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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Mudharabah merupakan suatu transaksi perdanaan atau investasi yang berdasarkan 

kepercayaan. Kepercayaan merupakana unsur terpenting dalam mudharabah, yaitu 

kepercayaan dari pemilik dana ( shohibul maal ) kepada pengelolah dana ( mudharib ), di 

samping itu karana pemilik dana tidak boleh ikut campur di dalam manajemen perusahaan 

atau proyek yang di biayai dengan dana pemilik tersebut, kecuali sebatas memberikan 

saran-saran dan melakukan pengawasan pada pengelola dana ( Syhdeini 2007 ).  

Apabila usaha tersebut mengalami kegagalan dan terjadi kerugian yang 

mengakibatkan sebagaian atau bahkan seluruh modal yang di tanamkan oleh pemilik dana 

habis, maka yang menanggung kerugian keuangan hanya  pemilik dana. Sedangan 

pengelola dana sama sekali tidak menanggung atau tidak harus manganti kerugian atas 

modal yang hilang, kecuali kerugian tersebut terjadi sebagai akibat kesengajaan, kelalaian 

atau pelanggaran akad yang di lakukan oleh pengelola dana. Pengelolah dana hanya 

menanggung kehilangan atau resiko berupa waktu, pikiran, dan jerih payah yang telah di 

curahkannya selama mengelola proyek atau usaha tersebut, serta kehilangan  

kesempatan untuk memperoleh sebagian dari pembagian sesuai dengan yang telah 

di tetapkan dalam perjanjian mudharabah. 

Hal tersebut sesuai dengan prinsip sistem keuangan syariah yaitu bahwa pihak-

pihak yang terlibat dalam suatu transaksi harus bersama -sama menanggung risiko 

(berbagi risiko), dalam hal transaksi mudharabah, pemilik dana akan menanggung resiko 

financial sedangkan pengelola dana akan menanggung resiko nonfinancial.  Dalam 

mudharabah, pemilik dana tidak boleh mensyaratkan sejumlah tertentu untuk bagiannya 
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karna dapat di persamakan dengan riba yaitu meminta kelebihan atau imbalan tanpa ada 

faktor penyeimbang (iwad) yang di perbolehkan syariah sehingga besarnya kentungan 

yang di terimah tergantung pada laba yang di hasilkan.  

Keuntungan yang di bagaikan pun tidak boleh mengunakan nilai proyeksi 

(predictive value) akan tetapi harus menggunakan nilai realisasi keuntungan, yang 

mengacu pada laporan hasil usaha yang secara periodic di susun oleh pengelola dana dan 

di serahkan kepada pemilik dana.  Pada prinspnya dalam  mudharabah tidak boleh ada 

jaminan atas modal, namun demikian agar pengelola dana tidak melakukan 

penyimpangan, pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak 

ketiga. Tentu saja jaminan ini hanya dapat di cairkan apabila pengelola dana dapat terbukti 

melakukan keselahan yang di sengaja, ialah atau melakukan pelengaraan terhadap hal-hal 

yang telah disepakati bersama dalam akad. 

Pembiayaan mudharabah membutuhkan kerangka akuntansi menyeluruh yang dapat 

menghasilkan pengukuran akuntansi yang tepat dan sesuai sehingga dapat 

mengkomunikasikan informasi akuntansi secara tepat waktu dengan kualitas yang di 

andalkan serta mengurangi adanya perbedaan perlakuan akuntansi anatara pemilik dan dan 

pengelola. 

Munculnya perusahan atau perbankan yang berbasis syariah menuntut adanya 

perangkat akuntansi perusahaan berdasarkan syariah.  Telah beroperasi bisnis berbasis 

syariah tentu akan menuntut adanya praktek akuntansi yang dapat mengkover persoalan-

persoalan ekonomi dan akuntansi yang sesuai dengan syariah. Akuntansi merupakan salah 

satu sarana utama untuk mendasari ekonomi islam, yakni keadilan. 

Salah satu kritik islam terhadap praktek perbankan konvensional adalah 

dilanggarnya prinsip al kharaj bi al dhaman (untung muncul bersama resiko). Dalam 

pembayaraan bunga  kredit  dan pembayaraan bunga deposito, tabungan dan givo, bank 
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konvensional memberikan pinjaman dengan mensyaratkan pembayaraan bunga yang 

besarnya tetap dan di tentukan terlebih dulu di awal transaksi  (fixed and predetermined rat 

). Sedangkan nasabah yang mendapatkan pinjaman tidak mendapatkan keuntungan yang 

fixed and predetermined  juga, karna dalam bisnis selalu ada kemungkinan rugi, impas 

atau untung yang besarnya tidak dapat ditentukan  dari awal. 

Dengan dasar nilah yang ditonjolkan bank syariah adalah dengan bagi hasilnya, 

dengan prinsip bagi hasil d harapkan para pemilik atau pengelola dana bisa saling 

membantu dan tidak memberatkan salah satu pihak dalam mengelola dananya dan inilah 

yang mebedakan dengan system perbangkan konvesional yaitu dengan menerapkan bunga, 

tentunya dalam islam bunga itu haram karna ketidakpastian dan harta dari hasil bunga itu 

adalah harta yang seharusnya bukan hak kita tidak melakukan apa- apa,  beda dengan 

system bagi hasil, di sini bagi hasil semuanya di tentukan dan di sepakati oleh kedua pihak 

baik pemberi dana maupun pengelola dan. 

Menurut Triyuwono & As’ udi (2007) akad mudharabah merupakan suatu transaksi 

pendanaan atau investasi  yang berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur 

penting dalam akad mudharabah, yaitu kepercayaan dari pemilik dana  (shahibul maal) 

kepada pengelola dana (mudharib). Maka  mudharabah dalam istilah bahasa inggris 

tersebut trust financing. Pemilik dana merupan investor di sebut beneficial ownership atau 

sleeping partner, dan pengelola dana di sebut managing truste atau labour partner. 

Dalam kajian hukum syariah, masalah akad (‘aqd) atau perjanjian menempati posisi 

sentral, karna merupakan cara paling penting  yang di gunakan untuk memperoleh suatu 

maksud, terutama yang  berkenaan dengan harta atau manfaat sesuatu secara sah. 

Kesempatan atau akad adalah salah satu perbuatan  hukum atau di sebut dengan  tasharruf. 

Berdasarkan uraian di atas, munculnya bank syariah yang cukup pesat saat ini 

menarik perhatian penulis untuk mengajukan usulan penelitian yang berjudul 
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“ Evaluasi Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharaba Pada PT Bank BRI 

Syariah Cabang Malang” 

1. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah di paparkan di atas, persoalan yang akan di 

bahas dalam penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah PT. Bank  BRI syariah 

tbk? 

2. Apakah perlakuan akuntansi transaksi mudharabah yang di terapkan pada PT. 

Bank BRI syariah tbk sesuai dengan PSAK 105? 

2. Tujuan Dan Manfaat 

a. Tujuan Penelitian   

1. Untuk mengidentifikasi perlakuan akuntansi pembiayaan Mudharabah pada 

PT. Bank BRI syariah tbk 

2. Untuk mengidentifikasi apakah perlakuan akuntansi transaksi Mudharabah 

yang di terapkan pada PT. Bank BRI Syariah tbk telah sesuai dengan PSAK 

105  

b. Manfaat Penelitian  

1. Bagi Penelitian selanjutnya  

Penelitian ini juga dapat di jadikan bahan referensi bagi penelitian selanjutnya. 

2. Bagi Mudharib  

Agar dapat mengetahui lebih lanjut tentang bank syariah, terutama pada 

pembiayaan  mudharabah yang telah di tetapkan dalam perusahaan. 

 


