
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Didalam sistem perekonomian yang ada di dunia ini, mewajibkan 

semua negara untuk memiliki sebuah lembaga perbankan yang turut serta 

dalam pembangunan negara. Dalam menjalankan roda perekonomian dan 

perbankan sebuah negara, lembaga perbankan memiliki suatu sistem 

perbankan yang diatur dalam sebuah kebijakan Bank Sentral yang dimiliki 

oleh setiap negara. Dalam sistem perbankan syariah di Indonesia terdapat 

hubungan antara sistem moneter dengan sistem perbankan syariah di 

Indonesia yaitu dengan adanya keikutsertaan perbankan syariah di 

Indonesia dalam kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia 

sebagai Bank Central dan pelaksana kebijakan moneter negara yaitu 

dengan adanya kewenangan moneter Bank Indonesia yang menyatakan 

bahwa cara-cara pengendalian moneter di Indonesia bisa dilakukan 

berdasarkan prinsip syariah yang ditetapkan dalam Peraturan Bank 

Indonesia (Sigit Triandaru, 2007: 39).  

Jual beli Murabahah dalam lembaga keuangan dinyatakan sebagai 

bentuk dari financing (pembiayaan) yang memiliki prospek keuntungan 

yang cukup menjanjikan. Sehingga semua lembaga keuangan syari’at 

menjadikannya sebagai produk pembiayaan dalam pengembangan modal. 

Dalam hal ini mayoritas portofolio pembiayaan bank syariah didominasi 



oleh pembiayaan murabahah. Umumnya mereka mengatakan operasional 

bank syariah tidak berbeda dengan bank konvensional. Hanya saja jika di 

bank konvensional menerapkan sistem bunga sedangkan di bank syariah 

menerapkan margin (keuntungan) yang didasari pada ketentuan Al Qur’an 

dan Al Hadist. Dalam Al Qur’an dinyatakan dengan jelas bahwa Allah 

telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Al Baqarah: 275). 

Sedangkan dalam Al Hadist dinyatakan bahwa Rasulullah saw bersabda 

“Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara 

tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan 

tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual” (HR. Ibnu Majah). 

Di Indonesia lembaga keuangan memiliki peran penting dalam 

perkembangan ekonomi. Lembaga perbankan di Indonesia terbagi dalam 

dua jenis yakni yang bersifat konvensional dan yang bersifat syariah. 

Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki 

persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme 

transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum 

memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan 

keuangan. Akan tetapi, terdapat banyak perbedaan mendasar di antara 

keduanya. Perbedaan itu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, 

usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja. Dalam aspek legal, bank 

syariah melakukan akad dengan konsekuensi duniawi dan ukhrawi yang 

berdasarkan hukum islam sedangkan bank konvesional akad dilakukan 

berdasarkan transaksi barang dan jasa yang berupa halal dan haram saja. 



Dalam hal struktur organisasi bank syariah mengharuskan adanya Dewan 

Pengawas Syariah sedangkan bank konvensional tidak mengharuskan 

adanya Dewan Pengawas Syariah. Dalam bisnis dan usaha yang dibiayai 

bank syariah melakukan pembiayaan berdasarkan hukum syariah 

sedangkan bank konvensional dilihat dari objek dan proyek yang 

didapatkan berupa halal atau haram. Dalam hal lingkungan kerja bank 

syariah harus berakhlak dan mempunyai etika yang sesuai dengan syariah 

islam sedangkan bank konvensional tidak harus berakhlak dan mempunyai 

etika tetapi apapun yang dilakukan di bank harus sesuai dengan ajaran 

islam. 

Perbankan syariah mempunyai prinsip-prinsip bagi hasil 

diantaranya pendapatan bank, nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank, 

nominal deposito nasabah, rata-rata saldo deposito untuk jangka waktu 

yang ada pada bank, sedangkan bank konvensional meliputi tingkat bunga 

yang berlaku, nominal deposito, jangka waktu deposito, yang ternyata 

lebih tangguh dan terbukti mampu bertahan pada krisis moneter. Bahkan, 

sistem syariah saat ini lebih berkembang dan menjadi alternatif menarik 

bagi kalangan pengusaha sebagai pelaku bisnis, akademis sebagai 

penyedia sumber daya manusia dan masyarakat sebagai pengguna 

perbankan.   

Saat ini transaksi yang dominan dilaksanakan oleh produk syariah 

adalah murabahah, karena sebagian besar pada sistem laporan keuangan 

kebanyakan jual beli. Pada sistem bagi hasil pihak bank akan mengalami 



kesulitan dalam pengawasan karena laba yang diperoleh nasabah tidak 

menentukan sistem bagi hasil tersebut. Perbankan syariah perlu adanya 

perlakuan akuntansi dalam rangka meningkatkan dan memberikan 

informasi yang tepat dan wajar maka perbankan syariah sebaiknya 

melakukan perlakuan akuntansi sesuai PSAK. Dengan harapan informasi 

yang disampaikan dalam laporan keuangan dapat memberikan informasi 

yang sesuai, wajar dan akurat. 

Bentuk pembiayaan perbankan berdasarkan prinsip syariah antara 

lain adalah: 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 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). 

PSAK 102  mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian 

dan pengungkapan transaksi murabahah. Murabahah adalah akad jual 



beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah 

keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya 

perolehan barang tersebut kepada pembeli. Murabahah merupakan jual 

beli, yaitu seorang  penjual melakukan pembelian barang setelah ada 

pemesanan dari pembeli. Kalau bersifat mengikat berarti pembeli harus 

membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat dibatalkan. Apabila 

bersifat tidak mengikat tanpa pesanan berarti barang diserahkan kepada 

pembeli dengan melakukan pembayaran oleh pembeli.  

Bank Syariah Mandiri merupakan bank milik pemerintah pertama 

yang melandaskan operasionalnya pada prinsip syariah. Secara 

struktural, Bank Syariah Mandiri berasal dari Bank Susila Bakti, sebagai 

salah satu anak perusahaan dilingkup Bank Mandiri, yang kemudian 

dikonversikan menjadi bank syariah penuh. Dalam rangka melancarkan 

proses konversi menjadi bank syariah, bank syariah menjalin kerja sama 

dengan Tazkia Institute, terutama dalam bidang pelatihan dan 

pendampingan konversi. 

Bank Syariah Mandiri adalah salah satu bank syariah yang 

menerapkan prinsip murabahah. Pendapatan murabahah merupakan 

salah satu pendapatan yang dihasilkan bank syariah, maka standar 

akuntansi penting diterapkan pada transaksi murabahah dalam 

mengoptimalkan pendapatan bank dan juga mewujudkan keadilan antara 

penjual dan pembeli. 

 



 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diajukan satu usulan 

penelitian yang mengambil judul “EVALUASI PERLAKUAN 

AKUNTANSI MURABAHAH (PSAK 102) (Studi Kasus Pada Bank 

Syariah Mandiri Cabang Malang)”. 

B.   Perumusan Masalah 

1. Bagaimanakah perlakuan akuntansi jual beli murabahah pada PT. 

Bank Syariah Mandiri Cabang Malang ? 

2. Apakah perlakuan akuntansi transaksi murabahah yang diterapkan 

pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang telah sesuai 

dengan PSAK 102 ?  

C.   Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a)  Untuk mengevaluasi bagaimana sistem jual beli Murabahah pada   

PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang. 

b)  Untuk membandingkan  apakah perlakuan akuntansi transaksi 

Murabahah yang diterapkan pada PT. Bank Syariah Mandiri 

Cabang Malang telah sesuai dengan PSAK 102. 

2. Kegunaan Penelitian 

a)   Bagi pihak bank syariah 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran atau 

informasi yang diperlukan sebagai pertimbangan atau masukan 

yang berkaitan dengan akuntansi transaksi Murabahah. 



b)  Bagi pihak lain 

Sebagai referensi untuk penelitian berikutnya tentang evaluasi 

penerapan akuntansi Murabahah dalam objek dan hasil 

penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti 

selanjutnya yang ingin menganalisis lebih jauh tentang 

perbankan syariah. 

 


