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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

 

 Ada berbagai jurnal yang telah meneliti tentang PSAK 105 dan 

kesesuaiannya dengan system yang ada di lembaga keuangan syariah 

diantaranya : 

Turrosifa dan Riduwan (2013) dengan judul Penerapan PSAK 105 

Dalam Transaksi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah Bukopin 

cabang Sidoarjo. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Penelitian pada Bank 

Bukopin Syariah Cabang Sidoarjo dengan pembiayaan mudharabah ini sudah 

menggunakan prinsip bagi hasil yang dalam pelaksanaannya pihak bank 

menanggung seluruh modal dan nasabah sebagai pengelola. Bank Bukopin 

Syariah Cabang Sidoarjo mampu menerapkan sesuai dengan PSAK 105 pada 

produk pembiayaan mudharabah mulai dari pengakuan, pengukuran, 

penyajian maupun pengungkapan yang telah sesuai dengan PSAK 105. 

Wardi dan Putri (2011) dalam penelitiannya dengan judul Analisis 

Perlakuan Akuntansi Syariah untuk Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, 

serta kesesuaiannya dengan PSAK no 102 dan PSAK 105. Dengan hasil 

penelitian yaitu dalam Perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah terdapat 

keadaan-keadaan dimana bank membuat sendiri kebijakan tentang nisbah dan 

bagi hasil antara Bank dan nasabah tanpa mengadakan kesepakatan antar 

kedua belah pihak, padahal bentuk kerjasama mudharabah adalah bentuk 
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kerjasama dengan ketentuan adanya kesepakatan tentang nisbah bagi hasil 

yang ditentukan pada awal akad dan pengakuan pendapatan bagi hasil diakui 

oleh Bank pada saat kerjasama berakhir, seharusnya pendapatan bagi hasil 

diakui pada periode terjadinya jika masa kerja sama lebih dari satu tahun 

akuntansi, artinya pada penelitian ini, bank tersebut membuat kebijakan 

sendiri tanpa adanya kesesuaian dengan PSAK. 105 tentang mudharabah. 

Nursoleha et al. (2014-2015) dalam penelitiannya dengan judul Analisis 

Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Dengan PSAK 

105 (  Studi Kasus di BMT Khallifa Bandung ). Dengan hasil penelitiannya, 

terdapat beberapa Perlakuan akuntansi pembiayaan yang tidak sesuai dengan 

PSAK 105 yaitu  

1. Di BMT khalifah belum sesuai dengan PSAK 105 karena pada saat 

pengakuan biaya BMT mengakuinya sebagai pendapatan 

2. Pada saat nasabah tidak mampu mengembalikan investasi mudharabah 

(telat) BMT tidak melakukan penjurnalan. 

 Namun di beberapa pengakuannya juga terdapat kesesuaian dengan 

PSAK 105. Pada saat pengembalian dana serta menetapkan angsuran 

mudharabah yang dibayarkan dengan bagi hasilnya BMT khalifah 

mengakui pendapatan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. 
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B. Tinjauan Teori  

 

1. Perbankan Syariah  

Perbankan adalah Lembaga Keuangan yag sangat vital dalam aktifitas 

perdagangan nasional maupun iternasional dan segala sesuatu yang 

menyangkut tentang Bank, Kelembagaan serta cara dan proses dalam 

melaksanakan kegiatan(Chandra et al., 2016) 

Menurut undang-undang nomor 10 tahun 1988 tentang perbankan 

syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan 

prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Sebtianita, 2015) 

Perbankan syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan 

operasionalnya dengan prinsip bagi hasil, berfungsi  sebagai lembaga 

intermediasi yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang menyalurkan 

dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana tersebut (Hasmitha dan 

Ja’far, 2012) 

Akuntansi syariah adalah suatu teknik akuntansi yang berperan agar 

tujuan, fungsi dan operasional perusahaan atau lembaga keuangan syariah 

berjalan sesuai dengan aturan syariat yang sarat nilai (Wardi dan Putri, 

2011) 

 

2. Pembiayaan Mudharabah 

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dibagi menjadi dua yaitu 

pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Sedangkan menurut 
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keperluannya, pembiayan produktif dibagi lagi menjadi dua yaitu 

pembiayaan modal kerja, peningkatan produksi, dan hasil produksi 

(Susana dan Prasetyanti, 2011) 

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) 

a. Ketentuan umum skema pembiayaan  mudharabah  adalah sebagai 

berikut:  Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku 

pengelola modal harus diserahkan tunai, dan dapat berupa uang atau 

barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal 

diserahkan secara bertahap harus jelas tahapannya dan disepakati 

bersama. 

b. Hasil dari pengelolaan pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan 

dengan cara, yakni: ¾   Perhitungan dari pendapatan proyek (revenue 

sharing ) ¾   Perhitungan dari keuntungan proyek (profit sharing ) 

c. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap 

bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal 

menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan 

penyimpangan pihak nasabah. 
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d. Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak 

berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah. Secara umum, 

landasan dasar syariah al-mudharabah lebih mencerminkan anjuran 

untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadist 

berikut ini :  QS. Al-Muzzammil ayat 20: “…dan dari orang-orang yang 

berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT…” Hadist 

dari  Suhaib  ar-Rumi r.a bahwa  Rasulullah SAW bersabda: “Tiga hal 

yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, 

muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung 

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

Sedangkan menurut PSAK 105 Mudharabah yaitu kerjasama 

usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) 

menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) 

bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara 

mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian financial hanya 

ditanggung oleh pengelola dana (Djatmiko dan Rachman, 2015) 

 

3. Penjelasan PSAK No.105 dalam Transaksi Pembiayaan Mudharabah  

  PSAK adalah standar yang digunakan untuk pelaporan keuangan di 

Indonesia. PSAK digunakan sebagai pedoman akuntan untuk membuat 

laporan keuangan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ini bertujuan 

untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan 

transaksi mudharabah. Ruang Lingkup Pernyataan ini diterapkan untuk 
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entitas yang melakukan transaksi Mudharabah baik sebagai pemilik dana 

(shahibul maal) maupun pengelola dana (mudharib) Turrosifa dan 

Riduwan (2013) 

 

4. Perlakuan akuntansi menurut PSAK No. 105 

a. Definisi : 

1) Mudharabah muthlaqah adalah mudharabah dimana pemilik dana 

memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan 

investasinya. 

2) Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah dimana pemilik dana 

memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai 

tempat, cara dan atau obyek investasi. 

3) Mudharabah musytarakah adalah bentuk mudharabah dimana 

pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama 

investasi. 

 

b. Karakteristik 

1) Entitas dapat bertindak baik sebagai pemilik dana atau pengelola dana. 

2) Mudharabah terdiri dari mudharabah muthlaqah, mudharabah 

muqayyadah, dan mudharabah musytarakah. Jika entitas bertindak 

sebagai pengelola dana, maka dana yang diterima disajikan sebagai 

dana syirkah temporer. 

3) Dalam mudharabah muqayadah, contoh batasan antara lain: 
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a) Tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya 

b) Tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, 

tanpa penjamin, atau tanpa jaminan 

c) Mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri 

tanpa melalui pihak ketiga. 

d) Pada prinsipnya dalam penyaluran mudharabah tidak ada jaminan, 

namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan maka 

pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak 

ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana 

terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah 

disepakati bersama dalam akad. 

4) Pengembalian dana mudharabah dapat dilakukan secara bertahap 

bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad 

mudharabah di akhiri. 

5) Jika dari pengelolaan dana mudharabah menghasilkan keuntungan, 

maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana 

ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang 

diperoleh selama periode akad. Jika dari pengelolaan dana mudharabah 

menimbulkan  kerugian, maka kerugian finansial menjadi tanggungan 

pemilik dana. 
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c. Prinsip Pembagian Hasil Usaha 

1) Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan 

prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, 

maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (gross profit) 

bukan total pendapatan usaha (omset). Sedangkan jika berdasarkan 

prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (net profit) yaitu 

laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana 

mudharabah. 

 

d. Pengakuan Dan Pengukuran 

1) Akuntansi Untuk Pemilik Dana : 

a) Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui 

sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau 

penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana. 

b) Pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai berikut: 

i. Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar 

jumlah yang dibayarkan 

ii. Investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur 

sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan: 

 jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya 

diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan 

tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad 

mudharabah 



16 
 

  jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, 

maka selisihnya diakui sebagai kerugian 

c) Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha di mulai 

disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau 

kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut 

diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi 

mudharabah. 

d) Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya 

usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka 

kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. 

e) Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal 

usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana. 

f) Dalam investasi mudharabah yang diberikan dalam aset nonkas dan 

aset nonkas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau 

setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha 

mudharabah, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi 

jumlah investasi, namun diperhitungan pada saat pembagian bagi 

hasil. 

g) Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain, di tunjukkan 

oleh: 

i. Persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi 

ii. Tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (force majeur) 

yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad 
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iii. Hasil keputusan dari institusi yang berwenang. 

h) Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo 

dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi 

mudharabah diakui sebagai piutang. 

 

2) Penghasilan Usaha 

1) Jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, 

penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil 

sesuai nisbah yang disepakati. 

2) Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad 

mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk 

penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad mudharabah 

berakhir, selisih antara: 

a) Investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian 

investasi 

b) Pengembalian investasi mudharabah; diakui sebagai keuntungan 

atau kerugian. 

3) Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat 

diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan 

usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui 

pendapatan dari proyeksi hasil usaha. 
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4) Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana 

dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi 

mudharabah. 

5)  Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui 

sebagai piutang. 

 

3) Akuntansi Untuk Pengelola Dana 

a) Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah 

diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai 

wajar aset nonkas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, 

dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya. 

b) Jika pengelola dana menyalurkan dana syirkah temporer yang 

diterima maka pengelola dana mengakui sebagai aset sesuai 

ketentuan 

c) Pengelola dana mengakui pendapatan atas pengaluran dana syirkah 

temporer secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak 

pemilik dana. 

d) Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua 

prinsip, yaitu bagi laba atau bagi hasil 

e)  Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah 

diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana diakui 

sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak 

pemilik dana. 
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f) Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola 

dana diakui sebagai beban pengelola dana. 

 

e. Mudharabah Musyarakah 

1) Jika pengelola dana juga menyertakan dana dalam mudharabah 

musytarakah, maka penyaluran dana milik pengelola dana tersebut diakui 

sebagai investasi mudharabah. 

2) Akad mudharabah musytarakah merupakan perpaduan antara akad 

mudharabah dan akad musyarakah. 

3) Dalam mudharabah musytarakah, pengelola dana (berdasarkan akad 

mudharabah) menyertakan juga dananya dalam investasi bersama 

(berdasarkan akad musyarakah). Pemilik dana musyarakah (musytarik) 

memperoleh bagian hasil usaha sesuai porsi dana yang disetorkan. 

Pembagian hasil usaha antara pengelola dana dan pemilik dana dalam 

mudharabah adalah sebesar hasil usaha musyarakah setelah dikurangi 

porsi pemilik dana sebagai pemilik dana musyarakah. 

4) Pembagian hasil investasi mudharabah musytarakah dapat dilakukan 

sebagai berikut: 

a) Hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai mudharib) dan 

pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati, selanjutnya 

bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana (sebagai 

mudharib) tersebut dibagi antara pengelola dana (sebagai musytarik) 

dengan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing 
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b) Hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai musytarik) dan 

pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing, selanjutnya 

bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana (sebagai 

musytarik) tersebut dibagi antara pengelola dana (sebagai mudharib) 

dengan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati. 

5) Jika terjadi kerugian atas investasi, maka kerugian dibagi sesuai dengan 

porsi modal para musytarik. 

 

f. Penyajian 

1) Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan 

sebesar nilai tercatat. 

2) Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan 

keuangan: 

a) Dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai 

tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah; 

b) Bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi 

belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi 

hasil yang belum dibagikan di kewajiban 

 

g. Pengungkapan 

1) Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, 

tetapi tidak terbatas, pada: 
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a) Isi kesepakatan  utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, 

pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain 

b) Rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya 

c) Penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan 

d) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian 

Laporan Keuangan Syariah. 

2) Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, 

tetapi tidak terbatas, pada: 

a) Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, 

pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain 

b) Rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya 

c) Penyaluran dana yang berasal dari mudharabah muqayadah 

d) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian 

Laporan Keuangan Syariah. 

 

h. Ketentuan Transisi 

1) Pernyataan ini berlaku secara prospektif untuk transaksi mudharabah 

yang terjadi setelah tanggal efektif. Untuk meningkatkan daya banding 

laporan keuangan maka entitas dianjurkan menerapkan Pernyataan ini 

secara retrospektif. 
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i. Tanggal Efektif 

1) Pernyataan ini berlaku untuk penyusunan dan penyajian laporan 

keuangan entitas yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 

2008. 

j. Penarikan 

1) Pernyataan ini menggantikan PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, 

yang berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan 

pengungkapan mudharabah. 

 

5. Bagan PSAK No. 105 atas pembiayaan Mudharabah : 

 

 

 Keahlian Modal 100% 

 

 

 X% Y% 

 

 

 

Sumber : Muhammad Syafi'i Antonio 

 Dari bagan di atas kita dapat mengetahui dalam pembiayaan sistem 

Mudharabah dilakukan oleh pemilik dana (PT. Bank BRI Syariah) dan Nasabah, 

yang mana pemilik modal memberikan 100% modalnya dalam pendanaan 

Penghimpun 

Dana 

Mudharabah 

(Bagi Hasil) 

PSAK No. 105 

Perjanjian Bagi Hasil 

Nasabah              

(Mudharib) 

PT. Bank BRI 

(Syariah) 
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mudharabah, yang nantinya pihak nasabah (mudharib) akan menjalankan bisnis 

operasi tersebut dengan menggunakan keahlian atau keterampilannya dalam 

mengelola dana tersebut di dalam bisnisnya. Selanjutnya ketika bisnis berjalan 

dengan baik hasil dari pendapatan tesebut akan dilakukan pembagian bagi hasil 

sesuai dengan kesepakatan akad yang telah di tentukan oleh kedua belah pihak di 

awal perjanjian tersebut. Setelah itu peneliti akan meneliti apakah dari sistem 

pembiayaan bagi hasil dalam mudharabah telah sesuai dengan standar yang telah 

ditentukan dalam PSAK 105 mengenai Mudharabah. 

 

 

  

 

 

 

  


