
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pada era terbukanya pasar bebas saat ini lembaga perbankan tentunya 

juga mendapat dampak yang besar dengan adanya pasar bebas tersebut. 

Lembaga perbankan berperan penting sebagai penghimpun dan  penyalur 

dana bagi masyarakat untuk segala jenis transaksi yang ada, setelah 

diterbitkanya undang-undang No. 7 tahun 1992 dan revisian UUD No. 10 

tahun 1998 lembaga perbankan kini terbagi menjadi dua, yaitu perbankan 

syariah dan konvensional. Perbedaan utama perbankan syariah dengan 

konvensional adalah dari segi sistem, perbankan syariah melaksanakan 

kegiatanya berlandaskan hukum islam dan syariat, sedang perbankan 

konvensional melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional, hal 

tersebut seperti dijelaskan undang-undang No. 10 tahun 1998.  

Dalam menjalankan sistem oprasinya perbankan syariah 

memberlakukan sistem bagi hasil ( profit and lost sharing ) dan berbagi 

resiko ( risk sharing ) kepada nasabah, setiap perhitungan keuangan atas 

transaksi juga akan dijelaskan secara gamblang pada nasabah sehingga 

dengan begitu perjanjian antara kedua pihak dapat meminimalisir kegiatan 

yang bersifat spekulatif dan produktif. Hal tersebut seperti yang diajarkan 

dalam islam bahwa setiap transaksi harus didasarkan pada prinsip kerelaan 
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antara kedua belah pihak, mereka harus mempunyai informasi yang sama 

sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi (Wahyudi, 2012). 

Hadirnya perbankan syariah di Indonesia masih tergolong baru, meski 

demikian perbankan syariah mampuh berkembang dan mengalami 

peningkatan yang cukup pesat, hal itu terbukti dengan banyaknya lembaga 

keuangan yang banyak menerapkan sistem berbasis syariah. Cepatnya 

perkembangan tersebut terjadi karena Indonesia merupakan salah satu negara 

muslim terbesar di dunia, sehingga mendorong masyarakatnya untuk beralih 

kedalam sistem yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Tingginya minat 

masyarakat Indonesia akan bank syariah juga dipengaruhi oleh beberapa hal 

sepeti praktik ekonomi yang berhubungan degan pengakuan, pengukuran, 

pencatatatan transaksi dan pengukapan hak-hak serta kewajiban secara adil 

(Wiroso, 2011).  

Fenomena yang terjadi saat ini adalah bank syariah yang berkembang 

di Indonesia kebanyakan bank-bank yang dulunya merupakan bank dengan 

sistem konvensional, hal tersebut terjadi setelah krisis ekonomi melanda 

Indonesia dimana saat itu sistem ekonomi islam menunjukan keukatannya, 

dengan tidak terpengaruh oleh krisis yang terjadi, dan kemudian di perkuat 

dengan UU No. 10 tahun 1998 yang mengatur tentang sistem dual banking. 

Dual banking sistem atau sistem perbankan berganda adalah terselenggaranya 

dua sistem perbankan (konvensional dan syariah) secara berdampingan (Putri, 

2011). Sehingga mendorong bank-bank konvensional banyak mendirikan 

bank dengan sistem syariah. 
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  Banyaknya perbankan konvensional yang membuka sistem baru 

dengan sistem syariah mendorong peneliti berfikir apakah dalam penerapan 

sistem barunya perbankan sudah benar-benar menerapkan sistem syariah 

yang berlandaskan dengan nilai-nilai Islam, atau malah ada campur tangan 

dari induk usahanya yang secara harfiah masih menggunakan sistem 

konvensional yang mana sistem perbankan dengan sistem tersebut merupakan 

sistem perbankan yang masih menggunakan bunga atau riba sebagai 

pedapatan pokoknya, tentunya sangat bertolak belakang dengan sistem 

syariah yang mengharamkan riba.  

Adapun salah satu produk yang ditawarkan oleh bank syariah dalam 

transaksinya adalah transaksi dengan pembiayaan murabahah, transaksi 

murabahah merupakan suatu produk bank syariah yang paling mendominasi 

minat masyarakat Indonesia, hal tersebut tampak pada statistik perbankan 

syariah Indonesia september 2013, yang dipublikasi oleh bank Indonesia. 

Transaksi murabahah berada di peringkat pertama dengan jumlah 106.779 

milyar rupiah, kemudian akad musyarakah dengan jumlah 36.715 milyar 

rupiah, dan mudharabah dengan jumlah 13.364 milyar rupiah (bank 

Indonesia, 2013). 

Tingginya minat masyarakat akan transaksi murabahah pada bank 

syariah Dewan Setandar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI mengharapkan 

transaksi murabahah yang dilakukan entitas perbankan dapat mematuhi 

PSAK 102, PSAK 102 diterbitkan pada tahun 2007 yang menggantikan peran 

PSAK 59 tentang pengaturan perbankan syariah, Namun harapan (DSAS) IAI 
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akan terlaksananya PSAK 102 nampaknya belum terwujud, karena kenyataan 

dilapangan masih banyak entitas bank syariah yang masih menyalahi PSAK 

102. Ketidak patuhan entitas perbankan pada PSAK 102 diperlihatkan oleh 

Ernomo dalam penelitianya yang dilakukan tahun (2013) pada penerapan 

PSAK 102 dengan metode pengakuan keuntungan PT bank syariah mandiri, 

terdapat temuan dimana metode pengakuan keuntungan bank syariah masih 

menggunakan metode anuitas yang merupakan turunan dari metode bunga 

kredit konvensional, masih ditemukan dalam praktiknya. Juga adanya dua 

perlakuan akuntansi yang di kombinasi antara PSAK 102 dengan PSAK 55 

dimana PSAK 55 memuat perlakuan akuntansi konvensional. 

Hasil penelitian terdahulu, (Marcella dan Sululing, 2015), (Ardha, 

2014), dan (Wardi dan Putri, 2011) dengan penelitian yang dilakukan yaitu 

perlakuan akuntansi murabahah, dimana sebagian besar peneliti juga 

mengungkapkan bahwa entitas bank syariah masih belum dapat mematuhi 

Standar Akuntansi Keuangan No. 102 (PSAK 102).  

Isu penyimpangan perlakuan akuntansi yang diungkapkan peneliti 

sebelumnya, atas tidak patuhnya entitas syariah pada PSAK 102 (2007) 

menimbulkan kekhawatiran akan praktik sesungguhnya di lapangan dan 

menimbulkan keingin tahuan peneliti akan perlakuan akuntansi murabahah di 

BNI Syariah Cabang Kota Pasuruan, melakukan konfirmasi kebenaran 

apakah pada praktik dilapangan BNI Syariah Cabang Kota Pasuruan sudah 

mematuhi PSAK 102 dalam perlakuan murabahanya, serta memberikan 

solusi akan penerapan akuntansi murabahah. Bank Negara Indonesia (BNI) 
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dipilih sebagai objek penelitian karena BNI syariah merupakan perbankan 

dengan predikat kinerja yang sangat bagus dalam kurun 5 tahun berturut-turut 

( PT Bank BNI syariah, 2016). 

B. Perumusan Masalah 

Bagaimana perlakuan akuntansi murabahah pada BNI syariah di Kota 

Pasuruan ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan deskripsi di atas penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dan 

mendeskripsikan perlakuan akuntansi murabahah pada BNI syariah Kota 

Pasuruan sudahkah sesuai dengan PSAK 102. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi positif 

di berbagai aspek, antara lain: 

1. Bagi bank atau perusahaan 

Agar dapat menjadi acuan untuk mengetahui seberapa patuh mereka 

dalam menerapkan PSAK 102 dan sebagai bahan masukan agar perlakuan 

akuntansi murabahah dapat berjalan sesuai Standar Akuntansi Keuangan 

yang berlaku. 

2. Bagi penelitian selanjutnya 

Hasil penelitian ini Agar dapat menjadi refrensi bagi para penelitian 

selanjutnya dibidang syariah mengenai perlakuan akuntansi 102 tentang 

transaksi murabahah. 


