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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan penelitian Ghaffar (2009), bahwa pada PT. Bank Syariah 

Mandiri Cabang Medan telah menerapkan sistem pembiayaan murabahah 

yang operasionalnya sesuai dengan ketentuan PSAK 102. Di dalam 

pelaksanaan  pembiayaan, penilaian pembiayaan sebesar biaya perolehan 

ditambah keuntungan yang disepakati dan bank mengungkapkan biaya 

perolehan barang tersebut kepada nasabah. Namun, untuk beberapa 

pembiayaan yang relatif kecil, pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh 

Bank Syariah Mandiri adalah nasabah untuk dan atas nama bank (berdasarkan 

kuasa bank kepada nasabah) membeli barang langsung kepada supplier 

dengan sepesifikasi yang telah disepakati, selanjutnya penyerahan barang 

dilakukan langsung dari supplier kepada nasabah. 

Ningsih (2011) menunjukkan, bahwa perlakuan akuntansi murabahah 

pada BMT Al-Fath secara garis besar telah sesuai dengan PSAK 102, tetapi 

belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102. Karena pada saat terjadi 

tunggakan angsuran dan penerimaan angsuran tunggakan pihak BMT tidak 

mencatat jurnal apapun atau tidak ada perlakuan akuntansi. Padahal dalam 

PSAK 102 diatur bahwa saat terjadi tunggakan angsuran dan penerimaan 

angsuran tunggakan, margin diakui proporsional dengan kas yang diterima. 
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Adipradana (2012) menyatakan, bahwa  penerapan PSAK 102 pada  

Bank Syariah Cabang Malang sudah sesuai. Hal ini ditunjukkan melalui poin-

poin pada pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang tertera 

PSAK 102 tahun 2007. Selain berepedoman pada peraturan perbankan pada 

Bank Indonesia, Bank Syariah Mandiri juga menerapkan prinsip penilaian 5 C 

yang meliputi  yaitu : Character (Kepribadian), Capacity (Kemampuan 

Modal), Capital, Collateral (Jaminan), dan Condition (Kondisi). 

Yuliansyah (2013) menyimpulkan, bahwa dalam perlakuan atas 

pembiayaan murabahah bermasalah di BMT PSU Malang tidak sesuai dengan 

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

barang yang dilakukan oleh nasabah adalah tidak sesuai dengan DSN No.: 

04/DSN-MUI/IV/2000 ayat satu yang menjelaskan tentang ketentuan umum 

murabahah dalam lembaga keuangan syariah dan PSAK 102 tentang 

karakteristik murabahah karena praktek nyata yang dilakukan sama dengan 

konvensional. 

Sholikah (2013) menyimpulkan, bahwa penerapan pembiayaan 

murabahah pada BMT Pahlawan Tulungagung belum sesuai dengan 

karakteristik PSAK 102. Karena dalam praktiknya pada saat pengadaan aset 

murabahah pada BMT Pahlawan Tulungagung dan ketika penyerahan barang 

tidak ada pencatatan mengenai aset murabahah di BMT Pahlawan. Selain itu, 

BMT Pahlawan Tulungagunng tidak melakukan pencatatan pada pemberian 

diskon sebelum akad dan pemberian diskon sesudah akad, tidak ada 

pencatatan uang muka yang berkaitan dengan pemasok dan nasabah dan tidak 
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ada pencatatan beban tambahan lain yang termasuk dalam pengadaan aset 

murabahah. 

Ardha dan Rahman (2014) menunjukkan, bahwa perlakuan akuntansi 

murabahah  di BRI Syariah Cabang Kota Malang tidak mematuhi PSAK 102 

tahun 2007 dan PSAK 102 revisi tahun 2013. Bahkan, Ardha dan Rahman 

(2014) menemukan bahwa BRI Syariah mengukur keuntungan murabahah 

menggunakan metode anuitas, hal itu diatur oleh PSAK 55. Kemudian BRI 

Syaraih menggunakan kombinasi PSAK 102 tahun 2007 dan PSAK 50,55, dan 

60 untuk perlakuan akuntansi piutang murabahah. 

Rahayu (2015) menyimpulkan, bahwa secara umum perlakuan 

akuntansi yang ada di KANINDO Syariah JATIM belum sesuai dengan PSAK 

102. Adapun permasalahan yang menjadikan perlakuan akuntansi di 

KANINDO Syariah JATIM belum sesuai adalah kurang pahamnya sumber 

daya manusia di KANINDO Syariah JATIM tentang perlakuan akuntansi 

murabahah yang sesuai dengan PSAK No 102. Sehingga, pencatatan yang 

dilakukan hanya menggunakan pencatatan yang sederhana sesuai pemahaman 

karyawan di KANINDO Syariah JATIM. Selain itu, selama ini sosialisasi 

yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Indonesia masih membahas seputar 

koperasi syariah saja tidak ada membahas secara spesifik mengenai PSAK 

102. 

Seluruh penelitian di atas menganalisis penerapan PSAK 102 namun 

letak perbedaannya berada pada objek yang diteliti. Dari hasil yang telah 

diperoleh peneliti, hampir seluruh penelitian menyimpulkan bahwa entitas 



10 
 

keuangan syariah baik bank maupun non-bank masih menyalahi dari PSAK 

102. Artinya, masih banyak entitas keuangan syariah yang masih belum 

menerapkan perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah sesuai dengan 

PSAK 102. Padahal, sebagai entitas keuangan syariah seharusnya mematuhi 

standar yang telah ditetapkan agar dapat diakui, diterima dan dipercaya. 

 

B. Tinjuan Pustaka 

1. Baitul Maal wat Tamwil (BMT) 

1.1. Pengertian Baitul Maal wat Tamwil (BMT)   

Widyastuti (2013) menyatakan, Baitul Maal wat Tamwil adalah 

lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. 

Secara etimologis Baitul Maal berarti “rumah harta” dan Baitul Tamwil 

berarti “rumah pengembangan harta”.  

Sa'roni (2010) menyatakan, secara istilah Baitul Maal adalah 

lembaga sosial atau usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-

profit, seperti zakat, infaq, dan shadaqah. Sedangkan Baitul Tamwil 

adalah lembaga keuangan pengumpulan dan penyaluran dana komersial. 

Dari penjelasan di atas, maka dapat kita artikan BMT adalah 

lembaga keuangan mikro syariah yang dioperasikan dengan prinsip bagi 

hasil, menumbuh kembangkan usaha mikro dalam rangka mengangkat 

derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. 

1.2. Fungsi Baitul Maal wat Tamwil (BMT) 
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Hidayat (2011) menyatakan, bahwa secara umum terdapat tiga 

fungsi BMT yaitu sebagai jasa keuangan, lembaga sosial atau pengelola 

zakat, infaq, dan sedekah serta pemberdaya sektor riil. Namun, selain tiga 

fungsi di atas, beberapa fungsi BMT dimasyarakat adalah untuk :  

 Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi masyarakat khususnya 

pengusaha kecil. 

 Meningkatkan produktivitas usaha dengan memberikan pembiayaan 

kepada para pengusaha kecil yang membutuhkan. 

 Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan usaha disamping 

meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan penghasilan 

masyarakat. 

 Mengarahkan perbaikan ekonomi masyarakat. 

 Memobilisasi, mendorong dan mengembangkan potensi dan 

kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan masyarakat. 

1.3. Peran Baitul Maal wat Tamwil (BMT) 

Menurut Sa'roni (2010) secara umum peran BMT adalah 

melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah. 

Sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan 

kehidupan masyarakat kecil maka BMT mempunyai tugas penting dalam 

mengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan. Selain itu, 

BMT juga memiliki peran, yaitu (Sa'roni, 2010): 

 Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non-syari’ah.  

 Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil 
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 Melepaskan masyarakat dari sikap ketergantungan terhadap rentenir. 

 Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan diistribusi merata. 

1.4. Prinsip Opersional Baitul Maal wat Tamwil (BMT) 

Prinsip operasional yang diterapkan pada aktivitas di Lembaga 

Keuangan Mikro Syariah Non Bank seperti BMT menggunakan prinsip 

syariah. Menurut Undang-Undang RI No. 21 (2008), prinsip syariah 

adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam yaitu berdasarkan Al 

Qur’an dan Al Hadist antara pihak LKMS dengan pihak lain untuk 

penyimpanan dana dan pembiayaan. Oleh karena itu, setiap kegiatan 

operasional yang dilakukan oleh BMT harus memperhatikan perintah dan 

larangan Al Qur’an dan Al hadist terutama dalam hal yang berkaitan 

dengan riba.  

Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan 

perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang 

memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang Syariah 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 

tentang perbankan syariah (Peraturan Bank Indonesia Nomor : 

10/16/PBI/2008). Adapun prinsip syariah yang dilakukan oleh BMT 

tersebut tidak jauh berbeda  dengan BPR syariah, yakni (Sa'roni, 2010) : 

1) Prinsip  Bagi Hasil 

Prinsip ini ada pembagian hasil dari peminjam dengan BMT 

atau sebaliknya, prinsip digunakan dalam beberapa akad yaitu : 

mudharabah dan musyarakah. 
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2) Sistem Jual Beli 

Sistem jual beli merupakan tata cara jual beli dimana 

pelaksanaan BMT melakukan pembelian barang yang diinginkan oleh 

nasabah kemudian barang tersebut dijual kepada nasabah dengan 

harga perolehan dan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. 

Atau BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa untuk 

melakukan pembelian barang atas nama BMT dan  kemudian 

bertindak sebagai penjual dengan menjual barang yang telah dibelinya 

tersebut dengan ditambah keuntungan. Keuntungan BMT nantinya 

akan dibagi kepada penyedia dana. Sistem ini dapat digunakan dengan 

akad seperti : murabahah, salam, dan istishna. 

3) Sistem Non Profit 

Sistem ini sering disebut pelayanan kebajikan yang merupakan 

pembiayaan bersifat sosial dan non-komersial. Nasabah cukup 

mengembalikan pokok pinjamannya saja, sistem ini menggunakan 

akad qardhul hasan. 

4) Akad Bersyarikat 

Akad ini adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih masing-

masing pihak mengikutsertakan modal denga perjanjian pembagian 

keuntungan atau kerugian yang disepakati. Akad ini terdapat dalam 

akad mudharabah dan musyarakah. 

1.5. Produk dan Jasa BMT  
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BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah non perbankan 

memiliki berbagai macam produk yang dapat memberikan manfaat 

kepada anggota atau nasabah. Produk yang diberikan oleh BMT sama 

halnya yang dimiliki oleh Bank Syariah. Berikut produk-produk yang ada 

di Baitul Maal wat Tamwil adalah sebagai berikut (Amalia, 2008): 

1) Produk Pengumpulan Dana BMT 

      Produk ini biasanya berupa simpanan atau tabungan, produk 

simpanan atau tabungan terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu : 

 Simpanan wadiah  

Simpanan berupa titipan yang sewaktu-waktu nasabah atau 

anggota dapat menariknya dengan mengeluarkan surat berharga 

pemindahan buku dan untuk membayar lainnya, simpanan ini 

terbagi menjadi 2 (dua) yaitu wadhiah amanah (seperti zakat, 

infaq, dan shodaqoh) dan wadhiah yadhomanah (titipan yang akan 

mendapat bonus dari bank/BMT apabila bank/BMT mengalami 

keuntungan dari pemanfaatan pemutaran nasabah). 

 Simpanan mudharabah 

Simpanan pemilik dana yang penarikannya dapat dilakukan 

sesuai akad yang telah disepakati sebelumnya. Jenis simpanan ini 

antara lain: simpanan Idul Fitri, simpanan Idul qurban, simpanan 

Haji, simpanan Pendidikan, simpanan Kesehatan, dll. 

2) Produk Penyaluran Dana BMT 
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Transaksi penyedia barang atau dana kepada nasabah sesuai 

dengan syariat islam dan standar akuntansi. Jenis penyaluran dana ini 

didasarkan pada akad. Adapun macam-macam akad yang digunakan 

oleh BMT : 

 Akad Jual-Beli, jenis produk pada akad ini adalah : 

a) Murabahah adalah jual beli barang seharga harga pokok 

ditambah keuntungan yang disepakati. 

b) Salam adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dengan 

syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara 

penuh. 

c) Istishna adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan 

pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu 

yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan 

kesepakatan. 

 Akad Bagi Hasil, dalam akad ini BMT menggunakan pada 

penghimpunan dana dan penyaluran dana. 

 Akad sewa-menyewa, akad ini diterapkan dalam produk 

penyaluran dana berupa pembiayaan ijarah dan pembiayaan ijarah 

muntahiah bit tamlik (IMBT). 

 Pinjam-meminjam yang bersifat sosial, dalam BMT pinjam-

meminjam ini biasanya dikenal dengan pembiayaan qardh, yaitu 

meminjam tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam 

mengembalikan pokok pinjaman sekaligus cicilan dalam jangka 



16 
 

waktu yang telah disepakati. Adapun qard al-hasan (pinjaman 

kebajikan), bila nasabah tidak mampu mengembalikan maka pihak 

pemberi pinjaman bias merelakan apabila memang benar nasabah 

tidak sanggup membayarnya. 

2. Pembiayaan 

2.1. Pengertian Pembiayaan 

Kegiatan dari sebuah BMT hampir sama dengan bank syariah yaitu 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, tabungan dan 

kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat yang membutuhkan. 

Penyaluran dana tersebut bisa kita sebut pembiayaan. 

Menurut Undang-Undang RI No. 21 (2008) pembiayaan adalah 

penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa : 

a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah atau musyarakah. 

b) Transaski sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam 

bentuk ijarah muntahiya bittamlik. 

c) Transaski jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan 

istishna. 

d) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan 

e) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi 

multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank 

Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang 

dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana 
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tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa 

imbalan, atau bagi hasil. 

Anggadini (2011) mengemukakan, pembiayaan adalah penyediaan 

uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang 

mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan 

tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. 

2.2. Tujuan Pembiayaan 

Tujuan pembiayaan harus mendukung visi, misi dan strategi usaha 

lembaga keuangan syariah. Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan 

menjadi dua kelompok (Ghaffar, 2009): 

 Tujuan pembiayaan untuk tingkat makro 

Untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, tersedianya dana 

bagi peningkatan usaha, peningkatan produktivitas, membuka 

lapangan kerja baru, terjadinya distribusi pendapatan. 

 Tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro 

Untuk memaksimalkan laba, meminimkan resiko, 

pendayagunaan sumber ekonomi, dan penyaluran kelebihan dana. 

2.3. Jenis-Jenis Pembiayaan 

Menurut Ghaffar (2009), pembiayaan dibagi berdasarkan sifat 

penggunaan menjadi: 

1. Pembiayaan Produktif 
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Pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan 

produksi dalam arti luas yaitu untuk meningkatkan usaha baik usaha 

produksi, perdagangan maupun investasi. 

 Pembiayaan Modal Kerja 

Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan : 

a) Peningkatan produksi baik kualitatif maupun kuantitatif. 

b) Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility oplace 

dari suatu barang. 

 Pembiayaan Investasi 

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk kerpeluan 

investasi. Pada pembiayaan investasi, LKS menggunakan skema 

musyarakah. Dalam hal ini LKS memberikan pembiayaan dengan 

prinsip penyertaan modal bersama dan secara bertahap LKS 

melepaskan penyertaannya dan pemilik perusahaan akan mengambil 

alih. 

2. Pembiayaan Konsumtif 

Pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

konsumsi yang akan habis digunakan untuk dipakai memenuhi 

kebutuhan. 

3. Murabahah 

3.1. Pengertian Murabahah 

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2013) yang tercantum 

dalam PSAK 102 (revisi 2013) murabahah adalah akad jual beli barang 
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dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang 

disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang 

tersebut kepada pembeli.  

Murabahah adalah perjanjian jual beli barang sebesar harga 

pokok barang ditambah dengan marjin keuntungan yang disepakati 

antara BPRS sebagai penjual dengan nasabah sebagai pembeli yang 

pembayarannya dilakukan secara tangguh (Peraturan Bank Indonesia 

Nomor : 6/18/PBI/2004). 

Menurut Nurhayati (2015), Murabahah yaitu transaksi 

penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan 

yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Penjual secara jelas memberi 

tahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa 

besar keuntungan yang diinginkan. Pembeli dan penjual dapat melakukan 

tawar menawar atas besaran margin keuntungan sehingga akhirnya 

diperoleh kesepakatan. 

Dari pengertian di atas maka dapat kita simpulkan bahwa 

murabahah adalah akad jual beli dimana harga jual telah disepakati oleh 

pihak penjual dan pembeli, dimana harga jual telah ditambah denga 

margin yang telah disepakati dan harga pokok untuk pembelian barang 

diketahui oleh pihak pembeli. 

3.2. Sumber Hukum Murabahah 

Menurut Nurhayati (2015), sumber hukum murabahah sebagai berikut: 

a. Al-Qur’an 
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 Al Quran Al-Baqarah ayat 275 : 

“….Allah telah menghalalkan jual-beli dengan mengharamkan 

riba….” 

 Al Quran Al-Baqarah ayat 282 : 

“Hai orang yang beriman! Jika kamu melakukan transaski utang 

piutang untuk jangka waktu yang telah ditentukan, tuliskanlah….” 

 Al Quran An-Nisa ayat 29 : 

 “Hai orang-orang beriman! Janganlah kamu saling memakan 

(mengambil) harta sesama dengan jelas yang batil, kecuali dengan 

jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu….” 

b. Al-Hadist 

 Dari Abu Sa’id Al-Khudri, bahwa Rasullullah SAW bersabda : 

“sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka”.(HR 

Al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan Shahih menurut Ibnu Hibban). 

 Rasullullah SAW bersabda :”ada tiga hal yang mengandung 

keberkahan jual-beli secara tangguh, muqaradhah (mudahrabah), 

dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah 

tangga bukan untuk dijual”.(HR Ibnu Majah dari Shuhaib). 

3.3. Rukun dan Ketentuan Murabahah 

Menurut Nurhayati (2015) rukun dan ketentuan murabahah 

adalah sebagai berikut : 

a. Pelaku 
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Pelaku cakap hukum, dan baligh sehingga jual beli dengan orang 

gila menjadi tidak sah sedangkan jual beli dengan anak kecil dianggap 

sah apabila seizin walinya. 

b. Objek jual beli harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

1. Barang yang diperjualbelikan haruslah halal. 

2. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diambil manfaatnya atau 

memiliki nilai. 

3. Barang tersebut harus dimiliki oleh penjual. 

4. Barang tersebut dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian 

tertentu dimasa depan, barang yang tidak jelas waktu 

penyerahannya adalah tidak sah. 

5. Barang tersebut harus diketahui secara spesifik dan dapat 

diidentifikasi oleh pembeli. 

6. Barang tersebut dapat diketahui kuantitas dan kualitas dengan jelas. 

7. Harga barang tersebut jelas. 

8. Barang yang diakadkan ada ditangan penjual. 

c. Ijab Kabul 

Pernyataan dan ekspresi saling rida/rela diantara pihak-pihak pelaku 

akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau 

menggunakan cara-cara komunikasi modern 

3.4. Sistem Pembayaran Murabahah 

Sistem pembayaran dalam murabahah pada lembaga keuangan 

(LKS) umumnya dilakukan secara cicilan dalam kurun waktu yang telah 
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ditetapkan LKS dengan Nasabah. Menurut Hasanah (2008), bila nasabah 

mengalami penurunan kemampuan membayar cicilan maka dia dapat 

memberikan keringanan, yaitu : 

a. Dapat melakukan penjadwalan kembali tagihan murabahah bagi 

nasabah dengan ketentuan : 

 Tidak menambah tagihan tersisa. 

 Pembebanan biaya dalah proses penjadwalan kembali adalah 

biaya rill. 

 Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan 

kedua pihak. 

b. Ketentuan tertutup 

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 

terjadi perselisihan diantara pihak terkait maka penyelesaiannya 

dilakukan melalui badan arbitrase syari’ah setelah tidak tercapai 

kesepakatan 

4. Pembiayaan Murabahah dalam PSAK 102 

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2013) pembiayaan murabahah 

yang tercantum dalam PSAK 102 (Revisi 2013) adalah sebagai berikut : 

a. Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar 

biaya perolehan. Jika murabahah pesanan mengikat, maka dinilai sebesar 

biaya perolehan. Apabila terjadi penurunan nilai aset, maka diakui sebagai 

beban dan mengurangi nilai aset. Jika murabahah pesanan tidak mengikat, 

maka dinilai berdasarkan nilai terendah antara biaya perolehan dan nilai 
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neto yang dapat direalisasi. Apabila nilai neto yang direalisasi lebih rendah 

dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. 

b. Diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai pengurang biaya 

perolehan jika terjadi sebelum akad. Namun, jika terjadi setelah akad maka 

diskon diakui sebagai liabilitas dan menjadi hak pembeli; diakui sebagai 

tambahan keuntungan dan menjadi hak penjual; dan diakui pendapatan 

operasi lain jika tidak diperjanjikan dalam akad.  

c. Liabilitas penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon pembelian 

akan tereliminasi pada saat dilakukan pembayaran kepada pembeli setelah 

dikurangi biaya pengembalian dan saat dipindahkan sebagai dana 

kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau. 

d. Piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah 

ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan 

keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai neto yang dapat 

direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang. 

e. Keuntungan murabahah diakui pada saat terjadinya penyerahan barang jika 

dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun 

atau selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk 

merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu 

tahun. Metode-metode berikut ini dipilih sesuai dengan karakteristik risiko dan 

upaya transaksi murabahahnya : 

1. Keuntungan diakui saat penyerahan aset murabahah. Metode ini risiko 

penagihan kas relatif kecil. 



24 
 

2. Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil 

ditagih dari piutang murabahah. Metode ini risiko piutang tidak 

tertagih relatif besar dan/atau beban untuk mengelola dan menagih 

piutang tersebut relatif besar juga. 

3. Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih. 

Metode ini risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang 

serta penagihannya cukup besar.  

f. Keuntungan, dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang yang berhasil 

ditagih dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang 

yang berhasil ditagih. Persentase keuntungan dihitung dengan perbandingan 

antara marjin dan biaya perolehan aset murabahah. 

g. Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli 

yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang 

disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah. 

h. Pemberian potongan pelunasan piutang murabahah dapat diberikan pada 

saat pelunasan atau diberikan setelah pelunasan. 

i. Potongan angsuran murabahah diakui sebagai pengurang keuntungan 

murabahah jika pembeli membayar tepat waktu dan diakui sebagai beban 

jika pembeli mengalami penurunan kemampuan pembayaran. 

j. Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai 

dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana 

kebajikan. 
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k. Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang 

diterima. Jika barang jadi dibeli, maka uang muka diakui sebagai 

pembayaran piutang. Jika barang batal dibeli, maka uang muka 

dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya 

yang telah dikeluarkan oleh penjual. 

l. Piutang murabahah disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan, 

yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. 

Marjin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra 

account) piutang murabahah. Dan beban murabahah tangguhan disajikan 

sebagai pengurang (contra account) utang murabahah. 

m. Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, 

tetapi tidak terbatas pada harga perolehan aset murabahah;  janji 

pemesanan berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan; dan 

pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101. 

n. Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, 

tetapi tidak terbatas pada nilai tunai aset yang diperoleh; jangka waktu 

murabahah tangguh; dan pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 

101. 


