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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perekonomian yang berbasis pada nilai-nilai dan prinsip syariah 

sudah lama dinantikan umat Islam di Indonesia maupun dari belahan dunia 

lainnya. Penerapan nilai-nilai dan prinsip syariah dalam segala aspek 

kehidupan dan dalam aktivitas transaksi antar umat didasarkan pada 

aturan-aturan syariah yang sudah cukup lama diperjuangkan dan 

diharapkan mampu bertahan dalam pembangunan ekonomi. Keinginan ini 

didasari oleh suatu kesadaran untuk menerapkan Islam secara utuh dan 

total dalam segala aspek kehidupan, sebagaimana dijelaskan dalam surat 

Al-Baqarah ayat (208) yang terjemahannya berbunyi sebagai berikut “Hai 

orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara 

keseluruhannya (kaffah), dan janganlah kamu turut langkah-langkah 

syaithan. Sesungguhnya syaithan itu adalah musuh yang nyata bagimu”. 

Bank pada prinsipnya sebagai lembaga intermediasi, menghimpun 

dana dari masyarakat yang mengalami surplus dana dan menyalurkan 

kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Sudah bertahun-tahun 

ekonomi dunia didominasi oleh perbankan dengan sistem bunga. 

Walaupun masih banyak negara yang mengalami kemakmuran dengan 

sistem ini, akan tetapi masih banyak pula yang belum bisa mencapai 
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kemakmuran, bahkan semakin terpuruk dengan sistem bunga. Belajar dari 

pengalaman selama bertahun-tahun perbankan yang didominasi dengan 

sistem bunga, justru semakin memperdalam jurang kesenjangan antara 

negara maju dan negara berkembang. Sebagai sebuah alternatif, bank 

(lembaga keuangan) syariah telah memformulasikan sistem interaksi kerja 

yang dapat menghindari aspek-aspek negatif dari sistem kerja bank 

konvensional, yaitu dengan menerapkan beberapa sistem, dimana harus 

diciptakan bank (lembaga keuangan) syariah yang tidak bekerja atas dasar 

bunga melainkan atas sistem bagi hasil, antara lain yang dikenal dengan 

transaksi mudharabah atau qiradh.  

Dengan sistem bagi hasil, bank syariah telah menerapkan sistem 

sesuai ajaran Islam dimana dalam Islam dilarang adanya riba. Seperti yang 

dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat (275) yang terjemahannya sebagai 

berikut “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran 

(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah 

disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama 

dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan 

dari TuhanNya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya 

apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan 

urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil 
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riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di 

dalamnya”. 

Dalam suatu pembayaran, tujuan peredaran uang disesuaikan 

dengan prinsip syariah islam. Salah satu dari fungsi bank syariah adalah 

memberikan pembiayaan kepada masyarakat untuk meningkatkan usaha. 

Maka  pihak bank syariah harus lebih teliti dalam memilih dan 

menentukan siapa saja yang berhak mendapatkan pembiayaan. Salah satu 

produk pembiayaan dari bank Syariah adalah pembiayaan mudharabah. 

Secara umum mudharabah didefinisikan sebagai penyerahan sejumlah 

modal tertentu dari seorang shahibul maal (pemilik dana) kepada 

mudharib (pengelola dana) agar uang tersebut dapat dikelola dan jika ada 

keuntungan dibagi secara bersama-sama berdasarkan kesepakatan dan jika 

terjadi kerugian maka ditanggung oleh shahibul- maal dengan syarat-

syarat tertentu.  

Dalam kajian hukum syariah, masalah akad (‘aqd) atau perjanjian 

menempati posisi sentral, karena merupakan cara paling penting yang 

digunakan untuk memperoleh suatu maksud, terutama yang berkenaan 

dengan harta atau manfaat sesuatu secara sah. Kesepakatan atau akad 

adalah salah satu bentuk perbuatan hukum atau disebut dengan tasharruf. 

Suatu tindakan  dapat disebut sebagai akad atau perjanjian jika memenuhi 

beberapa rukun dan syarat.  

Akad mudharabah merupakan suatu transaksi pendanaan atau 

investasi yang berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur 
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terpenting dalam akad mudharabah, yaitu kepercayaan dari pemilik dana 

kepada pengelola dana. Oleh karena kepercayaan merupakan unsur 

terpenting maka mudharabah dalam istilah bahasa inggris disebut trust 

financing. Pemilik dana yang merupakan investor disebut beneficial 

ownership atau sleeping partner, dan pengelola dana disebut managing 

trustee atau labour partner Syahdeini (1999) dalam Nurhayati (2009). 

Kepercayaan ini penting dalam akad mudharabah karena pemilik 

dana tidak boleh ikut campur di dalam manajemen perusahaan atau proyek 

yang dibiayai dengan dana pemilik dana tersebut, kecuali sebatas 

memberikan saran-saran dan melakukan pengawasan pada pengelola dana. 

Apabila usaha tersebut mengalami kegagalan dan terjadi kerugian yang 

mengakibatkan sebagian atau bahkan seluruh modal yang ditanamkan oleh 

pemilik dana habis, maka yang menanggung kerugian keuangan hanya 

pemilik dana. Sedangkan pengelola dana sama sekali tidak menanggung 

atau tidak harus mengganti kerugian atas modal yang hilang, kecuali 

kerugian tersebut terjadi sebagai akibat kesengajaan, kelalaian atau 

pelanggaran akad yang dilakukan oleh pengelola dana. Pengelola hanya 

menaggung kehilangan atau resiko berupa waktu, pikiran, dan jerih payah 

yang telah dicurahkannya selama mengelola proyek atau usaha tersebut, 

serta kehilangan kesempatan untuk memperoleh sebagian dari pembagian 

keuntungan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian 

mudharabah. 
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PT. Bank Syariah Mandiri Tbk (BSM) adalah salah satu bank 

syariah yang sebagaimana bank syariah pada umumnya berorientasi pada 

upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Selama ini 

BSM dalam kaitannya dengan nasabah, telah melakukan dua kegiatan, 

yaitu menabung atau menitip dan meminjamkan dana (uang). BSM telah 

memberikan bantuan pembiayaan  dalam bentuk fasilitas pembiayaan 

mudharabah (bagi hasil), yang sedapat mungkin diharapkan dapat 

meningkatkan kesejahteraan nasabahnya. 

Munculnya Bank Syariah yang cukup pesat saat ini menarik 

perhatian peneliti untuk melakukan penelitian di PT. Bank Syariah 

Mandiri Tbk (BSM) cabang Malang, dikarenakan pada BSM cabang 

Malang memiliki semua jenis pembiayaan syariah terutama pada produk 

pembiayaan mudharabah. Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin 

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi 

Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank Syariah Mandiri  Tbk 

Cabang Malang”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka 

permasalahan yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah, 

Apakah penerapan akuntansi pembiayaan mudharabah pada PT. Bank 

Syariah Mandiri Tbk cabang Malang sudah sesuai dengan PSAK 105?. 
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C. Tujuan Penelitian 

Secara garis besar penelitian ini bertujuan untuk menilai kesesuaian 

penerapan akuntansi pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Syariah 

Mandiri Tbk cabang Malang dengan PSAK 105. 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

1. Bagi manajemen PT. Bank Syariah Mandiri Tbk 

Diharapkan dapat menjadi referensi akademik dan dapat 

dijadikan sebagai salah satu bahan informasi bagi perusahaan 

untuk mensosialisasikan sistem mudharabah pada masyarakat 

umum yang kurang mengetahui tentang produk-produk dan 

mekanisme kerja bank syariah serta mensosialisasikan bagaimana 

cara pengalokasian sumber dana sehingga tidak terjadi 

kesalahpahaman antara nasabah dan bank. Sehingga dapat 

memberikan tambahan dalam studi perbankan syariah, khususnya 

pembiayaan mudharabah. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Sebagai bahan informasi bagi pihak lain untuk meneliti dan 

mengembangkan lebih lanjut hal-hal yang belum terungkap dalam 

penelitian ini. 

3. Bagi Mudharib  

Agar dapat mengetahui lebih lanjut tentang bank syariah, 

terutama pada pembiayaan mudharabah yang telah ditetapkan 
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pada BSM cabang Malang sehingga mudharib dapat dengan 

yakin memilih BSM cabang Malang untuk melakukan kerjasama. 

 


