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BAB I 

Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak 

ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Perkembangan perbankan 

syariah di Indonesia merupakan suatu perwujudan dari permintaan 

masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang 

selain menyediakan jasa perbankan/keuangan yang sehat, juga memenuhi 

prinsip-prinsip syariah. Perkembangan industri keuangan syariah secara 

informal telah dimulai sebelum dikeluarkannya kerangka hukum formal 

sebagai landasan operasional perbankan syariah di Indonesia. Sebelum 

tahun 1992, beberapa badan usaha non-bank telah didirikan dan 

menerapkan konsep bagi hasil dalam kegiatan operasional.  

Adanya kebutuhan masyarakat akan hadirnya institusi-institusi 

keuangan yang dapat memberikan layanan jasa keuangan yang sesuai 

dengan prinsip-prinsip syariah. Fenomena ini terlihat semakin 

berkembangnya industri perbankan syariah di Indonesia. 

Pola bagi hasil, prinsip kemitraan dan segala bentuk transaksi yang 

tidak mengandung riba yang ditawarkan oleh bank syariah ternyata 

semakin unik dan menarik perhatian dan mulai diminati masyarakat. 

Perkembangan perbankan syariah ini merupakan sebuah fenomena yang 

sangat menarik, karena fenomena ini terjadi pada saat kondisi 
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perekonomian nasional berada pada keadaan yang mengkhawatirkan. Pada 

pertengahan tahun 1997, suku bunga pinjaman melambung tinggi hingga 

puluhan persen sehingga bank konvensional tidak memiliki ketersediaan 

dana yang cukup untuk operasional dikarenakan banyaknya nasabah 

peminjam mengalami ketidakmampuan untuk mengembalikan pinjaman 

karena tingginya nilai suku bunga. Sebaliknya, bank syariah mampu 

bertahan di saat krisis moneter melanda, karena para nasabah tidak perlu 

membayar bunga sampai puluhan persen, mereka cukup berbagi hasil 

dengan bank syariah sesuai dengan kesepakatan di awal akad. Hal ini 

membuktikan suburnya perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di 

seluruh Indonesia seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian 

syariah, pasar modal syariah, dan lain sebagainya .  

Pembiayaan merupakan salah satu bentuk penyaluran dana yang 

diberikan bank syariah kepada masyarakat yang membutuhkan untuk 

menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari 

masyarakat yang memiliki dana surplus. Di dalam akuntansi syariah ada 

beberapa pembiayaan, yaitu pembiayaan mudharabah, pembiayaan 

murabahah, dan pembiayaan musyarakah. Perkembangan perbankan 

syariah sistem pembiayaan mudharabah diharapkan menjadi produk 

pembiayaan yang mampu mendominasi pembiayaan yang ada di bank 

syariah. Hal ini disebabkan secara teknis pembiayaan mudharabah adalah 

akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama 

menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. 
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Namun pada kenyataannya jumlah pembiayaan mudharabah selalu lebih 

kecil daripada jumlah pembiayaan musyarakah dan murabahah. Di 

karenakan apabila kerugian terjadi maka kerugian hanya ditanggung oleh 

salah satu pihak.  Hal ini tentu saja dapat menimbulkan keraguan, baik dari 

pihak bank maupun pihak nasabah. Sehingga secara tidak langsung 

berdampak pada banyaknya bank yang lebih memilih untuk lebih 

meningkatkan pembiayaan pada murabahah dan musyarakah, dan juga 

berdampak pada motivasi nasabah untuk lebih memilih pembiayaan 

murabahah yang dinilai lebih mudah dan tidak memerlukan analisa yang 

rumit serta menguntungkan baik dari pihak bank maupun pihak nasabah. 

Dan juga pembiayaan musyarakah yang hanya bersifat investasi tanpa 

harus melibatkan nasabah dalam pengerjaan proyek-proyek pembiayaan. 

Faktor inilah yang menyebabkan pembiayaan mudharabah dinilai kalah 

bersaing dengan pembiayaan murabahah dan musyarakah. 

Bank Muamalat Indonesia (BMI) adalah bank yang memulai pertama 

kali adanya konsep ekonomi syariah pada tahun 1991 yang diciptakan oleh 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonasia. Lembaga 

Keuangan Syariah lain mulai bermunculan seiring dengan berdirinya BMI, 

baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank. Selain 

itu koperasi pun mulai menjalakan usahanya dengan system syariah yang 

sama halnya dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI).  

PT BPRS Bumi Rinjani adalah salah satu lembaga keuangan di 

Indonesia yang berbentuk bank yang memberikan jasa keuangan dengan 
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menggunakan prinsip-prinsip perbankan syari’ah. PT BPRS Bumi Rinjani 

Kepannjen Malang memberikan bantuan pembiayaan dalam bentuk 

pembayaran secara kredit/cicilan dan mempunyai beberapa sistem, prosedur 

dan persyaratan yang harus dipenuhi olehcalon debitur.Sehingga sebagai 

upaya untuk meningkatkan profitabilitas bank syari’ah maka perlu dilakukan 

pengelolaan pembiayaan untuk menjaga agar kualitas pembiayaan tetap 

terjaga dari pembiayaan yang bermasalah serta dari resiko kerugian. Demi 

efisiensi dan efektifitas kerja maka pengambilan keputusan yang tepat sangat 

diperlukan. Sehingga dalam penentuan kelayakan pemberian kredit kepada 

calon debitur. 

Ada beberapa tujuan dari perbankan Islam . Diantara para ilmuwan 

dan para professional Muslim berbeda pendapat mengenai tujuan tersebut 

menyediakan fasilitas keuangan dengan cara mengupayakan instrument-

instrumen keuangan (Finansial Instrumen) yang sesuai denga ketentuan dan 

norma syari’ah. Menurut Handbook of Islam ic Banking, bank Islam berbeda 

dengan bank konvensional dilihat dari segi partisipasinya yang aktif dalam 

proses pengembangan sosial ekonomi negara-negara Islam yang 

dikemukakan dalam buku itu, perbankan Islam bukan ditujukan terutama 

untuk memaksimalkan keuntungannya sebagaimana halnya sistem perbankan 

yang berdsarkan bunga, melainkan untuk memberikan keuntungan sosial 

ekonomi bagi orang-orang muslim. 

Pembiayaan musyarakah adalah akad kerja sama antara pihak atau 

lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberi 
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kontribusi dana (amal) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko 

akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan di awal. (Muhammad 

2001). 

Transaksi yang berbasis syariah merupakan salah satu bentuk dari 

sistem ekonomi islam yang adanya penggunaan sistem bunga dalam 

transaksi, dikarenakan sistem tersebut tergolong riba yang artinya "haram" 

yang mana telah dilarang oleh islam. sistem provit and los sharing yang 

merupakan keunggulan bagi bank syariah antara lain pertama memungkinkan 

para nasabah untuk ikut mengkontrol perkembangan bank, misalnya 

menggunakan perhitungan profit sharing yang diperoleh tiap buan. kedua 

tidak terpengaruh atas naik turunnya tingkat suku bunga perbankan. 

(Setyorini,2003) 

Dalam musyarakah, mitra dan bank sama-sama menyediakan modal 

untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun 

yang baru. Selanjutnya salah satu mitra dapat mengembalikan dana tersebut 

dan bagi hasil yang terlah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus 

kepada mitra lain. (PSAK 106 (2007)) 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka 

penulis mencoba meneliti lebih lanjut dan membahas dalam bentuk skripsi 

dengan judul :"ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI UNTUK 

PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA BANK PEMBIAYAAN 

RAKYAT SYARIAH BUMI RINJANI KEPANJEN MALANG ". 

1.2 Rumusan Masalah 
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Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: 

Bagaimana perlakuan akuntansi untuk pembiayaan musyarakah pada bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah Bumi Rinjani Kepanjen Malang dengan PSAK 

No 106? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas mempunyai tujuan sebagai berikut 

yaitu Menganalisis perlakuan akuntansi untuk pembiayaan musyarakah pada 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bumi Rinjani Kepanjen Malang dengan 

PSAK No 106. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang bisa diberikan atas penelitian ini adalah : 

1. Bagi perkembangan kajian akuntansi 

Hasil dari penelitian dapat menjadi informasi dasar bagi penelitian yang 

lebih lanjut dan memperluas penulisan skripsi dalam bidang akuntansi 

syariah dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk 

wawasan yang lebih luas dalam pemahaman tentang perlakuan akuntansi 

untuk pembiayaan musyarakah pada bank syariah. 

2. Bagi Koperasi syariah 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu yang 

lebih diutamakan dalam dibidang akuntansi syariah dan dapat 

mengambil kebijakan untuk masa yang akan datang. 
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3. Bagi Pihak Lain 

Sebagai tambahan pengetahuan dan bahan referensi yang bermanfaat serta dapat 

menjadi bahan kajian yang lebih mendalami bagi para peneliti yang berminat pada 

topik dan permasalahan ini. 


