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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Lembaga keuangan syariah (LKS) di Indonesia berkembang sangat pesat. 

Hal tersebut dapat kita lihat dari berkembangnya LKS yang mulai bermunculan. 

Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya tabel perkembangan LKS di Indonesia 

dari tahun ke tahun di bawah ini. 

Tabel 1.1 

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia 

No Aspek Tahun 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1 Jumlah Bank 29 32 31 34 34 35 

2 Jumlah Kantor 568 790 998 1.477 1.702 2.227 

3 Penyaluran Dana 
(Milliar) 

32.304 48.264 64.355 94.884 140.980 188.562 

4 Ase Perbankan 
Syariah(Milliar) 
BUS 
UUS 

  
  
27.286 
9.252 

  
  
34.036 
15.529 

  
  
48.014 
18.076 

  
  
79.186 
18.333 

  
  
116.930 
28.536 

  
  
145.924 
51.064 

5 Total DPK(Milliar) 36.852 52.271 76.036 115.415 147.512 150.795 

(Sumber: Statistik Bank Indonesia, 2013) 

 

Dengan banyaknya LKS yang ada dapat disimpulkan bahwa pemahaman 

terhadap sistem ekonomi syariah di masyarakat semakin berkembang dan 

dipahami manfaatnya. Pemahaman tersebut mencerminkan bahwa banyaknya 

jumlah LKS memiliki hubungan dengan jumlah dan minat serta pemahaman 

masyarakat terhadap sistem ekonomi syariah.  

Titik balik dalam perkembangan sistem ekonomi syariah dapat dilihat dari 

krisis tahun 1998. Perkembangan perbankan syariah tersebut mengalami 

hambatan yang besar karena pemahaman praktisi terkait dengan PSAK No.102 
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tersebut. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya penelitian terdahulu yang 

membuktikan bahwa banyak LKS yang belum mematuhi PSAK 102 yang 

ditetapkan. Hal ini menyebabkan fundamental dalam LKS susah diaplikasikan 

dengan baik dan benar.   

Sistem perbankan syariah mempunyai fungsi yang sama seperti halnya 

perbankan konvensional yaitu berfungsi sebagai lembaga intermediasi, yaitu 

melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat. Sejak 

keluarnya UU. No 10 tahun 1998, perkembangan LKS cukup pesat. Demikian 

pula lembaga keuangan lain, juga sudah membuka unit usaha syariah, seperti 

lembaga asuransi, pegadaian, reksadana syariah, perusahaan besar yang 

mengeluarkan obligasi syariah, serta koperasi syariah atau yang biasa disebut 

Baitul Mal wa Tamwil (BMT). BMT terdiri dari dua istilah yaitu Baitul Maal dan 

Baitul Tamwil. Baitul Maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan 

penyaluran dana komersial (Djazuli:2002) 

 Penyaluran dana dengan prinsip jual beli yang paling dominan adalah 

murabahah. Hal ini dibuktikan dengan adanya tabel pada komposisi pembiayaan 

yang diberikan bank umum syariah dan unit usaha syariah pada tabel dibawah ini, 

Tabel 1.2 

Komposisi pembiayaan yang Diberikan Bank Umum Syariah dan Unit 

Usaha Syariah (Milyar Rupiah) 

Akad 2009 2010 2011 2012 Oktober 

2013 

Mudharabah 6.597 8.631 10.229 12.023 13.664 

Musyarakah 10.412 14.624 18.960 27.667 37.921 

Murabahah 26.321   37.508 56.365 88.004 107.484 

Salam 0 0 0 0 0 

Istihna 423 347 326 366 528 

Ijarah 1.305 2.341 3.839 6.912 10.244 
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Qardh 1.829 4.731 12.937 11.499 9.442 

(Sumber: Statistik Perbankan Syariah,2013) 

Dengan adanya hasil statistik pada tabel di atas menunjukkan bahwa 

ketertarikan masyarakat Indonesia terhadap produk murabahah sangatlah tinggi, 

sehingga produk murabahah di masa yang akan datang berpotensi mengalami 

peningkatan.  

 Akad murabahah tersebut telah diatur dalam PSAK No. 102 yang dibuat 

oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS). Namun selama ini, masih banyak 

entitas-entitas syariah yang menyalahi PSAK No. 102 tersebut. Hal tersebut 

dibuktikan dengan banyaknya penelitian terdahulu yang membuktikan bahwa 

masih banyak penjual yang belum mematuhi aturan yang ditetapkan oleh PSAK 

No. 102. Oktavia (2010) yang meneliti tentang penerapan PSAK No. 102 pada 

perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan untuk pembiayaan murabahah pada 

koperasi syariah Ben Iman Lamongan. Pada koperasi Ben Iman Lamongan untuk 

sistem pembiayaan murabahah-nya yang membuat berbeda karena yang 

dibiayakan adalah uang atau berupa peminjaman kredit. 

Ningsih (2011) yang melakukan penelitian perlakuan akuntansi 

murabahah berdasarkan PSAK No. 102 pada BMT Al-Fath mengatakan bahwa 

praktik akuntansi murabahah pada BMT Al-Fath  belum sepenuhnya sesuai 

dengan PSAK No. 102. Tunggakan angsuran dan penerimaan angsuran 

tunggakan, implementasinya BMT Al-Fath tidak mencatat jurnal apapun atau 

tidak ada perlakuan akuntansi. Seharusnya dalam PSAK No. 102 diatur bahwa 

saat terjadi tunggakan angsuran dan penerimaan angsuran tunggakan, margin 

diakui proposional dengan kas yang diterima.  
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Ardha (2014) yang melakukan penelitian mengenai analisis perlakuan 

akuntansi murabahah pada PT. Bank Rakyat Indonesia Malang. Berdasarkan 

penelitian tersebut diungkapkan bahwa BRI Syariah melanggar PSAK (2007) dan 

PSAK No. 102 (2013). Penyebabnya adalah karena BRI tersebut tidak menjadi 

penjual namun menjadi penyedia dana dengan mengkombinasikan akad 

murabahah dan wakalah menjadi satu ijab qabul. Penyebab yang kedua karena 

BRI menggunakan metode anuitas dimana metode ini adalah metode perhitungan 

keuntungan yang menggunakan prinsip time value of money sehingga bernilai 

riba. Penyebab yang ketiga adalah BRI pada pelaporan akuntansi 2012 melanggar 

PSAK No. 102 (2013) untuk aktifitas akad murabahah, melainkan sudah 

menjalankan substansi PSAK 50, 55, dan 60 yang diatur dalam PSAK No. 102 

(2013) meskipun peraturan ini belum diterbitkan.  

Ketiga penelitian diatas membuktikan bahwa banyak entitas-entitas 

syariah yang dalam praktiknya masih belum patuh dengan PSAK 102. Hal ini 

perlu mendapatkan perhatian khusus untuk dikaji lebih lanjut.  

 Dalam transaksi murabahah sebagian besar LKS yang ada di Indonesia 

menggunakan metode anuitas dalam transaksi utang-piutang. Nyatanya, dalam 

PSAK No. 102 tersebut tidak mengakui metode anuitas dalam hal pendapatan. Ini 

sangat bertolak belakang dengan kenyataan yang ada pada masyarakat. Hal ini 

dipertegas dengan adanya fatwa DSN MUI yang memperbolehkan LKS untuk 

menggunakan metode anuitas tersebut yang hanya diterapkan oleh penjual saja, 

tidak untuk transaksi utang-piutang yang saat ini sering terjadi pada masyarakat. 

Dalam fatwa MUI Nomor 84/DSN-MUI/XII/2012 ketentuan khusus pembiayaan 

murabahah poin 4 menyebutkan bahwa, “Metode pengakuan keuntungan Tamwil 
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bi Al Murabahah yang ashlah dalam masa pertumbuhan LKS adalah metode 

anuitas.” Fatwa tersebut ditanggapi oleh DSAS IAI dengan mengeluarkan 

Bulletin Teknis 9 tentang penerapan metode anuitas dalam murabahah. Melalui 

bulletin ini DSAS IAI menyatakan bahwa entitas yang melakukan pembiayaan 

harus mengacu pada PSAK 50, 55 dan 60 dan PSAK lain yang relevan (IAI, 

2013b). Dalam revisi PSAK, penerapan metode anuitas tersebut diakomodir oleh 

PSAK 50: Instrumen keuangan: pengakuan dan pengukuran, PSAK 55: Instrumen 

keuangan: penyajian dan PSAK 60: Instrumen keuangan: Pengungkapan.  

 Menurut PSAK 102 tentang PSAK 50, 55 dan 60 dijelaskan bahwa: 

“Terdapat pendapat yang menganggap bahwa PSAK 50,55 dan 60 

tidak dapat diterapkan pada transaksi berbasis syariah, dalam hal 

ini transaksi murabahah, karena konsep yang melekat dalam 

PSAK tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah. Salah satunya 

adalah konsep bunga sebagai landasan dalam transaksi utang 

piutang dan perhitungan anuitasnya.”  

Karena kesimpangsiuran mengenai metode tersebut maka DSAS telah 

merevisi ulang PSAK No.102 Tahun 2007 menjadi PSAK No.102 Tahun 2013, 

Wibasana (2013) menjelaskan bahwa : 

“Dengan revisi 102 akan memperjelas pelaku industri keuangan 

syariah dan revisi ini dilatarbelakangi pula keluarnya Fatwa Dewan 

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 84/DSN-

MUI/XII/2012 pada tanggal 21 Desember 2012 yaitu tentang 

metode pengakuan keuntungan Tamwil bi Al Murabahah atau 

pembiayaan murabahah di lembaga keuangan syariah pada tahun 

lalu.”  

Adanya fatwa-fatwa yang menyebutkan bahwa konsep bunga itu haram 

dan akad murabahah yang bebas riba itu mengingatkan pada permasalahan terkait 

dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 84/DSN-MUI/XII/2012 

yaitu tentang metode pengakuan keuntungan Tamwil bi Al Murabahah. Dalam 

fatwa MUI Nomor 84/DSN-MUI/XII/2012 ketentuan khusus pembiayaan 
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murabahah poin 4 menyebutkan bahwa, “Metode pengakuan keuntungan Tamwil 

bi Al Murabahah yang ashlah dalam masa pertumbuhan LKS adalah metode 

anuitas.” Fatwa tersebut yang membuat masyarakat semakin bingung, karena 

didalam PSAK 50,55 dan 60 juga mengatur mengenai metode anuitas akan tetapi 

dalam PSAK tersebut juga mengenakan konsep bunga dalam hal utang piutang. 

Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut.  

Banyak LKS yang menggunakan metode anuitas tersebut dengan salah 

kaprah. Ardha (2014) menyebutkan bahwa BRI melanggar PSAK 102 (2007) 

yaitu BRI bukan menjadi pihak penjual, akan tetapi menjadi penyedia dana. Jelas 

tadi disebutkan bahwa hal tersebut sudah termasuk hal yang menyimpang. 

Fenomena atau realita seperti yang dijelaskan di atas dapat menimbulkan 

permasalahan dalam perlakuan akuntansi untuk produk-produk pembiayaan 

dengan akad murabahah di BMT Sunan Kalijogo. Permasalahan yang 

berhubungan dengan perlakuan akuntansi yang akan dibahas berkaitan dengan 

metode pengukuran, pengakuan dan penyajian yang berhubungan dengan 

transaksi dengan akad murabahah.  

Melalui penelitian ini, peneliti ingin mendapatkan informasi yang jelas 

mengenai perlakuan akuntansi akad murabahah berbasis margin anuitas. Selain 

itu dengan mengetahui perlakuan akuntansi yang telah dilakukan, peneliti dapat 

mencari perbedaan antara praktik akuntansi yang telah dilakukan oleh BMT 

Sunan Kalijogo jika dibandingkan dengan PSAK dengan teori. Melalui 

perbandingan tersebut peneliti dapat mengetahui ketepatan praktik akuntansi yang 

telah dilakukan BMT Sunan Kalijogo jika dilihat berdasarkan PSAK No.102. 

Selain itu BMT Sunan Kalijogo menggunakan metode anuitas seperti metode 
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yang akan diteliti oleh peneliti. Berdasarkan hal ini peneliti akan meneliti metode 

anuitas pada akad murabahah apakah sudah sesuai dengan fatwa PSAK 102 revisi 

2013. Untuk ini penulis mengambil data-data pada BMT Sunan Kalijogo.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengambil judul 

penelitian, “PERLAKUAN AKUNTANSI AKAD MURABAHAH BERBASIS 

MARGIN ANUITAS PADA BMT SUNAN KALIJOGO” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini mempunyai rumusan 

permasalahan yaitu: Apakah penerapan akuntansi pada akad murabahah berbasis 

margin anuitas pada BMT SUNAN KALIJOGO telah sesuai dengan PSAK 102 

revisi 2013 ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami penerapan akuntansi  pada 

akad murabahah berbasis margin anuitas pada BMT SUNAN KALIJOGO telah 

sesuai dengan PSAK 102 revisi 2013. 

1.4. Manfaat penelitian  

 Penelitian ini diharapkan bisa memberikan bukti empiris mengenai 

perlakuan akuntansi margin anuitas pada akad murabahah di BMT SUNAN 

KALIJOGO. 

1.4.1    Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam 

perlakuan akuntansi margin anuitas pada akad murabahah di BMT SUNAN 

KALIJOGO. Serta sebagai wacana dan rujukan bagi penelitian selanjutnya. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman akuntansi sesuai 

dengan PSAK yang berlaku. Perolehan pemahaman ini nantinya akan berguna 

bagi penulis mengenai perlakuan akuntansi margin anuitas pada akad murabahah. 

2. Bagi Pimpinan BMT SUNAN KALIJOGO 

Memberikan masukan serta informasi  mengenai perlakuan akuntansi 

margin anuitas pada akad murabahah BMT SUNAN KALIJOGO. 

3. Bagi akademisi 

Penelitian ini juga diharapkan memberikan inspirasi bagi akademisi lain 

untuk terus mengembangkan penelitian dalam bidang akuntansi syariah. 

 

 

 


