsip tersebut 

bank syariah mempunyai beberapa produk pembiayaan, jual beli, penitipan dana, 

dan  lain-lain  yang  dalam  pelaksanaannya  bertujuan  untuk  memberikan 

keuntungan kepada kedua belah pihak secara adil dan tidak merugikan salah satu 

pihak.

2.1.3. Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Perbedaan  pokok  antara  bank  syariah  dan  bank  konvensional  adalah 

adanya  larangan  bunga  (riba)  pada  bank  syariah.  Bagi  Islam,  riba  dilarang 

sedangkan  jual  beli  dihalalkan.  Dalam  beberapa  hal,  bank  syariah  dan  bank 

konvensional memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis, perencanaan uang, 
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mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan dan syarat-syarat umum 

memperoleh  pembiayaan.  Namun,  terdapat  juga  perbedaan  diantara  keduanya. 

Perbedaan ini  menyangkut aspek legal,  struktur organisasi  usaha yang dibiayai 

dan lingkungan kerja. Menurut Ascarya (2005:12) terdapat beberapa perbedaan 

antara  bank  syariah  dan  bank  konvensional.  Bank  syariah  memiliki  beberapa 

karakteristik esensial yang membedakan dengan bank konvensional, yang secara 

ringkas terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Bank Konvensional Bank Syariah
Fungsi dan kegiatan 
bank

Intermediasi, jasa keuangan Intermediasi, manajer invenstasi, 
investor, sosial, jasa keuangan

Prinsip dasar operasi Tidak anti riba dan anti maysir Anti riba dan anti maysir
Prioritas pelayanan • Bebas nilai (prinsip 

materialis)
• Uang sebagai komoditi
• Bunga 

• Tidak bebas nilai (prinsip 
syariah islam)

• Uang sebagai alat tukar dan 
bukan komoditi

• Bagi hasil, jual beli, sewa
Orientasi Kepentingan pribadi Kepentingan publik
Tujuan Keuntungan Tujuan sosial ekonomi islam, 

keuntungan
Bentuk Bank komersil Bank komersil, bank 

pembangunan, bank universal 
atau multi-purpose

Evaluasi nasabah Kepastian pengembalian pokok 
dan bunga 

Lebih berhati-hati karena 
partisipasi dalam resiko

Hubungan nasabah Terbatas debitor-kreditor Erat sebagai mitra usaha
Sumber likuiditas 
jangka pendek

Pasar uang, bank sentral Terbatas 

Pinjaman yang 
diberikan 

Komersial dan nonkomersial, 
berorientasi laba

Komersial dan nonkomersial, 
berorientasi laba dan nirlaba

Lembaga penyelesaian 
sengketa

Pengadilan, arbitrase Pengadilan, Badan Arbitrase 
Syariah Nasional

Risiko usaha • Risiko bank tidak terkait 
langsung dengan debitur, 
risiko debitur tidak terkait 
langsung dengan bank

• Kemungkinan terjadi 
negative spread

• Dihadapi bersama antara 
bank dan nasabah dengan 
prinsip keadilan dan 
kejujuran

• Tidak mungkin terjadi 
negative spread
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Struktur organisasi 
pengawas

Dewan komisaris Dewan komisaris, Dewan 
Pengawas Syariah, Dewan 
Syariah Nasional

Investasi Halal atau haram Halal
Sumber: Ascarya (2005,12)

2.1.4. Fungsi Bank Syariah

Menurut Ascarya (2005:13), bank syariah mempunyai dua peran utama, 

yaitu sebagai badan usaha (tamwil) dan badan sosial (maal). 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 atau 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 penyedia jasa perbankan, bank syariah menyediakan jasa keuangan, 

jasa  nonkeuangan,  dan  jasa  keagenan.  Pelayanan  jasa  keuangan  antara  lain 

dilakukan dengan prinsip  wakalah (pemberian mandat),  kafalah (bank garansi), 

hiwalah  (pengalihan hutang),  rahn (jaminan utang atau gadai),  qardh  (pinjaman 

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

Pelayanan jasa nonkeuangan dalam bentuk  wadi’ah yad amanah (safe  deposit  

box) dan  pelayanan  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 (ZIS), serta penyaluran qardhul hasan (pinjaman kebajikan).
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2.2. Pembiayaan 

Kegiatan utama dari sebuah bank adalah menghimpun dana dari masyarakat 

luas  dalam  bentuk  simpanan  giro,  tabungan,  deposito,  dan  kemudian 

menyalurkannya  kembali  kepada  masyarakat  yang  membutuhkan  dana  dalam 

bentuk pinjaman, yang lebih dikenal dengan istilah pembiyaan.

2.2.1. Pengertian Pembiayaan

Pada perbankan konvensional, pembiayaan dikenal dengan istilah kredit. 

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam Kasmir (2005:289), 

“kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan 

pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah 

jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.” Dari penjelasan tersebut dapat 

dikatakan bahwa pembiayaan secara umum pada bank konvensional dapat disebut 

kredit dimana hal ini merupakan salah satu fungsi pokok bank, yaitu pemberian 

fasilitas  penyediaan  dana  untuk  memenuhi  kebutuhan  pihak-pihak  yang 

memerlukan, baik untuk digunakan sebagai aktivitas produktif maupun konsumtif. 

Menurut  Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan  No.31  (2002:  paragraf  11) 

pengertian pembiayaan dapat didefinisikan sebagai berikut: 

“Pembiayaan  adalah  peminjaman  uang  atau  tagihan  yang  dapat 
dipersamakan  dengan  itu  berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan 
pinjam-meminjam  antara  bank  dan  pihak  lain  yang  mewajibkan  pihak 
peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan 
jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.”

Sedangkan  menurut  Muhammad (2005:17),  pembiayaan  atau  financing adalah 

pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung 
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investasi  yang  telah  direncanakan,  baik  dilakukan  sendiri  maupun  lembaga. 

Dengan  kata  lain,  pembiayaan  adalah  pendanaan  yang  dikeluarkan  untuk 

mendukung  investasi  yang  telah  direncanakan.  Dalam  kaitannya  dengan 

pembiayaan  pada  perbankan  syariah,  istilah  teknisnya  disebut  sebagai  aktiva 

produktif.  Peraturan  Bank  Indonesia  No.5/7/PBI/2003  tanggal  19  Mei  2003 

menyatakan bahwa aktiva produktif  adalah penanaman dana bank syariah baik 

dalam bentuk rupiah maupun valuta  asing dalam bentuk pembiayaan,  piutang, 

qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal 

sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening administratif serta Sertifikat 

Wadiah Bank Indonesia.

Berdasarkan  penjelasan  mengenai  kredit  pada  bank  konvensional  dan 

pembiayaan pada bank syariah, dapat disimpulkan ada suatu perbedaan di antara 

keduanya. Dalam kredit, besarnya pengembalian didasarkan besarnya modal yang 

dipinjam ditambah dengan persentase bunga sehingga nominal pengembaliaannya 

selalu sama. Pada pembiayaan produktif yang menggunakan bagi hasil, besarnya 

pengembalian dari nasabah kepada bank adalah modal ditambah perkalian nisbah 

yang telah disepakati dengan keuntungan yang diperoleh dari usaha pembiayaan, 

sehingga jumlah atau nominalnya tidak sama setiap bulannya. Sedangkan pada 

pembiayaan  konsumen  yang  menggunakan  prinsip  jual  beli,  besarnya 

pengembalian adalah harga pokok ditambah margin keuntungan.

2.2.2. Tujuan Pembiayaan

Arifin (2003:210) menjelaskan tujuan pembiayaan merupakan bagian dari 

tujuan  bank  sebagai  perusahaan,  yaitu  untuk  memperoleh  keuntungan  bagi 
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kesejahteraan  stakeholdersnya.  Oleh  karena  itu,  tujuan  pembiayaan  harus 

mendukung  visi,  misi,  dan  strategi  usaha  bank.  Tujuan  pembiayaan  harus 

dirumuskan dengan jelas, realistis,  dan dapat diketahui oleh semua orang yang 

terlibat  dalam  organisasi  agar  mereka  dapat  berpartisipasi  dengan  penuh 

kesadaran. 

Menurut  Sumitro  (2002:17)  pembiayaan  syariah  memiliki  tujuan  yang 

lebih  dalam  dibandingkan  pembiayaan  konvensional.  Yang  pertama  untuk 

menyediakan alternatif  jenis  pembiayaan bagi  umat  Islam untuk  bermuamalah 

secara Islam dan terhindar dari  praktek pinjaman ribawi atau jenis usaha yang 

mengandung  gharar.  Kedua,  menciptakan  keadilan  dan  keserasian  dalam 

perekonomian dengan membuka peluang bagi seluruh lapisan masyarakat untuk 

memanfaatkan fasilitas  yang diberikan oleh bank syariah.  Ketiga,  menghindari 

eksploitasi  sumber  daya  yang  tidak  seimbang  bank  pemberi  dana  dengan 

pengguna  dana  karena  penentuan  biaya  penggunaan  dana  yang  hanya 

memperhitungkan  dari  sisi  bank  saja.  Keempat,  mengembangkan  industri 

perbankan  sebagai  sarana  pendidikan  dalam  melaksanakan  kegiatan  ekonomi 

yang sehat sekaligus sebagai alat uji bagi kelebihan bank syariah dibandingkan 

dengan bank konvensional.

Berdasarkan penjelasan di  atas,  tujuan pembiayaan yang diberikan oleh 

bank syariah adalah untuk memberikan bantuan permodalan kepada pihak yang 

membutuhkan dana. Namun tidak semua nasabah bisa memperoleh pembiayaan di 

bank syariah, karena bank syariah hanya mendanai usaha yang halal, bebas dari 

riba, bebas dari unsur perjudian atau spekulasi, dan tidak menyimpang dari aturan 
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Islam. Selain itu,  penerapan pembiayaan di  bank syariah  ini  diharapkan dapat 

membentuk sistem perekonomian yang sehat dan lebih tahan terhadap guncangan 

krisis.

2.2.3. Jenis-jenis Pembiayaan

Menurut Antonio (2001:160), pembiayaan pada perbankan syariah dibagi 

berdasarkan  sifat  penggunaan  menjadi  pembiayaan  produktif  dan  pembiayaan 

konsumtif.  Pembiayaan  Produktif  adalah  pembiayaan  yang  ditujukan  untuk 

memenuhi  kebutuhan produksi  dalam arti  luas,  yaitu  untuk peningkatan usaha 

baik  usaha  produksi,  perdagangan,  atau  investasi.  Pembiayaan produktif  dapat 

dibagi  dari  kepemilikannya  menjadi  pembiayaan  modal  kerja  dan  pembiayaan 

investasi. Pembiayaan modal kerja ini untuk memenuhi peningkatan produksi baik 

secara  kuantitatif  dan  kualitatif,  serta  untuk  keperluan  perdagangan  atau 

peningkatan  ultility of place dari suatu barang. Unsur-unsur modal kerja terdiri 

atas  komponen-komponen  likuid  seperti  kas,  piutang,  dan  persediaan  yang 

umumnya terdiri atas persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan 

persediaan barang jadi. Oleh karena itu, pembiayaan modal kerja merupakan salah 

satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas atau kas, pembiayaan piutang, dan 

pembiayaan  persediaan.  Bank  syariah  mempunyai  mekanisme  tersendiri  untuk 

memenuhi  kebutuhan  pendanaan  persediaan,  yaitu  antara  lain  dengan 

menggunakan prinsip jual beli  (al bai) yang menggunakan murabahah, istishna,  

dan salam. Pembiayaan Investasi merupakan pembiayaan yang diberikan kepada 

nasabah  untuk  keperluan  investasi,  yaitu  keperluan  penambahan  modal  untuk 

rehabilitasi, perluasan usaha, ataupun pendirian proyek baru. Ciri-ciri pembiayaan 
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investasi adalah: untuk pengadaan barang-barang modal, mempunyai perencanaan 

alokasi dana yang matang dan terarah, pembiayaan berjangka waktu menengah 

dan panjang. Untuk investasi ini, bank syariah menggunakan skema musyarakah 

mutanaqisah, yang dalam hal ini bank memberikan pembiayaan dengan prinsip 

penyertaan  modal  bersama  dan  secara  bertahap,  lalu  secara  bertahap  bank 

melepaskan penyertaannya dan  pemilik  perusahaan akan mengambil  alih,  baik 

dengan menggunakan  surplus cashflow maupun dengan menambah modal yang 

berasal  dari  setoran  pemegang  saham  yang  ada  ataupun  dengan  mengundang 

pemegang  saham  yang  baru.  Skema  lainnya  adalah  al  ijarah  al  muntahia 

bittamlik,  yaitu  menyewakan  barang  modal  dengan  opsi  diakhiri  kepemilikan. 

Sumber  perusahaan untuk  pembayaran  sewa ini  adalah  amortisasi  atas  barang 

modal yang bersangkutan, surplus, dan sumber-sumber lain yang dapat diperoleh 

perusahaan. 

Pembiayaan  Konsumtif,  yaitu  pembiayaan  yang  digunakan  untuk 

kebutuhan  konsumsi,  yang  akan  habis  dipakai  untuk  memenuhi  kebutuhan. 

Pembiayaan  ini  biasanya  untuk  memenuhi  kebutuhan  primer,  yaitu  kebutuhan 

berupa barang, baik itu makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal maupun 

jasa  seperti  pendidikan  dasar  dan  pengobatan.  Kebutuhan  sekunder  adalah 

kebutuhan tambahan yang secara kualitatif maupun kuantitatif lebih tinggi atau 

lebih mewah dari kebutuhan primer, baik berupa perhiasan, kendaraan, pelayanan 

pendidikan yang lebih tinggi, hiburan, pariwisata, dan lain-lain. 
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2.3. Pembiayaan Mudharabah

Salah satu pembiayaan yang diberikan oleh bank adalah pembiayaan modal 

kerja. Pada bank syariah, seluruh kebutuhan modal kerja tersebut dipenuhi bukan 

dengan meminjamkan uang seperti  pada bank konvensional, melainkan dengan 

menjalin hubungan partnership dengan nasabah, di mana bank bertindak sebagai 

penyandang  dana  (shahibul  maal)  sedangkan  nasabah  sebagai  pengusaha 

(mudharib). Skema pembiayaan semacam ini disebut dengan mudharabah (trust  

financing). Fasilitas ini dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu, sedangkan 

bagi hasil  dibagi  secara periodik dengan nisbah yang disepakati.  Setelah jatuh 

tempo,  nasabah  mengembalikan  jumlah  dana  tersebut  beserta  porsi  bagi  hasil 

(yang belum dibagikan) yang menjadi bagian bank.

2.3.1. Pengertian Mudharabah

Secara etimologis, mudharabah  berasal  dari  kata  dharb,  yang  berarti 

memukul  atau  berjalan.  Pengertian  memukul  atau  berjalan  ini  lebih  tepatnya 

adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha (Qal’aji, 

dalam Antonio, 2001:95). Az-Zuhaili, dalam Sula (2004:54), menyatakan bahwa 

definisi  mudharabah  adalah  pemilik  harta  (rabbul maal) memberikan  kepada 

pengelola   (mudharib) suatu  harta  supaya  dia  mengelola  dalam  bisnis  dan 

keuntungan dibagi  di antara mereka berdua mengikuti syarat yang mereka buat. 

Afzalurrahman,  dalam  Sula  (2004:25),  memberi  definisi  mudharabah 

sebagai suatu  kontrak  kemitraan  (partnership)  yang  berdasarkan  pada  prinsip 

bagi   hasil  dengan  cara  seseorang  memberikan  modalnya  kepada  lain  untuk 

melakukan bisnis dan  kedua  belah  pihak  membagi  keuntungan  atau  memikul 
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beban   kerugian  berdasarkan  isi  perjanjian  bersama.  Ascarya  (2005:21) 

menyatakan  bahwa  pembiayaan  mudharabah adalah  bentuk  pembiayaan  bagi 

hasil ketika bank sebagai pemilik dana atau modal (shahibul maal) menyediakan 

modal 100% kepada pengusaha sebagai pengelola  (mudharib), untuk melakukan 

aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi 

di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad 

(yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar). 

Secara  teknis,  Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan  No.105  (2007, 

paragraf 4) mendefinisikan mudharabah sebagai akad kerjasama antara dua pihak, 

dimana pihak pertama  (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan 

pihak  lainnya  sebagai  pengelola  (mudharib),   dan  keuntungan  usaha  dibagi 

diantara mereka sesuai dengan kesepakatan, sedangkan  kerugian finansial hanya 

ditanggung oleh pengelola dana. Oleh karena itu,  mudharabah merupakan suatu 

akad perjanjian bisnis antara dua pihak, dimana satu pihak sebagai pemilik modal 

mempercayakan  sejumlah  dana  kepada  pihak  lain  sebagai  pengelola,  untuk 

menjalankan suatu aktivitas  bisnis.  Dalam perjanjian ini,  pihak pemilik  modal 

tidak  bertanggung  jawab  dalam  manajemen  usaha  dari  pihak  pengelola,  dan 

pemilik  modal  memperoleh  bagian  tertentu  dari  keuntungan  ataupun  kerugian 

proyek  yang  telah  dibiayai.  Adapun  skema  mudharabah ditunjukkan  pada 

Gambar 2.1.
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Gambar 2.1
Skema Pembiayaan Mudharabah

Sumber: Antonio (2001, 98)

2.3.2. Landasan Syariah

Secara  umum,  landasan  syariah  untuk  akad  mudharabah  lebih 

mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha, yang tampak pada ayat–ayat Al 

Quran dan hadits sebagai berikut: 

1) “... sebagian dari mereka orang–orang yang berjalan di muka bumi mencari 

sebagian karunia Allah ...” (QS. Al-Muzzamil: 20). 

2) “...   apabila  telah  selesai  shalat,  maka  bertebaranlah  kamu  di  muka  bumi 

(untuk menjalankan urusan masing–masing) dan carilah karunia Allah  ...” 

(QS. Al-Jumu’ah: 10). 

3) “... tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu ...” 

(QS. Al-Baqarah: 198).
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4) “Tiga perkara yang di dalamnya  terdapat keberkatan, yaitu menjual dengan 

harga yang  tangguh, muqaradhah  (mudharabah), dan mencampur  gandum 

dengan tepung untuk keperluan rumah (makanan) bukan untuk dijual.” (HR. 

Ibnu Majah, dari Shuhaib ra.) 

5) “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Mutholib 

jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah  ia mensyaratkan 

agar  dananya  tidak  dibawa  mengarungi  lautan,  menuruni  lembah  yang 

berbahaya,  atau  membeli  ternak.  Jika  menyalahi  peraturan  tersebut,  yang 

bersangkutan  bertanggung   jawab   atas   dana   tersebut.  Disampaikanlah 

syarat–syarat  tersebut  kepada  Rasulullah  saw  dan  Rasulullah  pun 

membolehkannya.” (HR. Thabrani)

Dari  beberapa  landasan  syariah  yang  telah  disebutkan,  Islam  memang 

menganjurkan kepada seluruh umatnya untuk melakukan usaha yang halal  dan 

tidak menyimpang dari nilai-nilai syariah. Mudharabah adalah kegiatan ekonomi 

yang dianjurkan dan diperbolehkan oleh Rasulullah karena kegiatan ini  adalah 

sarana bagi pihak yang mempunyai kelebihan dana untuk membantu pihak yang 

kekurangan modal tetapi mempunyai niat untuk menjalankan usaha. 

2.3.3. Rukun dan Syarat Mudharabah

Fatwa DSN-MUI No.7 tahun 2000 menyatakan rukun mudharabah adalah 

pemodal,  pengelola,  modal,  nisbah  keuntungan,  dan  shighat atau  akad.  Untuk 

masing-masing rukun tersebut di atas, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. 

Pertama adalah Pemodal dan pengelola. Dalam mudharabah ada dua pihak yang 

berkontrak,  yaitu  penyedia  dana  atau  shahibul  maal dan  pengelola.  Syarat 
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keduanya adalah Pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi dan 

sah secara hukum dan Keduanya harus mampu bertindak sebagai wakil dan kafil 

dari masing-masing pihak. 

Syarat yang kedua adalah Shighat. Ucapan (shighat) yaitu penawaran dan 

penerimaan  (ijab dan  qabul)  yang  harus  diucapkan  oleh  kedua  pihak  guna 

menunjukkan kemauan mereka untuk menyempurnakan kontrak. Secara eksplisit 

dan implisit  shighat harus menunjukkan tujuan kontrak.  Shighat  dianggap tidak 

sah jika salah satu pihak menolak syarat-syarat yang diajukan dalam penawaran. 

Atau,  salah satu pihak meninggalkan tempat  berlangsungnya negosiasi  kontrak 

tersebut,  sebelum kesepakatan disempurnakan. Kontrak boleh dilakukan secara 

lisan  atau  verbal,  bisa  juga  secara  tertulis  dan  ditandatangani.  Akademi  Fiqih 

Islam dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) membolehkan pula pelaksanaan 

kontrak melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi 

modern seperti faksimili atau komputer.

Syarat  ketiga  adalah  modal  yaitu  sejumlah  uang  yang  diberikan  oleh 

penyedia  dana  kepada  pengelola  untuk  tujuan  menginvestasikannya  dalam 

aktivitas  mudharabah.  Modal  harus diketahui jumlah dan jenisnya (yaitu  mata 

uang).  Modal  harus  tunai,  namun  beberapa  ulama  membolehkan  modal 

mudharabah berbentuk aset perdagangan, misalnya  inventory. Pada waktu akad, 

nilai aset tersebut serta biaya yang telah terkandung di dalamnya (historical cost)  

harus  dianggap  sebagai  modal  mudharabah.  Karena  mudharabah  merupakan 

kerjasama antara dua belah pihak, maka bila shahibul maal memberikan dananya, 

maka  mudharib  mengkontribusikan kerja dan keahliannya. Kontribusi  mudharib 
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dapat berbentuk tugas manajerial, marketing, atau enterpreneurship secara umum. 

Demi mengatur kontribusi mudharib, para ulama lebih lanjut membuat ketentuan: 

(1) Pengelolaan adalah hak eksklusif  mudharib, dan  shahibul maal tidak boleh 

turut campur dalam operasional teknis usaha yang dikelolanya. Namun mazhab 

Hanbali mengizinkan partisipasi penyedia dana dalam pekerjaan itu. (2) Penyedia 

dana  tidak  boleh  membatasi  tindakan  pengelola  sedemikian  rupa  yang  dapat 

mengganggu  upaya  mencapai  tujuan  mudharabah, yaitu  keuntungan.  (3) 

Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang 

berhubungan dengan  mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku 

pada  aktivitas  tersebut.  (4)  Pengelola  harus  mematuhi  syarat-syarat  yang 

ditentukan  oleh  penyedia  dana  jika  syarat-syarat  itu  tidak  bertolak  belakang 

dengan isi kontrak mudharabah. 

Syarat keempat adalah Nisbah atau keuntungan, yaitu jumlah yang didapat 

sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan adalah tujuan akhir akad mudharabah, 

yang harus terikat oleh beberapa syarat.  Keuntungan harus dibagi untuk kedua 

belah pihak. Salah satu pihak tidak diperbolehkan mengambil seluruh keuntungan 

tanpa membagi pada pihak yang lain. Proporsi keuntungan masing–masing pihak 

harus diketahui pada waktu melakukan negosiasi kontrak, dan proporsi tersebut 

harus berasal dari jumlah keuntungan. Apabila jangka waktu akad  mudharabah 

relatif  lama  (di  atas  tiga  tahun), maka nisbah keuntungan dapat disepakati 

untuk ditinjau dari waktu ke waktu. Kedua belah pihak harus menyepakati biaya–

biaya  apa  saja  yang ditanggung oleh  pemodal  dan  biaya–biaya  apa  saja  yang 

ditanggung oleh pengelola.
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Menurut  az-Zuhaili dalam Sula (2004:57), terdapat perkara–perkara yang 

dapat  membatalkan kontrak mudharabah, antara  lain adanya fasakh (pembatalan 

kontrak),  meninggalnya  salah  satu  pihak  yang  melakukan  kontrak,  salah  satu 

pihak  mengalami  kondisi  hilangnya  kesadaran  mental  (gila),  pemilik  harta 

menjadi murtad, dan terjadi kerusakan harta di tangan mudharib.

2.3.4. Jenis-jenis Mudharabah

Menurut  Antonio  (2001:97),  pada  umumnya  akad  mudharabah  dibagi 

menjadi 3 kategori, yaitu mudharabah muthlaqah, mudharabah muqayyadah, dan 

mudharabah musytarakah. 

Mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara  shahibul maal 

dan  mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi 

jenis usaha  (Antonio, 2001). Sedangkan menurut Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan  No.105  (2007,  paragraf  4),  mudharabah  muthlaqah adalah  akad 

mudharabah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana 

dalam pengelolaan investasinya. 

Menurut  Antonio (2001:97),  mudharabah muqayyadah  adalah  bentuk 

kerja sama  antara  shahibul  maal  dan  mudharib yang dibatasi  dengan  batasan 

jenis usaha, waktu,  atau  tempat usaha. Sedangkan menurut Pernyataan Standar 

Akuntansi  Keuangan  No.105  (2007,  paragraf  4),  mudharabah  muqayyadah 

adalah   akad   kerja  sama  dimana   pemilik  dana  memberikan  batasan  kepada 

pengelola dana, antara lain mengenai  tempat,  cara,  dan  atau  objek investasi. 

Mudharabah musytarakah adalah bentuk  mudharabah  dimana pengelola 

dana menyertakan modal atau dananya  dalam  kerja  sama investasi   (PSAK 
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No105,  2007,  paragraf  4).  Menurut   DSN–MUI  dalam  Ali  (2008:149), 

mudharabah musytarakah adalah salah satu  bentuk akad  mudharabah  dimana 

pengelola  (mudharib)  turut  menyertakan  modal  atau  dananya  dalam hal  kerja 

sama investasi. 

2.3.5. Manfaat dan Risiko Mudharabah

Mudharabah mempunyai  beberapa  manfaat  baik  bagi  bank  sebagai 

shahibul maal maupun bagi nasabah sebagai mudharib, antara lain:

1) Bank  akan  menikmati  peningkatan  bagi  hasil  pada  saat  keuntungan  usaha 

meningkat.

2) Bank  tidak  berkewajiban  membayar  bagi  hasil  kepada  nasabah  pendanaan 

secara  tetap,  tetapi  disesuaikan  dengan  pendapatan  atau  hasil  usaha  bank, 

sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread.

3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow atau arus kas 

nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.

4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, 

aman, dan menguntungkan. Karena keuntungan yang konkrit dan benar-benar 

terjadi itulah yang dibagikan.

5) Prinsip bagi hasil dalam mudharabah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap 

dimana  bank  akan  menagih  penerima  pembiayaan  (nasabah)  satu  jumlah 

bunga  tetap  berapa  pun  keuntungan  yang  dihasilkan  nasabah,  sekalipun 

merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Sedangkan  risiko  yang  terdapat  dalam  mudharabah,  terutama  pada 

penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi, diantaranya:
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1) Side streaming,  nasabah menggunakan dana itu bukan seperti  yang disebut 

dalam kontrak.

2) Lalai dan kesalahan yang disengaja.

3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

Selain  memberikan  manfaat  yang  besar,  pembiayaan  mudharabah juga 

mempunyai risiko yang tinggi terutama bagi pemilik dana. Oleh karena itu, bank 

akan meminta  jaminan  pada  nasabah  yang  jumlahnya sesuai  dengan  besarnya 

modal yang diberikan oleh bank. Jaminan ini berfungsi untuk mengurangi risiko 

kecurangan  pengelolaan  dana,  juga  supaya  pengelola  dana  lebih  berhati-hati 

dalam bekerja.  Selain  itu,  bank  harus  lebih  berhati-hati  dan  selalu  melakukan 

pengawasan ekstra kepada nasabah khususnya yang mempunyai pinjaman dalam 

jumlah yang besar. 

2.4. Pembiayaan  Mudharabah  dalam  Pernyataan  Standar  Akuntansi 

Keuangan (PSAK) No.105

Dalam transaksi  mudharabah,  ada  beberapa  hal  yang  harus  diperhatikan 

agar  transaksi  yang  dilakukan  berjalan  sesuai  dengan  syariah.  Ketentuan-

ketentuan tersebut dikeluarkan berdasarkan fatwa dari Dewan Pengawas Syariah 

yang  tertuang  dalam  PSAK  No.105  tentang  Akuntansi  Mudharabah yang 

merupakan  penyempurnaan  dari  PSAK  No.59  tentang  Akuntansi  Perbankan 

Syariah. 

1) Aktiva Mudharabah
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a) Mudharabah dapat bersifat tidak terikat (mudharabah muthlaqah), terikat 

(mudharabah  muqayyadah),  dan  kerjasama  investasi  (mudharabah 

musytarakah). Dalam  mudharabah  muthlaqah pemilik dana memberikan 

kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Dalam 

mudharabah  muqayyadah pemilik  dana  memberikan  batasan  kepada 

pengelola  dana,  antara  lain  mengenai  tempat,  cara,  dan  atau  objek 

investasi. Dalam mudharabah  musytarakah pengelola dana menyertakan 

modal atau dananya dalam kerjasama investasi (PSAK 105, paragraf 4).

b) Pada prinsipnya dalam penyaluran mudharabah tidak ada jaminan, namun 

agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan maka pemilik dana 

dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini 

hanya  dapat  dicairkan  apabila  pengelola  dana  terbukti  melakukan 

pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati  bersama dalam akad 

(PSAK 105, paragraf 8).

c) Dana  yang  disalurkan  oleh  pemilik  dana  diakui  sebagai  investasi 

mudharabah pada  saat  pembayaran  kas  atau  penyerahan  aset  nonkas 

kepada pengelola dana (PSAK 105, paragraf 12).

d) Investasi  mudharabah dalam  bentuk  kas  diukur  sebesar  jumlah  yang 

dibayarkan, sedangkan untuk aset non-kas diukur sebesar nilai wajar aset 

non-kas pada saat penyerahan. Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai 

tercatatnya,  maka  selisihnya  diakui  sebagai  keuntungan  tangguhan  dan 

diamortisasi  sesuai  jangka  waktu  akad.  Jika  nilai  wajar  lebih  rendah 
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daripada nilai  tercatat,  maka selisihnya diakui  sebagai  kerugian (PSAK 

105, paragraf 13).

e) Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha 

mudharabah diterima oleh pengelola dana (PSAK 105, paragraf 16).

f) Pemilik dana menyajikan investasi  mudharabah dalam laporan keuangan 

sebesar nilai tercatat (PSAK 105, paragraf 36).

2) Keuntungan atau kerugian dalam mudharabah

a) Jika dari pengelolaan dana mudharabah menghasilkan keuntungan, maka 

porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan 

berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama 

periode  akad.  Jika  dari  pengelolaan  dana  mudharabah menimbulkan 

kerugian,  maka  kerugian  finansial  menjadi  tanggungan  pemilik  dana 

(PSAK 105, paragraf 10).

b) Jika nilai investasi  mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan 

rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak 

pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan 

mengurangi saldo investasi mudharabah (PSAK 105, paragraf 14).

c) Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa 

adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut 

diperhitungkan pada saat bagi hasil (PSAK 105, paragraf 15).

d) Jika  investasi  mudharabah yang diberikan  dalam aset  nonkas  dan  aset 

nonkas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang 

dipergunakan  secara  efektif  dalam  kegiatan  usaha  mudharabah,  maka 
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kerugian  tersebut  tidak  langsung  mengurangi  jumlah  investasi,  namun 

diperhitungkan pada saat pembagian hasil (PSAK 105, paragraf 17).

e) Jika investasi  mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan 

usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang 

disepakati (PSAK 105, paragraf 20).

f) Kerugian  yang  terjadi  dalam suatu  periode  sebelum akad  mudharabah 

berakhir  diakui  sebagai  kerugian  dan  dibentuk  penyisihan  kerugian 

investasi.  Pada  saat  akad  mudharabah berakhir,  selisih  antara  investasi 

mudharabah  setelah  dikurangi  penyisihan  kerugian  investasi  dan 

pengembalian  investasi  mudharabah  diakui  sebagai  keuntungan  atau 

kerugian (PSAK 105, paragraf 21).

g) Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui 

berdasarkan  laporan  bagi  hasil  atas  realisasi  penghasilan  usaha  dari 

pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi 

hasil usaha (PSAK 105, paragraf 22).

h) Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada 

pengelola dana dan tidak mengurangi investasi  mudharabah (PSAK 105, 

paragraf 23).

3) Piutang dan pengembalian dana mudharabah

a) Pengembalian  dana  mudharabah dapat  dilakukan  secara  bertahap 

bersamaan dengan distribusi bagi hasil  atau secara total pada saat akad 

mudharabah diakhiri (PSAK 105, paragraf 9).
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b) Jika akad  mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan 

belum dibayar  oleh pengelola  dana,  maka investasi  mudharabah diakui 

sebagai piutang (PSAK 105, paragraf 19).

c) Setiap pembayaran kembali pembiayaan mudharabah oleh pengelola dana 

akan mengurangi saldo investasi mudharabah (PSAK 105, paragraf 21).

d) Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai 

piutang (PSAK 105, paragraf 24).

4) Prinsip  pembagian  hasil  usaha  pembiayaan  mudharabah  dapat  dilakukan 

dengan dua metode (PSAK 105, paragraf 11):

a) Prinsip bagi hasil,  maka dasar pembagian hasil  usaha adalah laba bruto 

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

b) Prinsip bagi laba, maka dasar pembagian adalah laba neto (net profit) yaitu 

laba  bruto  dikurangi  beban  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan  dana 

mudharabah.

5) Kelalaian atau kesalahan pengelola dana, antara lain ditunjukkan oleh (PSAK 

105, paragraf 18):

a) Persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi

b) Tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (force majeur) yang lazim dan 

atau yang telah ditentukan dalam akad, atau

c) Hasil keputusan dari institusi yang berwenang

6) Pemilik  dana  mengungkapkan  hal-hal  terkait  transaksi  mudharabah,  tetapi 

tidak terbatas, pada (PSAK 105, paragraf 38):
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a) Isi kesepakatan utama usaha  mudharabah, seperti porsi dana, pembagian 

hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain

b) Rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya

c) Penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan

d) Pengungkapan yang diperlukan sesuai  PSAK No.101 tentang Penyajian 

Laporan Keuangan Syariah.

Berdasarkan  isi  dari  PSAK  No.105  tentang  Akuntansi  Mudharabah,  pada 

dasarnya  ketentuan  yang  tercantum  kurang  lebih  sama  dengan  PSAK  No.59 

tentang Akuntansi Perbankan Syariah. Hanya saja terdapat beberapa perbedaan 

yaitu  pada  prinsip pembagian hasil  usaha dan pengakuan  mudharabah.  Dalam 

PSAK No.59 mudharabah diakui sebagai investasi sedangkan pada PSAK No.105 

diakui  sebagai  pembiayaan  mudharabah.  Prinsip  pembagian  hasil  usaha  pada 

PSAK  No.59  adalah  bagi  hasil  dan  bagi  pendapatan,  sedangkan  pada  PSAK 

No.105 menggunakan bagi hasil dan bagi laba sesuai laba bersih.
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini,  bila ditinjau dari perumusan masalahnya, maka jenis 

penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Penelitian 

deskriptif yaitu penilaian terhadap fenomena atau populasi tertentu yang diperoleh 

peneliti dari subyek berupa induividu, organisasional, industri, atau perspektif lain 

(Indriantoro dan Supomo, 1999:61). Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah 

untuk membuat deskripsi,  gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan 

akurat  mengenai  fakta-fakta,  sifat-sifat  serta  hubungan  antar  fenomena  yang 

diselidiki.

Penelitian kualitatif adalah prosedur yang menghasilkan data-data deskriptif, 

yang meliputi kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang memahami obyek 

penelitian  yang  sedang  dilakukan  yang  dapat  didukung  dengan  studi  literatur 

berdasarkan  pendalaman  kajian  pustaka,  baik  berupa  data  penelitian,  maupun 

angka yang dapat dipahami dengan baik (Moleong, 2006:6). Penelitian kualitatif 

menekankan  pada  pemahaman  mengenai  masalah-masalah  dalam  kehidupan 
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sosial  berdasarkan kondisi  realitas atau natural setting yang holistis,  kompleks, 

dan rinci (Indriantoro, 1999:12).

       Sehubungan  dengan  metode  deskriptif  kualitatif  tersebut,  maka  jenis 

penelitian  yang  digunakan  adalah  studi  kasus  yang  dilakukan  di  PT  BTN 

(Persero) Kantor Cabang Syariah Malang untuk mengetahui pencatatan transaksi 

pembiayaan mudharabahnya. Penelitian studi kasus merupakan penelitian dengan 

karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini 

dari obyek yang diteliti, serta interaksinya dengan lingkungan. Obyek yang diteliti 

bisa berupa individu, kelompok, lembaga, atau komunitas tertentu. Tujuan studi 

kasus adalah melakukan penyelidikan secara mendalam mengenai obyek tertentu 

untuk  memberikan  gambaran  secara  lengkap  mengenai  obyek  tertentu 

(Indriantoro, 1999:26).

      

3.2. Obyek Penelitian

Dalam penelitian ini, obyek yang dipilih adalah PT BTN (Persero) Kantor 

Cabang Syariah Malang, yang meliputi pihak-pihak yang terkait langsung dalam 

kegiatan akuntansi dan pembiayaan. Obyek penelitian ini akan bertindak sebagai 

narasumber sehingga akan berpengaruh pada keakuratan data. 

3.3. Sumber Data

Sumber  data  penelitian  merupakan  faktor  penting  yang  menjadi 

pertimbangan dalam menentukan metode pengumpulan data. Sumber data yang 
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digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  suber  data  primer  dan  sumber  data 

sekunder. 

Data primer berasal dari sumber yang asli dan dikumpulkan secara khusus 

untuk  menjawab  pertanyaan  penelitian.  Dengan  data  primer,  peneliti  dapat 

mengumpulkan  secara  teliti  informasi  yang  diinginkan.  Data  primer  dalam 

penelitian ini didapat dari penelusuran langsung dan melalui wawancara dengan 

pihak PT BTN (Persero) Kantor Cabang Syariah Malang. Data sekunder adalah 

data  penelitian  yang  diperoleh  peneliti  secara  tidak  langsung  melalui  media 

perantara  atau diperoleh dan dicatat  oleh pihak lain  (Indriantoro dan Supomo, 

2002). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan 

artikel-artikel yang dipublikasikan di media massa dan internet.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Studi kepustakaan 

Studi kepustakaan adalah dokumentasi dari review yang bersifat komprehensif 

atas sumber data yang dipublikasikan.  Kepustakaan yang diperlukan dalam 

penelitian  ini  yaitu  buku-buku,  jurnal-jurnal,  artikel  yang  mendasari 

penelitian, serta laporan keuangan tahunan yang mendukung hasil penelitian. 

2. Observasi 

Observasi  yaitu  pengumpulan  data  dengan  melakukan  pengamatan  secara 

langsung dari  sumber  asli,  dalam hal  ini  adalah PT BTN (Persero)  Kantor 

Cabang Syariah Malang. Observasi ini dilakukan dengan cara peneliti berada 
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diluar, artinya peneliti tidak ikut serta terlibat dalam obyek yang diteliti. Hal 

yang diamati adalah pelaksanaan pembiayaan mudharabah. 

3. Interview 

Menurut  Indriantoro  dan  Supomo  (1999:152),  interview atau  wawancara 

merupakan  teknik  pengumpulan  data  dalam  metode  survey  yang 

menggunakan  pertanyaan  secara  lisan  kepada  obyek  penelitian,  yakni 

melakukan  tanya  jawab  secara  langsung  dengan  pihak-pihak  yang  terkait 

untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan sistem pembiayaan 

mudharabah.

4. Dokumentasi. 

Langkah  ini  dilakukan  terhadap  buku-buku  yang  relevan  dengan  topik 

penelitian,  serta  dokumen  dari  PT  BTN (Persero)  Kantor  Cabang  Syariah 

Malang.

3.5. Teknik Analisis Data

Teknik  analisis  data  merupakan  proses  pengorganisasian  dan  pengaturan 

secara sistematik sejumlah data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar 

sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja seperti yang disarankan data, 

dan  untuk  meningkatkan  pemahaman  terhadap  bahan-bahan  tersebut  untuk 

dipresentasikan kepada orang lain (Moleong, 2000:103). 

Analisis data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  teknik  analisis 

deskriptif.  Menurut  Indriantoro  dan  Supomo  (1999:170)  deskriptif  merupakan 

proses  transformasi  data  penelitian  dalam  bentuk  tabulasi  sehingga  mudah 
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dipahami dan diinterpretasikan,  misalnya memberikan gambaran yang obyektif 

mengenai  penerapan  pembiayaan  mudharabah di  PT  BTN  (Persero)  Kantor 

Cabang Syariah Malang.

Hal  yang  akan  diteliti  dalam  penelitian  ini  adalah  pencatatan  transaksi 

mudharabah yang dimulai  dari  penyerahan modal  oleh bank sebagai  shahibul  

maal kepada nasabah sebagai  mudharib sampai dengan pengembalian dana oleh 

mudharib  di  akhir  masa  kontrak  perjanjian  mudharabah.  Proses  analisis  data 

dalam  teknik  kualitatif  ini  dilakukan  sejak  dan  sepanjang  proses  penelitian 

berlangsung.  Rancangan  analisis  berikut  dibuat  untuk  memberikan  arahan 

pembahasan yang sistematis dalam memperoleh jawaban atas rumusan masalah 

yang telah ditentukan. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah:

1) Menganalisis tentang penerapan pembiayaan  mudharabah  yang terjadi pada 

saat pemberian modal oleh bank, pembayaran cicilan pokok dan bagi hasil, 

dan pengembalian modal oleh mudharib di akhir masa kontrak.  

2) Membandingkan transaksi  pembiayaan  mudharabah  di  bank dengan PSAK 

No.105  untuk  mengetahui  apakah  bank  telah  menerapkan  akuntansi 

mudharabah sesuai dengan ketentuan standar.

3) Apabila ditemukan hasil bahwa bank belum mematuhi PSAK No.105 dalam 

penerapan  akuntansi  pembiayaan  mudharabah,  penulis  akan  mencari 

penyebab ketidakpatuhan tersebut.
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BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum PT BTN (Persero) Kantor Cabang Syariah Malang

BTN Syariah merupakan  Strategic Bussiness Unit (SBU)  dari Bank BTN 

yang menjalankan bisnis dengan prinsip syariah, mulai beroperasi pada tanggal 14 

Februari  2005 melalui  pembukaan Kantor  Cabang Syariah pertama di  Jakarta. 

Pembukaan SBU ini adalah untuk melayani tingginya minat masyarakat dalam 

memanfaatkan  jasa  keuangan  Syariah  dan  memperhatikan  keunggulan  prinsip 

Perbankan Syariah, adanya Fatwa MUI tentang bunga bank, serta melaksanakan 

hasil RUPS tahun 2004.

4.1.1. Sejarah Perusahaan

Tanggal  9  Februari  1950  didirikan  Bank  Tabungan  Pos  (BTP)  yang 

kemudian  berubah  menjadi  Bank  Tabungan  Negara  (BTN)  pada  tahun  1963 

sampai  sekarang  atas  dasar  Undang-undang  Darurat  No.  9  tahun  1950. 

Berdasarkan  UU No.20 tahun 1968 tugas  pokok BTN disempurnakan sebagai 

lembaga untuk perbaikan ekonomi rakyat dan pembangunan ekonomi nasional 
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dengan jalan menghimpun dana dari masyarakat terutama dalam bentuk tabungan. 

Tahun 1974 pemerintah membuat rencana pembangunan perumahan dan untuk 

menunjang  keberhasilan  rencana  tersebut,  BTN  ditunjuk  sebagai  lembaga 

pembiayaan  kredit  perumahan  untuk  masyarakat  berpenghasilan  menengah 

kebawah.  Berdasarkan surat menteri keuangan No. B-49/MK/IV/I/1974 tanggal 

29 Januari 1974 lahirlah Kredit Pemilikan Rumah yang sering disebut KPR.

Tahun 1989 dengan surat  BI  No.22/9/Dir/UPG tanggal  29  April  1989, 

BTN berubah menjadi bank umum tanggal 1 Agustus 1992. Status hukum BTN 

diubah menjadi bank umum menjadi perusahaan perseroan dengan kepemilikan 

saham  mayoritas  adalah  pemerintah  di  Departemen  Keuangan  Republik 

Indonesia.  Pada  tahun  1994  melalui  surat  keputusan  Direksi  BI 

No.27/58/KEP/DIR tanggal 29 September 1994 PT BTN dapat beroperasi sebagai 

Bank Devisa.

Berdasarkan  kajian  konsultan  independen  Price  Waterhouse  Cooper, 

pemerintah melalui menteri BUMN dengan surat No.554/M-MBU/2002 tanggal 

21 Agustus 2002 memutuskan BTN sebagai bank umum dengan fokus pinjaman 

tanpa subsidi untuk pemerintah. Dalam usahanya untuk meningkatkan pelayanan 

dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan Dual Banking System. BTN telah 

membuka unit syariah pada tahun 2004 sesuai risalah BPW tanggal 16 Januari 

2004  berdasarkan  perubahan  Anggaran  Dasar  PT  BTN (persero)  dengan  akta 

No.29 tanggal 27 Oktober 2004 oleh Notaris Emi Sulistiyo Wati, SH berdasarkan 

ketetapan Direksi No. 15/DIR/SYA/2004 tanggal 4 November 2004. 
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Dalam pelaksanaan kegiatan usahanya, perbankan syariah didampingi oleh 

Dewan Pengawas Syariah (DPS), yaitu badan independen yang ditempatkan oleh 

Dewan Syariah Nasional (DSN) pada bank. Anggota DPS harus terdiri dari para 

pakar di bidang syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan umum bidang 

perbankan.  Persyaratan  anggota  DPS diatur  dan  ditetapkan  oleh  DSN.  Dalam 

pelaksanaan tugas sehari-hari, DPS wajib mengikuti fatwa DSN yang merupakan 

otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa mengenai kesesuaian produk dan jasa 

bank dengan ketentuan dan prinsip syariah. Tugas utama DPS adalah mengawasi 

kegiatan usaha bank agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah 

yang telah difatwakan oleh DSN. 

4.1.2. Tujuan Pendirian Perusahaan

Tujuan dari pendirian PT BTN (Persero) Kantor Cabang Syariah Malang 

ini adalah:

1) Untuk  memenuhi  kebutuhan  Bank  dalam  memberikan  pelayanan  jasa 

keuangan syariah.

2) Mendukung pencapaian sasaran laba usaha Bank.

3) Meningkatkan  ketahanan  Bank  dalam  menghadapi  perubahan  lingkungan 

usaha.

4) Memberi keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan segenap nasabah dan 

pegawai.

4.1.3. Visi dan Misi Perusahaan

Visi dan Misi  Bank BTN Syariah sejalan dengan visi  Bank BTN yang 

merupakan Strategic Business Unit dengan peran untuk meningkatkan pelayanan 
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dan pangsa pasar sehingga Bank BTN tumbuh dan berkembang di masa yang 

akan datang. BTN Syariah juga sebagai pelengkap dari bisnis perbankan di mana 

secara konvensional tidak dapat terlayani.

1) Visi

“Menjadi  Strategic  Business  Unit (SBU)  BTN  yang  sehat  dan  terkemuka 

dalam penyediaan  jasa  keuangan syariah  dan  mengutamakan kemaslahatan 

bersama.”

2) Misi

a. Mendukung pencapaian sasaran laba usaha BTN.

b. Memberikan  pelayanan  jasa  keuangan  Syariah  yang  unggul  dalam 

pembiayaan perumahan dan produk serta  jasa keuangan Syariah terkait 

sehingga  dapat  memberikan  kepuasan  bagi  nasabah  dan  memperoleh 

pangsa pasar yang diharapkan.

c. Melaksanakan manajemen perbankan yang sesuai dengan prinsip Syariah 

sehingga  dapat  meningkatkan  ketahanan  BTN  dalam  menghadapi 

perubahan lingkungan usaha serta meningkatkan shareholders value.

d. Memberi  keseimbangan  dalam  pemenuhan  kepentingan  segenap 

stakeholders serta memberikan ketentraman pada karyawan dan nasabah.

4.1.4. Struktur Organisasi 

Menindaklanjuti  Keputusan  Direksi  No.15/DIR/DSYA/2004  tanggal  4 

November 2004 tentang Struktur organisasi  PT BTN (Persero) Kantor Cabang 

Syariah  Malang,  sebagai  upaya  tercapainya  visi  dan  misi,  kemudahan  dalam 

pelaksanaan  birokrasi  serta  pencapaian  tujuan  perusahaan,  maka  sangat 
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diperlukan  pembentukan  sekelompok  sumber  daya  profesional  dan  berakhlak 

mulia  dalam  suatu  wadah.  Dalam  wadah  tersebut,  nantinya  akan  dilakukan 

pembentukan struktur organisasi perusahaan dimana setiap manajer dan staf akan 

bertanggung jawab sesuai dengan job description (deskripsi pekerjaan) yang telah 

ditetapkan  sehingga  tercipta  efisiensi  dan  efektivitas  dalam  bekerja.  Struktur 

organisasi PT BTN (Persero) Kantor Cabang Syariah Malang diperlihatkan pada 

Gambar 4.1.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi PT BTN (Persero) Kantor Cabang Syariah Malang

Sumber: PT BTN (Persero) Kantor Cabang Syariah Malang (2009)

Keterangan:

• Teller Services Officer (TSO)

• Customer Services Officer (CSO)

• Account Officer (AO)

• Transaction Processing Officer (TPO)

• Financing Administration Officer (FAO)

• General Branch Administration (GBA)

• Accounting and Controlling (ACC)

Kepala Cabang

Kasie RetailKasie Operasional

TPO FAO ACC GBACWO CSO AO TSO
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• Collection Work Out (CWO)

4.1.5. Produk dan Jasa

Dalam  rangka  menjalankan  aktivitas  operasionalnya  sebagai  lembaga 

keuangan syariah yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya 

kembali,  BTN Syariah  mempunyai  beberapa produk layanan.  Produk dan jasa 

yang ditawarkan pada BTN Syariah meliputi produk dana, produk pembiayaan, 

dan produk jasa. 

1) Produk  Dana,  meliputi  Tabungan  Batara  iB,  Tabungan  Investa  Batara  iB, 

Tabungan Baitullah Batara iB, Giro Batara iB, dan Deposito Batara iB.

2) Produk Jasa, meliputi RTGS (Real Time Gross Settlement) dan Kiriman Uang 

Rupiah (Transfer).

3) Produk Pembiayaan, meliputi  Pembiayaan KPR BTN iB,  Pembiayaan KPR 

Indensya BTN iB, Pembiayaan Multiguna BTN iB, Pembiayaan Modal Kerja 

BTN iB, Pembiayaan Yasa Griya BTN iB

4.2. Deskripsi Pembahasan

Penelitian  ini secara  umum  akan  membahas  mengenai  penerapan 

pembiayaan  mudharabah di  BTN  Syariah  Cabang  Malang  dari  awal  nasabah 

mengajukan pembiayaan, persetujuan atau akad kontrak, pembagian hasil usaha, 

dan  pengembalian  dana  oleh  nasabah.  Penulis  juga  akan  menjelaskan  tentang 

persyaratan  dan  ketentuan  nasabah,  jaminan,  serta  perlakuan  akuntansi  atas 

pembiayaan  mudharabah  pada  BTN  Syariah.  Dalam  penelitian  ini,  perlakuan 

transaksi  pembiayaan  mudharabah  yang  meliputi  pengakuan,  pengukuran, 
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penyajian,  dan  pelaporan  transaksi  pembiayaan  mudharabah  di  BTN  Syariah 

cabang  Malang  akan  dibandingkan  dengan  Pernyataan  Standar  Akuntansi 

Keuangan  (PSAK)  No.105  tentang  Akuntansi  Mudharabah  untuk  mengetahui 

apakah  BTN  Syariah  telah  menaati  standar  yang  ditetapkan.  Apabila  terdapat 

ketidaksesuaian,  maka  penulis  akan  mencari  faktor-faktor  yang  menyebabkan 

ketidaksesuaian tersebut. PSAK No.105 merupakan pengganti dari PSAK No.59 

tentang  Akuntansi  Perbankan  Syariah  yang  khusus  memuat  peraturan  tentang 

akuntansi  mudharabah.  Dalam  prakteknya,  BTN  Syariah  ternyata  masih 

menggunakan  pedoman  PSAK  No.59  tentang  Akuntansi  Perbankan  Syariah 

dalam kegiatan operasionalnya.  Namun, karena terhitung sejak 1 Januari  2008 

PSAK No.105 telah diberlakukan untuk menggantikan PSAK No.59 dalam hal 

yang  berkaitan  dengan  pembiayaan  mudharabah,  maka  penulis  tetap 

membandingkan  aktivitas  pembiayaan  mudharabah di  BTN  Syariah  dengan 

PSAK No.105 tentang Akuntansi Mudharabah.                              

4.3. Penerapan Transaksi  Pembiayaan  Mudharabah di  PT BTN (Persero) 

Kantor Cabang Syariah Malang

PT BTN (Persero)  Kantor  Cabang Syariah Malang menyediakan fasilitas 

mudharabah berupa pembiayaan kepada nasabah yang digunakan untuk modal 

kerja usaha selama tidak bertentangan dengan syariah Islam. BTN Syariah tidak 

membiayai  nasabah  perorangan,  namun  berupa  lembaga  yang  telah  berbadan 

hukum seperti koperasi anggota, CV, Firma, dan sebagainya. Jenis pembiayaan 

mudharabah di  BTN  Syariah  antara  lain  pembiayaan  modal  kerja  yang 
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peruntukkannya khusus disalurkan ke anggota koperasi untuk pembelian barang 

halal  dengan  Akad  Murabahah (jual  beli)  dengan  mekanisme  pengembalian 

potong gaji, pembiayaan modal kerja yang diberikan ke lembaga (koperasi) yang 

peruntukannya untuk pengerjaan proyek berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK), 

dan  pembiayaan  modal  kerja  yang  diberikan  ke  lembaga  (koperasi)  yang 

dipergunakan untuk investasi.  Jangka waktu pembiayaan  mudharabah adalah 1 

sampai  5  tahun.  Penetapan  nisbah  menggunakan  metode  bagi  pendapatan 

(revenue  sharing). Perhitungan  bagi  hasil  berdasarkan  kesepakatan  Bank  dan 

Nasabah dalam bentuk nisbah, sesuai  proyeksi arus kas  (cash flow)  dan tingkat 

bagi hasil yang bersaing.  Modal kerja yang diberikan hanya berupa uang yang 

besarnya  tergantung  dari  kesepakatan  bank  dan  nasabah.  Pembiayaan 

mudharabah diakui setelah uang berada di tangan nasabah, apabila pembiayaan 

diberikan  secara  berkala  maka  diakui  setiap  pembiayaan  diberikan  kepada 

nasabah. Biaya operasional yang timbul dalam pengelolaan usaha menjadi beban 

Nasabah. 

BTN  Syariah  menetapkan  agunan  minimum  sebesar  150%  dari  pokok 

pinjaman  dan  Surat  Perintah  Kerja  (SPK) proyek  asli  untuk  pembiayaan 

berdasarkan  SPK.  Agunan  dapat  berupa  Akta  yang  disahkan  Notaris,  BPKB, 

Deposito, dan sebagainya yang selanjutnya akan disimpan oleh bagian Financing 

Administration Officer (FAO). Agunan atau jaminan ini dinilai oleh penilai intern 

BTN Syariah berdasarkan harga pasar yang ditentukan atas informasi yang berasal 

dari  pemerintah,  masyarakat  maupun  lembaga  penilai  independen  bagi  aktiva 

bernilai  lebih  dari  5  miliar.  Apabila  nasabah  mengalami  kesulitan  dalam 
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pembayaran,  maka  bank  akan  melakukan  penguasaan  aset-aset  dan  jaminan 

nasabah  (mudharib)  untuk  disita.  Namun bila  mudharib melakukan  kesalahan 

yang  disengaja  atau  lalai  dalam melakukan  suatu  usaha  dan  terjadi  kerugian, 

mudharib tersebut  harus  menanggung  kerugian  sebesar  bagian  yang  telah 

dilalaikannya.

Besarnya  pembiayaan  yang  diberikan  oleh  bank  disesuaikan  dengan 

besarnya aset yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin besar aset yang dimiliki, 

maka akan semakin besar pula pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank dan 

begitu  pula  sebaliknya.  Setiap  pembiayaan  mudharabah yang  dilakukan  akan 

dikenai  biaya  pra  akad  atau  pra  realisasi  meliputi  biaya  administrasi,  premi 

asuransi,  biaya  akta,  dan  sebagainya  yang harus  dibayar  oleh  mudharib tanpa 

mengurangi jumlah pencairan dana pembiayaan. Skema mudharabah pada BTN 

Syariah diperlihatkan pada gambar 4.2.

Gambar 4.2
Skema Mudharabah pada BTN Syariah
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Sumber: www.btn.co.id (2009)

4.3.1. Pada Saat Penyerahan Dana oleh Bank Kepada Nasabah

Di  BTN  Syariah,  pada  saat  terjadi  kontrak  pembiayaan  mudharabah 

dengan nasabah, berarti dana juga diserahkan. Bank akan mencatat transaksi pada 

saat penyerahan tersebut dan mengakui sebagai pembiayaan mudharabah sebesar 

saldo  pembiayaan.  Pembiayaan  mudharabah ini  disajikan  pada  pos  neraca  di 

kolom aktiva.  Jurnal yang dibuat oleh bank pada saat penyerahan dana kepada 

nasabah adalah:

Pembiayaan Mudharabah Rp xxx
Kas Rp xxx

Hal itu telah sesuai dengan PSAK No.105 paragraf 12 yang menyatakan “Dana 

yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat 

pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana”, hanya saja 

terdapat  perbedaan  dalam  penyajian  akun  pembiayaan  mudharabah yang 

seharusnya disajikan sebagai investasi  mudharabah. PSAK memberikan pilihan 

bagi bank dalam memberikan pembiayaan  mudharabah dalam bentuk uang kas 

atau barang yang disajikan sebagai investasi. Penyajian sebagai investasi dirasa 

lebih  cocok  karena  mudharabah adalah  kerja  sama  usaha  dan  bukan  sistem 

pinjam  meminjam,  sehingga  bank  bertindak  sebagai  investor  yang  ikut 

menanggung  kerugian  usaha,  bukannya  sebagai  kreditor.  Pembiayaan 

menggunakan uang kas lebih mudah diukur pengelolaan dan penggunaannya oleh 

nasabah, sedangkan dalam bentuk barang akan lebih sulit dalam pengukurannya 

http://www.btn.co.id/
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karena tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan membuat nasabah kesulitan 

dalam mengelola usahanya.

Apabila  sebagian  pembiayaan  mudharabah  hilang  sebelum  dimulainya 

usaha karena adanya kerusakan atau sebab lainnya  tanpa adanya kelalaian atau 

kesalahan  pihak  pengelola  dana,  maka  rugi  tersebut  mengurangi  saldo 

pembiayaan  mudharabah  dan diakui sebagai kerugian bank. Jurnal yang dibuat 

oleh bank adalah:

Kerugian Mudharabah Rp xxx
Penyisihan Kerugian Mudharabah Rp xxx

Hal ini juga telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 14 yang menyatakan “Jika 

nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang 

atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka 

penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi 

mudharabah” dan PSAK No.105 paragraf 15 yang menyatakan “Jika sebagian 

pembiayaan mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian 

atau kesalahan pengelola dana maka rugi tersebut diperhitungkan pada saat bagi 

hasil”.  Apabila  bank  menderita  kerugian,  akan  diakui  pada  periode  terjadinya 

kerugian yang akan dibentuk akun Penyisihan Penghapusan Aktiva Pembiayaan. 

Hal ini sesuai dengan PSAK No.105 paragraf 21 yang berbunyi “Kerugian yang 

terjadi dalam suatu periode sebelum akad  mudharabah berakhir diakui sebagai 

kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad mudharabah 

berakhir,  selisih  antara  investasi  mudharabah  setelah  dikurangi  penyisihan 

kerugian  investasi  dan  pengembalian  investasi  mudharabah  diakui  sebagai 
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keuntungan  atau  kerugian”. Pertanggungjawaban  kerugian  oleh  bank  hanya 

sebatas pokok modal, sedangkan nasabah bisa jadi akan menanggung kerugian 

yang lebih besar dari bank jika kerugian yang menimpa usahanya menghabiskan 

seluruh  kekayaan  yang  ada  pada  usaha  tersebut.  Padahal  dalam  konsep 

mudharabah  pemilik dana akan menanggung semua kerugian materi dari usaha 

tersebut  sedangkan  pengelola  hanya  menanggung  kerugian  waktu  dan  tenaga 

selama menjalankan usaha tersebut.

4.3.2. Pada  Saat  Pembayaran  Cicilan  dan  Pembayaran  Bagi  Hasil  oleh 

Nasabah

Pengembalian  pembiayaan  oleh  nasabah  dapat  diangsur  tiap  bulan 

bersamaan dengan bagi hasil atau pembayaran sekaligus pada saat jatuh tempo. 

Apabila  pembayaran  pembiayaan  diangsur,  maka  besarnya  pembayaran  akan 

mengurangi saldo pembiayaan  mudharabah nasabah yang bersangkutan.  Jurnal 

yang dibuat oleh bank adalah:

Kas Rp xxx
Pembiayaan Mudharabah Rp xxx

Sedangkan bila pada saat jatuh tempo nasabah belum membayar cicilan, maka 

bank akan membuat jurnal sebagai berikut:

Piutang Rp xxx
Pembiayaan Mudharabah Rp xxx

Hal ini sesuai dengan PSAK No.105 paragraf 9 yang menyatakan “Pengembalian 

dana  mudharabah dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi 

bagi hasil atau secara total  pada saat akad  mudharabah  diakhiri.” Pembayaran 
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secara  mencicil  ini  dapat  meringankan  beban  nasabah  untuk  mengembalikan 

pinjaman dan juga bisa menjadi pemasukan bagi bank.

Nisbah  bagi  hasil  dihitung  berdasarkan  komposisi  modal  yang  telah 

disetorkan  bank  kepada  usaha  nasabah atau  sesuai  dengan  kesepakatan  antara 

bank  dengan  nasabah,  dihitung  dari  prosentase  bagi  hasil  bank  terhadap 

penghasilan  usaha  nasabah  yang  dilihat  dari  laporan  keuangan  bulanan  usaha 

nasabah  (revenue  sharing).  PSAK  No.105  paragraf  11  menyatakan  bahwa 

pembagian  hasil  usaha  mudharabah dapat  dilakukan  berdasarkan  prinsip  bagi 

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

dasar  pembagian  hasil  usaha  adalah  laba  bruto  (gross  profit)  bukan  total 

pendapatan usaha (omzet). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar 

pembagian adalah laba neto (net profit) yaitu laba bruto dikurangi beban yang 

berkaitan dengan pengelolaan dana  mudharabah.  Revenue sharing sudah tidak 

dipergunakan  di  PSAK No.105  namun masih  dipakai  di  BTN Syariah  karena 

metode ini lebih mudah digunakan dalam menganalisis laporan keuangan nasabah 

dan  menghasilkan  keuntungan  yang  lebih  besar  bagi  pihak  bank  karena 

penghitungan  didasarkan  pada  total  pendapatan  tanpa  dikurangi  harga  pokok 

pembelian  dan  beban-beban. Selain  itu,  bank  menggunakan  sistem  revenue 

sharing  karena nasabah pembiayaan di Indonesia terutama dalam lingkup kerja 

BTN  Syariah  dinilai  masih  kurang  amanah,  dan  pihak  BTN  Syariah  sendiri 

merasa masih kurang mempunyai kemampuan untuk melakukan pemeriksaan atas 

laporan keuangan nasabahnya secara rutin meskipun bank mempunyai kekuasaan 

untuk melakukannya. Dengan alasan tersebut menimbulkan kekhawatiran pihak 
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bank bila menggunakan metode  profit sharing akan menimbulkan kerugian baik 

bagi  pemilik  dana  atau  pengelola  dana.  Untuk  meminimalisir  resiko,  maka 

perhitungan bagi hasil didasarkan pada hasil kinerja yang dibiayai. 

Keuntungan atau kerugian dari pembiayaan mudharabah diakui pada saat 

periode  terjadinya.  Bank  hanya  mengakui  keuntungan  sesuai  dengan  laporan 

keuangan  yang  diserahkan  nasabah,  bukan  dari  proyeksi  bank  untuk  usaha 

nasabah tersebut. Bagian keuntungan bank diperhitungkan dari penghasilan usaha 

nasabah dikalikan prosentase pembagian yang telah ditentukan pada saat akad. 

Bagi hasil  mudharabah disajikan pada pos pendapatan dalam laporan laba rugi. 

Hal ini sesuai dengan PSAK No.105 paragraf 22 yang menyatakan “Pengakuan 

penghasilan  usaha  mudharabah  dalam  praktik  dapat  diketahui  berdasarkan 

laporan  bagi  hasil  atas  realisasi  penghasilan  usaha  dari  pengelola  dana.  Tidak 

diperkenankan  mengakui  pendapatan  dari  proyeksi  hasil  usaha.  PSAK  hanya 

membolehkan penghitungan laba atau rugi dari laporan keuangan nasabah bukan 

dari proyeksi hasil usaha yang dibuat bank. Hal ini dikarenakan laporan proyeksi 

hasil  usaha  belum  tentu  sesuai  dengan  kenyataan  usaha  yang  ada.  Laporan 

proyeksi usaha bank berfungsi sebagai pengendalian terhadap laporan keuangan 

usaha nasabah, dimana bank akan menerima laporan keuangan nasabah walaupun 

berbeda dengan laporan proyeksi usaha, selama perbedaan itu masih dalam batas 

kewajaran  sedangkan  apabila  perbedaan  tersebut  terlalu  besar  di  luar  batas 

kewajaran maka bank akan melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab 

perbedaan tersebut.  Jurnal  yang dibuat  pihak bank pada saat  pembayaran bagi 

hasil adalah:
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Kas Rp xxx
Pendapatan Bagi Hasil Rp xxx

Bila pada saat jatuh tempo, nasabah belum membayar bagi hasil, maka bank akan 

membuat jurnal sebagai berikut:

Piutang Pendapatan Bagi Hasil Rp xxx
Pendapatan Bagi Hasil Rp xxx

Apabila  nasabah  belum  membayar  cicilan  pokok  pembayaran  maupun 

bagi  hasil  bank,  maka  bank  akan  mencatat  dalam  akun  Piutang  dan  Piutang 

Pendapatan Bagi Hasil.  Hal ini sesuai dengan PSAK No.105 paragraf 19 yang 

berbunyi ”Jika akad  mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo 

dan  belum  dibayar  oleh  pengelola  dana,  maka  investasi  mudharabah diakui 

sebagai piutang” dan paragraf 24 yang berbunyi ”bagian hasil usaha yang belum 

dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang.” 

4.3.3. Pada Saat Pelunasan Pembiayaan Mudharabah

Pada saat pelunasan pembiayaan mudharabah, nasabah membayar seluruh 

kekurangan  dana  yang  dipinjam.  Bank  mengukur  dan  mengakui  pelunasan 

pembiayaan mudharabah sebesar jumlah yang diterima oleh bank. Pelunasan oleh 

nasabah ini akan mengurangi saldo pembiayaan mudharabah dan menambah kas 

yang diterima. Selain itu, nasabah juga membayarkan pembagian bagi hasil yang 

menjadi bagian bank. Bank mengungkapkan hal-hal terkait dengan pembiayaan 

mudharabah meliputi  jumlah  pembiayaan  secara  keseluruhan  selama  periode 

berjalan, pembagian hasil usaha, dan lain-lain. Jurnal yang dibuat oleh bank pada 

saat pelunasan dana oleh nasabah adalah:

Kas Rp xxx
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Penyisihan Kerugian Mudharabah Rp xxx
Pembiayaan Mudharabah Rp xxx

Tabel 4.1.
Perbandingan Pencatatan Transaksi di BTN Syariah dengan PSAK No.105

BTN Syariah PSAK No.105
Pengakuan Saat Penyerahan Dana Diakui sebagai 

Pembiayaan 
Mudharabah

Diakui sebagai Investasi 
Mudharabah

Saat pembagian hasil 
usaha

Diakui berdasar 
laporan keuangan yang 
diserahkan nasabah

Diakui berdasarkan 
laporan bagi hasil atas 
realisasi penghasilan 
usaha dari pengelola 
dana.

Pengukuran Saat Penyerahan Dana Sebesar saldo 
pembiayaan yang 
diserahkan pada 
nasabah

Sebesar jumlah yang 
dibayarkan pada nasabah

Saat pembagian hasil 
usaha

Sebesar jumlah nisbah 
yang telah disepakati 
pada awal kontrak

Sesuai dengan nisbah 
yang telah disepakati 
kedua belah pihak

Penyajian Saat Penyerahan Dana Disajikan sebesar nilai 
tercatat pada neraca di 
kolom aktiva

Disajikan sebesar nilai 
tercatatnya di neraca pada 
pos aktiva

Saat pembagian hasil 
usaha

Disajikan pada pos 
pendapatan di neraca

Disajikan sebagai pos 
bagi hasil di neraca

Pengungkapan Saat Penyerahan Dana • keseluruhan 
jumlah 
pembiayaan 
mudharabah di 
awal dan akhir 
periode

• jumlah penyisihan 
kerugian selama 
periode berjalan

• keseluruhan jumlah 
investasi 
mudharabah di awal 
dan akhir periode

• jumlah penyisihan 
kerugian selama 
periode berjalan

Saat pembagian hasil 
usaha

• metode pembagian 
hasil usaha yaitu 
revenue sharing.

• ketetapan besarnya 
nisbah

• bagi hasil yang 
belum diterima

• metode pembagian 
hasil usaha 

• ketetapan besarnya 
nisbah

• bagi hasil yang belum 
diterima oleh bank

4.4. Penggunaan Revenue Sharing dalam Pembagian Hasil Usaha

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.59 tentang perbankan syariah 

membolehkan pembagian hasil usaha pada bank syariah menggunakan bagi laba 
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yang dihitung dari  pendapatan  setelah dikurangi  beban yang berkaitan dengan 

pengelolaan  dana  mudharabah atau  bagi  pendapatan  yang  dihitung  dari  total 

pendapatan  pengelolaan  mudharabah.  Pada  Pernyataan  Standar  Akuntansi 

Keuangan No.105 tentang akuntansi  mudharabah,  bagi pendapatan sudah tidak 

digunakan.  Pembagian  hasil  usaha  yang diperbolehkan adalah  bagi  hasil  yang 

dasar pembagian hasil usahanya adalah laba bruto (gross profit) bukan pendapatan 

usaha (omzet), selain itu prinsip bagi laba yang dasar pembagiannya adalah laba 

neto  (net  profit)  yaitu  laba  bruto  dikurangi  beban  yang  berkaitan  dengan 

pengelolaan dana mudharabah. 

Pendapatan  pembiayaan  bagi  hasil  yang  berasal  dari  pembiayaan 

mudharabah  diperoleh  bank  dari  hasil  penjualan  nasabah  pembiayaan  yang 

dilaporkan kepada bank di setiap periodenya. Bank tidak mengakui pendapatan 

yang berasal dari laba yang diterima oleh nasabah pembiayaan, dengan kata lain 

sampai saat ini BTN Syariah masih menerapkan metode  revenue sharing (bagi 

pendapatan) bukan bagi hasil berdasarkan laba atau keuntungan  (profit sharing) 

dalam pembagian hasil usahanya walaupun pada Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan No.105 paragraf 11 tentang akuntansi  mudharabah metode ini sudah 

tidak dipergunakan. 

Alasan penggunaan metode  revenue sharing karena nasabah pembiayaan 

di Indonesia khususnya dalam lingkup kerja BTN Syariah cabang Malang dinilai 

masih  kurang amanah dan  pihak  internal  BTN Syariah  sendiri  merasa  kurang 

mempunyai kemampuan untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh atas 

komponen-komponen  laporan  keuangan  terutama  beban-beban  yang  terjadi 
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selama periode berjalan. Metode ini memberikan kemudahan dalam menganalisis 

dan  memproyeksi  laporan  keuangan  nasabah  (mudharib)  karena  hanya  total 

pendapatan yang digunakan sebagai  acuan.  Pihak bank mendapatkan  kesulitan 

dalam menganalisis beban-beban yang dimiliki nasabah apabila penetapan hasil 

usaha menggunakan profit sharing (bagi laba) karena beban-beban tersebut lebih 

sulit diprediksi dan bisa berubah sesuai dengan kondisi usaha  mudharib. Alasan 

tersebut menimbulkan kekhawatiran pihak bank bila menggunakan metode profit 

sharing  akan  menimbulkan  kerugian  baik  bagi  pihak  bank  maupun  nasabah. 

Untuk meminimalisir risiko, maka perhitungan bagi hasil didasarkan pada hasil 

kinerja yang dibiayai.

Metode  revenue sharing ini  akan  menghasilkan keuntungan yang lebih 

besar bagi pihak bank sebagai shahibul maal karena pembagian hasil dihitung dari 

total pendapatan tanpa dikurangi harga pokok penjualan dan beban-beban yang 

ada.  Pihak  BTN Syariah  pun belum menunjukkan indikasi  untuk  menerapkan 

metode pembagian hasil usaha yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan  No.105  tentang  akuntansi  mudharabah karena  penggantian  suatu 

metode bukanlah hal yang mudah dan berarti harus mengganti keseluruhan sistem 

yang  terkait.  Selain  itu,  BTN  Syariah  juga  masih  menggunakan  Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan No.59 tentang perbankan syariah sebagai pedoman 

dalam  menjalankan  kegiatan  operasional.  Dalam  PSAK  No.59,  penghitungan 

hasil usaha boleh menggunakan metode  revenue sharing ataupun metode  profit  

sharing,  namun  BTN  Syariah  lebih  memilih  metode  revenue  sharing untuk 

meminimalisir resiko yang mungkin terjadi.
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4.5. Orientasi Laba pada BTN Syariah

Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan Islam yang menghimpun 

dana dari nasabah dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan, salah 

satunya adalah pembiayaan mudharabah pada jenis usaha yang halal. Perbankan 

syariah menggunakan skema  profit  and loss  sharing (PLS) yang membedakan 

dengan operasi di bank konvensional. Ciri khas perbankan Islam tentu saja harus 

tunduk pada nilai-nilai etika syariah serta hukum-hukum Islam. Al Quran yang 

merupakan sumber utama hukum Islam melarang semua bentuk riba khususnya 

dalam dunia perbankan. Pelarangan riba disebabkan oleh beberapa alasan yaitu 

riba  merupakan  perampasan  hak  milik  orang  lain  tanpa  memberikan  nilai 

imbangan,  riba  menghalangi  orang dari  keikutsertaan  dalam profesi  aktif,  dan 

kontrak riba memunculkan ketegangan dalam hubungan antara sesama manusia. 

Dengan  melarang  riba,  Islam  berusaha  membangun  sebuah  masyarakat 

berdasarkan kejujuran dan keadilan. 

Dalam sistem perbankan syariah tidak diperbolehkan menggunakan suku 

bunga.  Pelarangan  suku  bunga  menyebabkan  bank  syariah  harus  menjalankan 

kegiatan  operasionalnya  hanya  berdasarkan  skema  bagi  hasil  atau  profit  loss 

sharing (PLS) atau bentuk pembiayaan lainnya yang sesuai dengan kaidah Islam. 

Selain itu terdapat kewajiban untuk mengeluarkan zakat yang merupakan sarana 

paling  penting  untuk  menghimpun  dan  mendistribusikan  kekayaan.  Zakat 

merupakan pajak wajib, dan oleh karenanya setiap bank atau lembaga keuangan 

Islam wajib wajib membayar zakat dan mendistribusikannya kepada kaum yang 
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berhak  menerimanya.  Pengaruh  zakat  pada  aspek  sosio  ekonomi  memberikan 

dampak terciptanya keamanan masyarakat dan menghilangkan pertentangan kelas 

yang diakibatkan oleh ketajaman perbedaan pendapatan. 

Keseimbangan  dan  keadilan  adalah  hal  yang  harus  diperhatikan  pada 

kegiatan  operasional  bank  syariah.  Pertama,  keseimbangan  yang  mengandung 

pengertian  bahwa  dalam  menjalankan  kegiatan  perbankan  yang  menggunakan 

sistem bagi hasil, bank syariah wajib membagi hasil dari keuntungannya secara 

seimbang  antara  pihak  bank  dan  deposan.  Yang  kedua  adalah  keadilan  yang 

merupakan nilai dasar yang memiliki bobot yang sangat dimuliakan dalam Islam, 

baik  yang  terikat  dengan  aspek  sosial,  politik,  maupun  ekonomi.  Dalam 

perbankan syariah, keadilan berarti kebijaksanaan mengalokasikan sejumlah hasil 

tertentu dari kegiatan ekonomi bagi mereka yang tidak mempu memasuki pasar 

atau tidak sanggup membelinya menurut kekuatan pasar, yakni kebijakan melalui 

zakat, infaq, dan sedekah. 

Sebagai lembaga keuangan Islam, BTN Syariah sendiri juga menerapkan 

aturan  syariah  Islam  dalam  kegiatan  operasionalnya.  BTN  Syariah  tidak 

memperbolehkan riba dan menerapkan skema bagi hasil dalam pembiayaan yang 

diberikan.  Selain  itu,  BTN  Syariah  juga  mengeluarkan  zakat  yang  diberikan 

kepada pihak yang layak menerimanya. Namun, masih ada beberapa kelemahan 

yang dimiliki  oleh BTN Syariah.  Kelemahan dari  pembiayaan  mudharabah di 

BTN Syariah diantaranya lebih mengutamakan pembiayaan untuk koperasi yang 

beranggotakan karyawan atau pegawai dari suatu instansi pemerintahan, BUMN, 

atau  swasta  (kopkar).  Untuk  koperasi  simpan  pinjam  biasa  lebih  sulit  untuk 
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mendapatkan  pembiayaan  mudharabah dari  BTN  Syariah.  Kopkar  dinilai 

mempunyai arus kas dan keuntungan yang lebih besar daripada koperasi  biasa 

serta risiko kredit macetnya lebih kecil karena pembayaran dipotong langsung dari 

gaji  anggota,  tidak  seperti  koperasi  biasa  mempunyai  anggota  yang  beraneka 

ragam pekerjaan  dan  tingkat  perekonomiannya.  Hal  ini  kurang  sesuai  dengan 

pengertian bank yang tercantum dalam undang-undang No.10 tahun 1998 tentang 

perbankan yang menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun 

dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  dan  menyalurkannya  kepada 

masyarakat  dalam bentuk kredit  dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Ini sekaligus membuktikan bahwa BTN 

Syariah lebih berorientasi pada hal material yaitu untuk memperoleh keuntungan 

yang sebesar-besarnya. 

4.6. Alasan  Ketidaksesuaian  Transaksi  Pembiayaan  Mudharabah di  PT 

BTN  (Persero)  Kantor  Cabang  Syariah  Malang  dengan  Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan No.105

Dalam perlakuan akuntansi  pembiayaan  mudharabah,  BTN Syariah  pada 

dasarnya  telah  mematuhi  standar  akuntansi  keuangan yang ditetapkan.  Hal  ini 

terbukti  dengan beberapa kesesuaiannya dengan Pernyataan Standar  Akuntansi 

Keuangan No.105 tentang Akuntansi  Mudharabah walaupun ada  beberapa  hal 

yang  masih  belum  sesuai  dengan  standar  tersebut.  Penyebab  ketidaksesuaian 

tersebut adalah:
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1) BTN  Syariah  masih  berpedoman  pada  PSAK  No.59  tentang  Akuntansi 

Perbankan  Syariah  dalam  penerapan  pembiayaan  mudharabah,  padahal 

terhitung 1 Januari 2008, PSAK No.105 tentang Akuntansi Mudharabah telah 

diberlakukan  untuk  menggantikan  PSAK  No.59  yang  dalam  hal  yang 

berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan 

mudharabah. Hal ini telah diungkapkan pada PSAK No.105 paragraf 42.

2) Bank  tidak  menggunakan  profit sharing untuk  menghindari  kemungkinan 

kecurangan yang dilakukan nasabah yang mungkin saja memberikan laporan 

laba rugi yang terus merugi sehingga bagi hasil yang diberikan pada pihak 

bank menjadi  kecil.  Untuk  meminimalisir  resiko,  maka  penghitungan bagi 

hasil didasarkan pada hasil kinerja yang dibiayai.

3) Penggunaan  metode  revenue  sharing dalam  pembagian  hasil  usaha 

pembiayaan  mudharabah menghasilkan lebih banyak  bagi hasil bagi  pihak 

bank  karena  penghitungan  hanya  didasarkan  pada  total  pendapatan  tanpa 

dikurangi  harga  pokok  pembelian  dan  beban-beban  yang  terjadi  selama 

pembiayaan terjadi.  Selain itu,  pihak bank lebih mudah melakukan analisis 

laporan  keuangan  nasabah  karena  beban-beban  yang  terjadi  lebih  sulit 

dianalisis. Hal tersebut yang menyebabkan metode pembagian hasil usaha di 

BTN Syariah masih belum sesuai dengan PSAK No.105. 

4) Pada  PSAK  No.105  terdapat  beberapa  perbedaan  dengan  PSAK  No.59 

meliputi  penyajian  akun,  metode  pembagian  hasil  usaha,  dan  sebagainya. 

Untuk  menerapkan  PSAK  No.105  tersebut,  berarti  bank  harus  melakukan 

beberapa  perubahan  dan  penyesuaian  kembali  dalam  pembiayaan 
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mudharabahnya.  Hal  itu  bukanlah  pekerjaan  yang  mudah untuk  dilakukan 

karena harus merubah seluruh sistem yang ada.

5) BTN Syariah merupakan unit  bisnis dari Bank BTN yang merupakan bank 

konvensional dengan tujuan utama memperoleh keuntungan sebesar-besarnya 

sehingga  dalam menjalankan kegiatan  operasionalnya,  BTN Syariah  masih 

dipengaruhi  oleh  sistem kerja  Bank  BTN konvensional.  Hal  tersebut  juga 

menjadi salah satu alasan yang menyebabkan BTN Syariah masih berorientasi 

pada laba dan belum sepenuhnya menerapkan PSAK No.105 dalam aktivitas 

usahanya.

4.7. Dampak Ketidaksesuaian Transaksi Pembiayaan Mudharabah dengan 

PSAK No.105 bagi BTN Syariah

Aktivitas  pembiayaan  mudharabah di  BTN  Syariah  memang  masih 

berpedoman  pada  PSAK No.59  tentang  Akuntansi  Perbankan  sehingga  masih 

terdapat  beberapa  ketidaksesuaian  dengan  PSAK  No.105  tentang  Akuntansi 

Mudharabah. Saat ditemui oleh penulis, pihak BTN Syariah cabang Malang yaitu 

karyawan bagian akuntansi dan Account Officer yang biasa melayani pembiayaan 

mudharabah mengaku sejauh ini tidak ada dampak berarti yang diperoleh BTN 

Syariah  karena  belum  menerapkan  PSAK  No.105  untuk  pembiayaan 

mudharabahnya. Justru penggunaan metode revenue sharing yang masih dipakai 
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BTN  Syariah  akan  menghasilkan  keuntungan  yang  lebih  besar  daripada  jika 

menerapkan pembagian hasil usaha seperti pada PSAK No.105. 

BTN  Syariah  sendiri  harus  segera  menerapkan  PSAK  No.105  dalam 

pembiayaan  mudharabahnya,  karena bila tetap berpedoman pada PSAK No.59 

mungkin saja bisa mendapatkan sanksi dan laporan keuangan yang dibuat tidak 

bisa  mendapatkan  opini  yang  wajar.  Karena  dengan  semakin  berkembangnya 

entitas  syariah  dan  semakin  banyaknya  entitas  konvensional  yang  melakukan 

transaksi dengan bank syariah atau entitas syariah lainnya membuat PSAK No.59 

sudah tidak memadai kebutuhan pengguna SAK Syariah, sehingga sejak tahun 

2004  DSAK  sudah  mulai  mengantisipasi  untuk  mengembangkan  dan 

menyempurnakan  SAK  Syariah  ,  salah  satunya  dengan  mengeluarkan  PSAK 

No.105 yaitu tentang Akuntansi Mudharabah

BAB V

KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan dan uraian yang telah disajikan pada bab – 

bab  sebelumnya,  maka  penulis  dapat  menarik  beberapa  kesimpulan  mengenai 

kesesuaian transaksi pembiayaan mudharabah di BTN Syariah dengan Pernyataan 

Standar Akuntansi  Keuangan  (PSAK) No.105 tentang Akuntansi  Mudharabah, 

yaitu: 
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1. BTN  Syariah  masih  berpedoman  pada  PSAK  No.59  tentang  Akuntansi 

Perbankan  Syariah  dalam  penerapan  pembiayaan  mudharabah,  padahal 

terhitung 1 Januari 2008, PSAK No.105 tentang Akuntansi Mudharabah telah 

diberlakukan  untuk  menggantikan  PSAK  No.59  yang  dalam  hal  yang 

berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan 

mudharabah.

2. Penerapan transaksi pembiayaan mudharabah di BTN Syariah pada dasarnya 

telah sesuai dengan PSAK No.105 Tentang Akuntansi  Mudharabah, namun 

masih terdapat beberapa poin yang belum sesuai dengan PSAK No.105 yaitu 

BTN Syariah masih menggunakan prinsip pembagian hasil usaha berdasarkan 

metode  revenue  sharing yang  sudah  tidak  dipergunakan  lagi  pada  PSAK 

No.105.

3. Penyebab ketidaksesuaian transaksi pembiayaan mudharabah di BTN Syariah 

dengan PSAK No.105 Tentang Akuntansi Mudharabah antara lain usaha bank 

untuk  meminimalisir  kerugian  yang  mungkin  timbul  dari  pembiayaan 

mudharabah. Selain  itu,  BTN  Syariah  merupakan  unit  bisnis  dari  BTN 

Konvensional sehingga kinerjanya masih dipengaruhi oleh BTN Konvensional 

yang berorientasi laba sehingga belum sepenuhnya menerapkan PSAK No.105 

dalam aktivitas usahanya. 

5.2. Saran

Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan,  saran  dari  penulis  untuk 

BTN Syariah adalah:
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1. Sebaiknya  BTN  Syariah  segera  menggunakan  pedoman  PSAK  No.105 

Tentang Akuntansi  Mudharabah untuk menggantikan PSAK No.59 Tentang 

Akuntansi  Perbankan  Syariah  dalam  penerapan  transaksi  pembiayaan 

mudharabahnya.

2. Walaupun  tidak  mudah,  seharusnya  BTN  Syariah  mulai  mencoba 

menggunakan  metode  profit  sharing agar  kerja  sama  pembiayaan 

mudharabah yang dilakukan tidak merugikan salah satu pihak.

3. BTN Syariah sebaiknya mengembangkan diri untuk menjadi unit bisnis yang 

benar-benar  murni  syariah dengan membuat  sistem yang tidak terpengaruh 

oleh BTN Konvensional, sehingga embel-embel syariah tersebut tidak hanya 

trik  perusahaan  untuk  menarik  nasabah  namun  benar-benar  memberikan 

pelayanan yang sesuai dengan syariah Islam.


