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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan sistem keuangan syariah di Indonesia telah mengalami 

kemajuan yang pesat. Ini diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia 

pada tahun 1992 (Yuliansyah, 2013) dan sejak dikeluarkannya UU No. 21 

tahun 2008 tentang perbankan syariah menambah eksistensi entitas keuangan 

syariah (Al-Hakim, 2013). Entitas keuangan syariah ruang lingkup mikro 

yaitu Baitul maal wat Tamwil (BMT) juga semakin menunjukkan 

eksistensinya (Anggadini, 2011). Eksistensi BMT juga terjadi di daerah 

Kalimantan Selatan, ini diawali berdirinya BMT Ummah pada pertengahan 

November 1995-an dan sampai sekarang sekitar 63 BMT yang telah didirikan 

di Kalimantan Selatan. Dari 63 BMT, tujuh BMT yang menjadi anggota 

INKOPSYAH (INKOPSYAH BMT, 2015).  

Faktor pendorong berdirinya BMT adalah mayoritas masyarakat 

Indonesia khususnya di Kalimantan Selatan beragama Islam sehingga banyak 

masyarakat menginginkan transaksi pembiayaan atau perkreditan yang 

berdasarkan syariat Islam. Namun, panjang dan rumitnya prosedur di Bank 

Syariah menyebabkan pengusaha mikro seperti pedagang kecil sulit 

meminjam dana, sehingga banyak dari mereka yang meminjam dana ke BMT 

(Widyastuti, 2013). Kehadiran BMT sangat membantu persoalan pelik yang 

dihadapi masyarakat kecil terutama pelaku UKM. Seperti halnya Bank 
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Syariah, kegiatan BMT juga melakukan penghimpunan dan penyaluran dana 

kepada masyarakat (Anggadini, 2011). Kontribusi penyaluran dana terbanyak 

pada BMT adalah pembiayaan murabahah (Ningsih, 2011).  

 Murabahah adalah produk pembiayaan yang paling diminati oleh 

warga Indonesia (Ardha dan Rahman, 2014). Hal ini dapat dilihat pada grafik 

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah tahun 2013, dimana sumber 

pembiayaan dengan nilai terbesar adalah dari piutang murabahah dengan nilai 

sebesar Rp 20,59 triliun atau sekitar 92,09% dari total pembiayaan syariah 

(Rahayu, 2015). Menurut Hasmitha dan Jaafar (2012) meningkatnya 

pembiayaan murabahah membutuhkan kerangka akuntansi yang dapat 

menghasilkan pengukuran akuntansi yang tepat, sesuai, andal serta 

mengurangi perbedaan perlakuan akuntansi antar entitas keuangan syariah. 

Oleh karena itu, Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI menerbitkan 

PSAK 102 sebagai standar yang mengatur pembiayaan murabahah yang 

berlaku mulai 1 Januari 2009 sebagai pengganti dari PSAK 59. 

Hal-hal yang tercantum dalam PSAK 102, antara lain: (a) Tujuan, 

yang mencakup tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan 

pengungkapan transaksi murabahah; (b) Ruang lingkup, yaitu mencangkup 

tentang pihak-pihak yang melakukan transaksi murabahah dengan lembaga 

keuangan syariah dan koperasi syariah; (c) Karateristik, yaitu tentang transaksi 

murabahah berdasarkan jenisnya (pesanan dan tanpa pesanan) dan 

berdasarkan sifatnya (mengikat dan tidak mengikat); (d) Pengakuan dan 

pengukuran, yaitu tentang bagaimana perlakuan akuntansi murabahah untuk 
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penjual dan pembeli; (e) Penyajian dan pengungkapan, yaitu bagaimana 

transaksi murabahah disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan 

syariah (Ikatan Akuntan Indonesia, 2013). PSAK 102 diberlakukan untuk 

lembaga perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah non bank. 

Akan tetapi dalam prakteknya belum semua entitas keuangan syariah telah 

menerapkan PSAK 102 dalam pembiayaan murabahahnya (Ardha dan 

Rahman, 2014) . 

Ketidaksesuaian penerapan pembiayaan murabahah dengan PSAK 

102 pada entitas keuangan syariah telah dibuktikan oleh (Ningsih, 2011). 

Hasilnya menunjukkan, bahwa perlakuan akuntansi murabahah pada BMT 

Al-Fath tidak sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102. Karena saat terjadi 

tunggakan angsuran dan penerimaan angsuran tunggakan pihak BMT tidak 

melakukan pencatatan. Yuliansyah (2013) menunjukkan, bahwa dalam 

perlakuan pembiayaan murabahah di BMT PSU Malang tidak sesuai dengan 

regulasi yang diatur dalam PSAK 102. Hal ini dikarenakan proses pembelian 

barang tidak sesuai dengan DSN No : 04/DSN-MUI/IV/2000. 

Ardha dan Rahman (2014) menyimpulkan perlakuan akuntansi 

murabahah  di BRI Syariah Cabang Kota Malang tidak mematuhi PSAK 102 

tahun 2007 dan PSAK 102 revisi tahun 2013. Karena BRI Syariah mengukur 

keuntungan murabahah menggunakan metode anuitas, hal itu diatur oleh 

PSAK 55. Rahayu (2015) menyimpulkan, bahwa KANINDO Syariah JATIM 

belum menerapkan transaksi murabahah sesuai dengan PSAK 102. Ini dilihat 
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dari segi penyediaan barang dan melakukan pencatatan sederhana yang tidak 

sesuai dengan PSAK 102.  

Pembahasan penelitian ini menganalisis penerapan PSAK 102 pada 

BMT di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Pemilihan BMT sebagai objek 

penelitian mengacu pada penelitian Ningsih (2011) dan Yuliansyah (2013). 

BMT dipilih karena BMT memiliki kesamaan dengan Bank Syariah terutama 

dari produk pembiayaan yang ditawarkan, salah satunya adalah murabahah 

(Yuliansyah, 2013). Selain itu, BMT lebih mampu menyentuh pengusaha 

mikro sebagai unit usaha terkecil, karena Bank Syariah cenderung 

mengeluarkan pembiayaan dalam jumlah yang besar dan prosedur yang rumit 

(Ningsih, 2011). Kemudian, BMT juga memiliki pengaruh yang signifikan 

dalam perkembangan sektro riil melalui kontribusi penyaluran dana. 

Kontribusi penyaluran dana terbanyak di BMT adalah murabahah (Rahayu, 

2015). Hal ini dikarenakan akad murabahah merupakan akad jual beli yang 

cukup mudah untuk diaplikasikan dalam penyaluran dana, sehingga 

murabahah diminati oleh para nasabah (Aini, 2015).  

Beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam melaksanakan akad 

murabahah salah satunya adalah syarat barang yang diperjual belikan. Barang 

tersebut harus terlebih dahulu dibeli oleh BMT, kemudian diakui sebagai aset 

murabahah dengan tujuan untuk dijual kembali. Akan tetapi, masih banyak 

sumber daya manusia di BMT yang kurang memahami bagaimana praktik 

pembiayaan murabahah yang benar dan sesuai dengan PSAK 102 (Rahayu, 

2015).  
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Dipilihnya lokasi penelitian pada Kota Banjarbaru, Kalimantan 

Selatan karena di Kota Banjarbaru BMT merupakan entitas keuangan syariah 

yang relatif baru dan masih sedikit jumlahnya. Penelitian dilakukan pada salah 

satu BMT di Kota Banjarbaru yaitu BMT UGT Sidogiri. BMT UGT Sidogiri 

adalah lembaga keuangan mikro syariah yang melaksanakan fungsi 

intermediasi keuangan yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada 

masyarakat. Dalam kegiatan menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan, 

BMT UGT Sidogiri menggunakan akad bagi hasil dan akad jual beli. 

Pembiayaan yang paling banyak disalurkan adalah pembiayaan berbasis jual 

beli dengan akad murabahah.  

BMT UGT Sidogiri merupakan BMT yang relatif baru di Kota 

Banjarbaru serta lokasi BMT UGT Sidogiri yang strategis yaitu di area pasar 

Kota Banjarbaru, maka perlu dikaji kesesuaian praktik pembiayaan 

murabahah dengan PSAK 102. Berdasarkan uraian di atas maka dalam 

penelitian ditetapkan topik sekaligus sebagai judul “Analisis Penerapan PSAK 

102 Tentang Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT) 

UGT Sidogiri, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan.” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar  belakang yang dikemukakan di atas, maka 

perumusan masalah yang dikaji dalam penelitian adalah sebagai berikut :  

1. Bagaimanakah praktik penerapan pembiayaan murabahah pada BMT 

UGT Sidogiri Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan? 
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2. Apakah praktik pembiayaan murabahah di BMT UGT Sidogiri Kota 

Banjarbaru, Kalimantan Selatan sudah sesuai dengan PSAK 102? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk : 

1. Mendiskripsikan praktik penerapan pembiayaan murabahah di BMT UGT 

Sidogiri Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. 

2. Menganalisis kesesuaian praktik penerapan pembiayaan murabahah 

dengan PSAK 102 pada BMT UGT Sidogiri Kota Banjarbaru, Kalimantan 

Selatan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dilakukan penelitian tentang Analisis Penerapan PSAK 102 Tentang 

Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT) UGT Sidogiri, 

Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, diharapkan berguna bagi berbagai 

pihak.  

1. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan dapat 

menjadi masukkan dan pertimbangan bagi BMT UGT Sidogiri pada 

penerapan pembiayaan murabahah agar sesuai dengan PSAK 102. 

2. Manfaat Bagi Penelitian Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

pihak-pihak lain dan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. 


