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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Ranah perbankan syariah di Indonesia terus mengalami peningkatan, hal ini 

di karenakan meningkatnya minat pelanggan terhadap perbankan berbasis syariah 

di Indonesia. Namun, dibalik peningkatan ini, terdapat beberapa permasalahan 

pada lembaga keuangan syariah yang perlu disesuaikan agar memenuhi ketentuan 

syariah diantaranya adalah kurangnya regulasi dunia perbankan syariah agar 

mampu beroperasi secara relative dan efisen dan mampu bersaing diantaranya 

instrument yang diperlukan untuk mengatasi masalah likuiditas, instrument 

moneter yang sesuai dengan prinsip syariah, adanya standarisasi akuntansi, audit 

dan system pelaporan dan regulasi yang mengatur system kehati-hatian. Hal ini 

diperlukan untuk system moneter yang ada di bank syariah untuk menjalankan 

fungsinya secara baik, mampu berkembang dan bersaing. Selain itu, minimnya 

sumber daya manusia terhadap lembaga keuangan syariah yang tidak berimbang 

dan lembaga pendidikan serta pelatihan yang terbatas sehingga tenaga terdidik 

dan berpengalaman di bidang perbankan syariah masih kurang di Indonesia. 

dengan demikian bisa dikatakan segala kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh 

manusia diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan dalil-dalil nash (Qur'an 

dan Hadits) 

Selain itu, menurut Manan (2012) piranti moneter pada saat ini masih 

mengacu pada system bunga (riba) sehingga belum bisa memenuhi dan 

mendukung kebijkan moneter dan kegiatan usaha bank syariah dan yang terakhir 
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bank syariah yang berkembang pesat di  Indonesia ternyata masih ada beberapa 

yang menggunakan system capitalism. 

Lembaga keuangan syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang 

mengeluarkan produk-produk keuangan syariah dan mendapatkan izin operasional 

sebagai keuangan syariah . Lembaga keuangan syariah harus memenuhi dua unsur 

yaitu unsur kesesuaian dengan syariat islam dan unsur legalitas operasional 

sebagai lembaga keuangan. Lembaga Keuangan syariah terdiri dari bank syariah,  

dan non bank seperti asuransi syariah, pegadaian syariah, reksadana syariah, pasar 

modal syariah, BPRS, BMT dan KJKS (Mawarid, 2014) 

Bank yang menggunakan  prinsip syariah adalah yang menggunakan prinsip 

bagi hasil secara adil yang salah satu keunikan entitas keuangan syariah adalah 

prinsip bagi hasil khususnya mudharabah (Rokhlinasari dan Astuti, 2012). 

Secara teknis, mudharabah adalah suatu proses dimana pemilik modal 

memberikan dana kepada pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba 

dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak 

sedangkan apabila terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh si pemilik dana 

kecuali disebabkan oleh misconduct, negligence, atau violation oleh si pengelola 

dana (Rosilawati, 2013) 

Dalam prakteknya pembiayaan Mudharabah merupakan salah satu bentuk 

pembiayaan yang diminati oleh pihak nasabah karena dalam pembiayaan ini pihak 

Bank dalam kegiatan usaha bisnis tersebut memberikan modal dana 100% dan 

pihak nasabah hanya memberikan keahlian dalam mengolah dana tersebut, pihak 

Bank memberikan kepercayaan penuh terhadap nasabah dan sebaliknya pihak 
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nasabah harus bertanggugjawab dalam kegiatan tersebut namun kerugian 

ditanggung oleh pengelola dana jika terjadi kelalaian selama proses usaha 

berlangsung. Sehingga dalam praktek pembiayaan bagi hasil terlepas dari unsur 

riba sesuai dengan teori. Dalam Bank Syariah terdapat 2 pembiayaan dalam modal 

kerja yaitu pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah. Terlepas dari pembiayaan 

Mudharabah dan Musyarakah terdapat transaksi atas dasar akad jual beli yaitu 

Murabahah sehingga dalam penelitian ini objek yang akan diteliti adalah 

pembiayaan yang termasuk modal pembiayaan Mudharabah. Oleh karena itu, 

pembiayaan Mudharabah adalah salah satu bentuk pembiayaan yang sangat 

menarik untuk di telusuri lebih dalam. 

Penelitian yang dilakukan oleh Turrosifa dan Riduwan (2013) telah meneliti 

tentang PSAK 105 dan kesesuaiannya dengan system yang ada di lembaga 

keuangan syariah diantaranya dari yang meneliti tentang “Penerapan PSAK 105 

Dalam Transaksi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah Bukopin cabang 

Sidoarjo” yang  menyimpulkan bahwa mudharabah merupakan salah satu jenis 

pembiayaan pada bank bukopin syariah  cabang Sidoarjo yang telah mampu 

menerapkan PSAK no. 105 pada produk pembiayaan mudharabah pada saat 

pembayaran kas, pengukuran diukur dalam bentuk kas uang yang diberikan bank, 

penyajian disajikan dalam bentuk laporan keuangan pada komponen neraca 

disebelah aktiva sebesar tagihan bank kepada nasabah dan pengungkapan 

mudharabah diungkapkan pada catatan atas dasar laporan keuangan, timbul biaya-

biaya yang diakibatkan oleh adanya pencairan, pada saat pengembalian 

pembiayaan oleh nasabah dan pada saat perolehan pendapatan bagi hasil 
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Nursoleha et al. (2015) dalam penelitiannya "Analisis Kesesuaian 

Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Dengan PSAK 105"  perlakuan 

akuntansi pembiayaan di BMT khalifah belum sesuai dengan PSAK 105 karena 

pada saat mengakui biaya-biaya yang terjadi pada penyaluran investasi 

mudharabah, BMT Khalifah mengakui biaya administrasi sebesar Rp. 5.000 pada 

setiap plafon sebagai pendapatan administrasi, dan biaya asuransi sebagai titipan 

premi asuransi. Pada saat penyerahan investasi mudharabah, BMT khalifah 

mengakui dana mudharabah yang disalurkan sebagai pembiayaan mudharabah 

pada saat pembayaran kas kepada nasabah, maka transaksi tersebut belum sesuai 

dengan PSAK 105. Pada saat pengembalian dana mudharabah, BMT Khalifah 

menetapkan angsuran mudharabah dibayarkan bersamaan dengan bagi hasilnya, 

maka transaksi tersebut sudah sesuai dengan PSAK 105. Pada saat penerimaan 

bagi hasil mudharabah, BMT Khalifah mengakui pendapatannya sesuai dengan 

nisbah yang telah disepakati dengan nasabah, maka transaksi tersebut sudah sesuai 

dengan psak 105. Pada saat nasabah tidak mampu mengembalikan invetasi 

mudharabah, BMT tidak melakukan penjurnalan apabila nasabah telat membayar 

ansuransi, maka belum sesuai dengan psak 105. 

Penelitian ini menunjukan bahwa penelitian mudharabah masih terdapat 

ketidak sesuaian di beberapa Lembaga Keuangan Syariah. Mempertimbangkan 

fakta bahwa informasi yang berkaitan mengenai sistem pembiayaan mudharabah 

pada beberapa Lembaga Keuangan Syariah tidak selalu konstant dan relevan 

dengan konsep PSAK 105 maka diperlukannya analisis lebih lanjut mengenai 

sistem mudharabah yang terdapat pada Bank Syariah dengan tujuan menilai 
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tingkat dan seberapa besar pengaruh kebijakan manajemen terhadap kepatuhan 

PSAK 105 yang menerapkan sistem yang berdasarkan syariat Islam. 

Dengan diterbitkannya PSAK 105 yang mengatur tentang akuntansi dengan 

pembiayaan mudharabah yang diberlakukan mulai awal januari 2008 maka 

Lembaga Keuangan Islam yang berpegang teguh pada prinsip -prinsip syariah 

sudah seharusnya menerapkan prinsip yang sesuai dengan prinsip syariah dalam 

perlakuan akuntansinya yang sesuai dengan PSAK 105. Dengan diterbitkannya 

PSAK tersebut dapat dijadikan acuan oleh pihak Bank Syariah dalam melakukan 

praktek perlakuan akuntansinya sesuai ketentuan akuntansi syariah. Karena 

akuntansi syariah tidak sekedar memberikan informasi untuk pengambilan 

keputusan  tetapi juga untuk menghindari terjadinya praktek yang mengacu pada 

kecurangan dan teknik-teknik yang biasa digunakan pleh pihak manajemen 

konvensional. PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang sebagai objek penelitian 

yang mana salah satu produk pembiayaannya menggunakan sistem Mudharabah. 

Dimana peneliti akan memfokuskan pada penerapan akuntansi syariah ini akan 

menjadi penting untuk dilakukan karena terdapat beberapa Bank yang berdasarkan  

syariat Islam itu antara teori dan prakteknya itu berbeda dalam penerapannya. 

Yang mana di dalam  menerapkan akuntansi syariah dengan pembiayaan 

mudharabah yang tidak sesuai dengan prinsip yang sebagaimana di anjurkan 

dalam PSAK 105 tentang pembiayaan mudharabah. Maka sejauh mana standar 

akuntansi sangat penting diterapkan pada transaksi mudharabah dalam 

mengoptimalkan pendapatan bank serta mewujudkan keadilan antara pemilik dana 

dan pengelola dana. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan dalam latar belakang dapat ditarik kesimpulan 

bahwa rumusan masalahnya adalah: 

1. Bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah pada PT. Bank 

BRI Syariah Cabang Malang meliputi : Identifikasi, Pengakuan dan 

Pengukuran Pembiayaan, Pembagian Bagi Hasil, Penyajian, 

Pengungkapan ? 

2. Apakah pembiayaan mudharabah pada PT. Bank BRI Syariah Cabang 

Malang sudah sesuai dengan PSAK 105 ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah di atas, dapat diketahui bahwa tujuan penelitiannya 

adalah : 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, peneliti ingin 

megidentifikasi sejauh mana tingkat penerapan Standar Akuntansi Keuangan yang 

digunakan pihak Bank yang berbasis syariah sebagai acuan dalam operasinya. 

Kemudian membandingkannya dengan PSAK No. 105, sehingga bisa mengetahui 

tingkat keakuratan laporan akuntansi pembiayaan mudharabah pada PT. Bank 

BRI Syariah Cabang Malang. Adapun tujuan lain penelitian ini adalah : 

1. Untuk menguji secara empiris bagaimana system pembiayaan mudharabah 

pada PT. Bank BRI Syariah. 
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2. Untuk menguji secara empiris system pembiayaan Mudharabah pada PT. 

Bank BRI Syariah apakah sudah sesuai dengan PSAK. 105 ataukah belum 

sesuai. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan 

pemahaman terkait penerapan PSAK 105 tentang pembiayaan mudharabah 

sehingga dalam praktek operasinya pihak Bank dapat menggunakan standar 

akuntansi yang telah digunakan sebagai acuan dan dalam penelitian ini 

diharapakan dapat memberikan kontribusi dalam bidang teoritis yang nantinya 

bermanfaat bagi akademisi dan praktis yang bermanfaat bagi praktisi (pekerja 

lapangan). Adapun harapan kontribusi yakni : 

a. Dalam hal teoritis, terutama dalam bidang akademisi diharapkan mampu 

memberikan kontribusi pengetahuan baru serta evaluasi pemahaman 

terkait dengan PSAK 105 yang berkaitan dengan pembiayaan 

Mudharabah. 

b. Dalam hal praktik, terutama dalam bidang praktisi diharapkan mampu 

memperbaiki dan meninjau ulang sistem pembiayaan yang berkaitan 

dengan PSAK 105 yaitu Mudharabah agar meningkatkan kualitas 

pelayanan perbankan syariah yang berbasis pembiayaan Mudharabah 

dalam jangka panjang kedepannya. 

 


