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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 
 

Perkembangan ekonomi syariah memang baru terjadi beberapa tahun 

terakhir. Karena dahulu masih terdapat anggapan bahwa Islam dapat 

menghambat kemajuan perekonomian. Seperti yang dijelaskan Antonio (2001: 

3) beberapa kalangan mencurigai Islam sebagai faktor penghambat 

pembangunan (an obstacle to economic growth). Pandangan ini berasal dari 

para pemikir Barat. Meskipun demikian, tidak sedikit intelektual muslim yang 

juga meyakininya. Tetapi perlahan anggapan itu memudar karena dalam sistem 

ekonomi Islam atau sistem ekonomi syariah tidak mengenal prinsip bunga 

(riba). 

Riba merupakan setiap tambahan nilai yang diperoleh tanpa resiko dan 

bukan merupakan hadiah atau kompensasi kerja (Sudarsono, 2003: 1). Dimana 

tidak dapat dipungkiri dalam kegiatan ekonomi kita pada umumnya atau 

kegiatan ekonomi konvensional dimungkinkan terjadi praktek riba. Riba sama 

dengan eksploitasi yang berati itu sangat merugikan masyarakat. Karena tidak 

adanya eksploitasi tersebut, saat ini sistem ekonomi syariah bisa digunakan 

sebagai pilihan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. 

Lahirnya sistem ekonomi syariah merupakan awal dari tumbuhnya 

perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya. Penerapan sistem 

profit dan loss sharing dalam kegiatan operasionalnya ini mulai diminati 



 
 

2

masyarakat muslim. Mulailah negara-negara yang berpenduduk muslim 

mengaplikasikan sistem ekonomi ini. Seperti yang dijelaskan dalam Antonio 

(2001: 18) upaya awal penerapan sistem profit dan loss sharing tercatat di 

Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940-an, yaitu adanya upaya mengelola 

dana jamaah haji secara non konvensional. Rintisan institusional lainnya adalah 

Islamic Rural Bank di desa Mit Ghamr pada tahun 1963 di Kairo, Mesir. 

Sejak saat itu sistem ekonomi syariah mulai diaplikasikan negara-negara 

berpenduduk muslim lainnya. Di Indonesia sendiri seperti yang dijelaskan 

Antonio (2001: 25) pada awal periode 1980-an sistem ekonomi Islam ini mulai 

didiskusikan. Tetapi untuk prakarsa pendirian bank Islam di Indonesia baru 

dilakukan pada tahun 1990, yaitu saat MUI pada tanggal 18-20 Agustus 1990 

menyelenggarakan lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, 

Jawa Barat. Hasilnya Bank Muamalat Indonesia lahir dan akte pendiriannya 

ditandatangani tanggal 1 November 1991. 

Perbankan merupakan salah satu pilar ekonomi, ini berarti perbankan 

syariah adalah salah satu pilar sistem ekonomi Islam. Tetapi sistem keuangan 

yang tangguh menurut Sudarsono (2003:8) harus mampu menghindari dan 

memecahkan masalah keuangan yang dihadapi, yaitu potensi adanya risiko 

sistemik ketidakstabilan sistem keuangan (systemic risk), potensi adanya risiko 

bank run, risiko kelebihan atau kekurangan likuiditas perbankan, dan risiko 

terhadap buruknya pelayanan yang diberikan oleh bank. Lebih lanjut Antonio 

menjelaskan dengan hadirnya berbagai lembaga keuangan syariah non bank 
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tersebut, maka ide terhadap penghapusan riba dari perekonomian akan lebih 

efektif dan mendorong efisiennya sistem keuangan syariah. 

Baitul Maal wat Tamwil merupakan salah satu lembaga keuangan syariah 

tersebut. Tetapi lembaga keuangan ini umumnya masih lembaga keuangan 

syariah mikro. Menurut Lubis (2009) lembaga keuangan ini merupakan 

lembaga usaha ekonomi rakyat kecil, yang beranggotakan orang-seorang atau 

badan hukum berdasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi. BMT didirikan 

oleh masyarakat dengan pendiri antara 20-50 orang yang mengumpulkan 

modal simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela. Produk atau 

pelayanan usaha dari BMT beraneka ragam. Meskipun berprinsip syariah dan 

berprinsip koperasi, produk BMT atau pelayanan usaha BMT berbeda dengan 

usaha koperasi yaitu simpanan sukarela mudharabah (SM) biasa, simpanan 

mudharabah (SM) pendidikan, simpanan mudharabah (SM) haji, simpanan 

mudharabah (SM) qurban dan sebagainya. Untuk pelayanannya berbentuk 

pelayanan pembiayaan antara lain Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan 

Musyakarah, Pembiayaan Murabahah. 

Pembiayaan Murabahah yang merupakan salah satu produk atau 

pelayanan usaha dari BMT menurut Kusmiati (2007: 28-29) adalah penjualan 

dengan harga pembelian barang berikut untung yang diketahui. Dalam 

pengertian lain Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan 

harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan 

pembeli. Karena kegiatan Murabahah adalah jual beli maka dalam laporan 

keuangannya akan terdapat pos beban dan pendapatan. Dimana kaitan dari 
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kedua pos tersebut dapat membentuk konsep penandingan atau yang disebut 

dengan Matching Concept. 

Matching Concept menurut Wardana (2009) biaya harus dibebankan 

sesuai dengan pengakuan dan periode penghasilan. Pengertian yang lebih jelas 

tentang Matching Concept disebutkan Statement of Accounting Concept 

number 3 and 6 pp. 86-89 dalam Wartono (2009) yaitu bahwa Matching biaya 

dan pendapatan adalah kombinasi atau pengakuan simultan dari pendapatan 

dan biaya sebagai akibat secara langsung atau secara bersama dari transaksi 

atau kejadian lain yang sama (FASB SFAC No. 3, 1978: paragraf 86-89; dan 

FASB SFAC No. 6, 1978: paragraf 146-149). 

Pemahaman tentang Matching Concept juga terrangkum dalam PSAK 

(2007: 17/P. 95), yang menjelaskan beban diakui dalam laporan laba rugi atas 

dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dan pos penghasilan 

tertentu yang diperoleh. Proses yang biasanya disebut pengaitan biaya dengan 

pendapatan (matching of cost with revenues) ini melibatkan pengakuan 

penghasilan dan beban secara gabungan atau bersamaan yang dihasilkan secara 

langsung dan bersama-sama dari transaksi atau peristiwa lain yang sama. 

Misalnya, berbagai komponen beban yang membentuk beban pokok penjualan 

(cost or expense of goods sold) diakui pada saat yang sama sebagai penghasilan 

yang diperoleh dari penjualan barang. Namun demikian, penerapan konsep 

Matching dalam kerangka dasar ini tidak memperkenankan pengakuan pos 

dalam neraca yang tidak memenuhi definisi aset atau kewajiban. 
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Matching Concept disebut juga konsep penandingan. Atas dasar konsep 

upaya dan pencapaian, konsep penandingan menurut Concept and Standards 

Research Study Committee, American Accounting Association  dalam 

Suwardjono (2008: 410) dijelaskan bahwa untuk mendapatkan laba periodik 

yang bermakna maka pendapatan yang diakui untuk suatu perioda harus 

ditandingkan (diasosiasi) dengan biaya yang dianggap telah menciptakan 

pendapatan tersebut. Penandingan yang tepat akan terjadi kalau terdapat 

asosiasi yang masuk akal (layak) antara pendapatan dan biaya. Asosiasi yang 

layak berarti bahwa pendapatan dan biaya berkolerasi positif, artinya makin 

besar pendapatan, makin besar pula biaya. 

Lebih lanjut dalam Suwardjono dijelaskan konsep atau prinsip 

penandingan adalah dasar pemikiran untuk menghubungkan pendapatan dan 

biaya sehingga laba yang dihasilkan bermakna. Prinsip penandingan menjadi 

suatu kebutuhan (necessity) dalam akuntansi karena pengakuan pendapatan 

tidak langsung dikaitkan dengan pengakuan biaya karena teknik pembukuan 

tidak memungkinkan hal tersebut. Dengan kata lain, proses penandingan tidak 

dilakukan pada saat transaksi pendapatan terjadi tetapi pada umumnya 

dilakukan pada akhir tahun. Selain itu transaksi terjadinya pendapatan pada 

umumnya tidak berkaitan langsung dengan transaksi terjadinya biaya. Sebagai 

contoh, pemerolehan dan pembayaran barang atau jasa untuk menghasilkan 

produk tidak selalu bersamaan (tidak terjadi dalam perioda yang sama) dengan 

penjualan dan pengumpulan kas.  
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Pentingnya Matching Concept juga dijelaskan Penman (2001: 651-653) 

dalam Wartono (2009), yaitu penerapan prinsip akuntansi Matching yang tidak 

dilakukan secara tepat akan berakibat pada kenaikan (penurunan) besarnya 

pendapatan dan atau kenaikan (penurunan) besarnya biaya. Karena telah 

menjadi kebutuhan dalam akuntansi, penerapan prinsip penandingan (Matching 

Concept) ini telah banyak dijadikan objek penelitian seperti penelitian yang 

dilakukan Baljun (2006) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis 

Pengakuan Pendapatan dan Beban pada PT. Bank Syariah muamalat Indonesia, 

Tbk. yang merupakan salah satu landasan dalam penelitian ini. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai penerapan Matching Concept pada produk atau pelayanan BMT 

yang dituangkan dalam skripsi dengan judul, “Evaluasi Matching Concept 

atas Pengakuan Pendapatan dan Beban pada Transaksi Murabahah BMT 

Manarul Islam Malang”. 

 

B. Perumusan Masalah 
 

Dari latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pengakuan pendapatan dan beban dalam transaksi Murabahah 

pada BMT Manarul Islam Malang? 

2. Apakah pengakuan pendapatan dan beban dalam transaksi Murabahah pada 

BMT Manarul Islam Malang sudah sesuai dengan prinsip Matching 

Concept? 
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C. Pembatasan Masalah 
 

Peneliti melakukan pembatasan masalah dengan tujuan dalam 

pembahasan selanjutnya tidak mengalami perluasan. Adapun batasan masalah 

tersebut adalah : 

Penelitian ini berfokus pada laporan keuangan kegiatan operasional 

transaksi Murabahah BMT Manarul Islam Malang periode tahun 2009. 

Dimana  laporan keuangan transaksi Murabahah BMT Manarul Islam Malang 

periode tahun 2009 meliputi laporan pendapatan, laporan beban, laporan 

perhitungan laba rugi, neraca dan pedoman pengakuan pendapatan dan beban. 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
 

1. Tujuan Penelitian 
 

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengakuan pendapatan dan beban dalam transaksi 

Murabahah pada BMT Manarul Islam Malang. 

2. Untuk mengetahui kesesuaian antara pengakuan pendapatan dan beban 

dalam transaksi Murabahah pada BMT Manarul Islam Malang dengan 

prinsip Matching Concept. 
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2. Kegunaan Penelitian 
 

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat, antara 

lain: 

1. Bagi Perkembangan Kajian Akuntansi 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan tentang kajian 

penerapan ilmu akuntansi di kegiatan operasional perekonomian 

masyarakat. 

2. Bagi Lembaga 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk BMT 

Manarul Islam Malang dalam hal pengakuan pendapatan dan beban 

dalam akuntansi transaksi Murabahah yang sesuai dengan prinsip 

Matching Concept. 

3. Bagi Pihak Lain 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi atau 

pengetahuan tentang teori dan aplikasi dari pengakuan pendapatan dan 

beban dalam akuntansi transaksi Murabahah BMT Manarul Islam 

Malang. 

 


