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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Review Penelitian Terdahulu

Andriani (2010) meneliti tentang Internet Sebagai Media Pelaporan Informasi

Keuangan Pada Perusahaan LQ-45 di BEI, hasil penelitiannya yaitu:

1. Mayoritas perusahaan sampel (95,6%) dalam penelitian ini memiliki

Website tersendiri, perusahaan sampel yang memiliki website tidak

mencantumkan kode efek perusahaan dalam website mereka dan mayoritas

(86,05%) memanfaatkan h4omepage mereka untuk menginformasikan

informasi keuangan terutama laporan keuangan pokok yaitu neraca dan

laba rugi. Tidak banyak, kurang dari 80% perusahaan yang memberikan

informasi keuangan tambahan (catatan atas laporan keuangan, pendapat

auditor dan analisis manajemen).

2. Mayoritas perusahaan sampel dalam penelitian ini hanya memberikan

duplikasi informasi atau sebagian dari informasi hard copy laporan historis

yang diubah dalam bentuk hypertext atau format pdf. Tidak banyak

perusahaan sampel dalam penelitian ini yang benar-benar memanfaatkan

fitur-fitur Internet secara optimal. Hal ini terbukti, kurang dari 42% dari

perusahaan sampel yang menyampaikan informasi mengenai pergerakan

saham. Disamping itu, meskipun mayoritas home page menampilkan press

release, tetapi kurang dari 40% yang melakukan update atas informasi yang

ditampilkan.
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3. Mayoritas perusahaan sampel dalam penelitian ini telah menggunakan

teknologi yang cukup maju. Hal ini dibuktikan dengan kecepatan

menampilkan informasi (84%), penggunaan aplikasi JAVA untuk

mempercantik tampilan, penggunaan hyperlinks dan external links dalam

homepagenya. Disamping itu, mayoritas tampilan (interface) dari

perusahaan sampel sudah terstruktur dengan baik.

Luciana (2009) meneliti tentang Analisa Komparasi Indeks Internet Financial

Reporting Pada Website Perusahaan Go Publick di Indonesia, hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa banyak perusahaan belum memanfaatkan secara optimal

pengungkapan informasi perusahaan melalui website, baik untuk komponen

technology and user support. Temuan lain dalam penelitian ini adalah banyak

perusahaan yang tidak dapat memberikan informasi bagi investor, kebanyakan

informasi yang disajikan dalam website perusahaan adalah tentang produk atau

jasa yang dihasilkan serta banyak sekali perusahaan yang tidak mengupdate

informasi-informasi yang disajikan. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

perusahaan-perusahaan belum memanfaatkan secara optimal sarana yang

disediakan dalam website, meskipun perusahaan-perusahaan tersebut termasuk

industri perbankan yang merupakan industri yang sangat teregulasi sehingga tentu

saja dihipotesiskan akan menginformasikan kepada publik terkait informasi yang

dimilikinya dengan kualitas yang lebih baik. Begitu juga untuk sampel kelompok

perusahaan LQ-45 diharapkan dapat menginformasikan tentang perusahaan

dengan kualitas pengungkapan yang lebih baik dibandingkan kelompok lainnya

karena perusahaan LQ-45 adalah perusahaan-perusahaan yang sahamnya likuid
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diperdagangkan sehingga tentu saja perusahaan ini dihipotesiskan akan

mengungkapkan informasi yang dimilikinya dengan format dan kualitas yang

lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang lain.

Kartika (2012) meneliti tentang Internet Financial Reporting dan Reaksi

Pasar, hasilnya respon pasar yang diukur dengan variable abnormal return antara

perusahaan yang menggunakan internet sebagai media pelaporan keuangannya

dengan perusahaan yang tidak memakai internet tidaklah berbeda. Namun respon

pasar yang diukur dengan variable frekuensi perdagangan saham antara

perusahaan IFR akan berbeda dengan perusahaan non-IFR. Perusahaan yang

menggunakan internet dan secara tepat waktu merilis laporan keuangannya di

internet akan memiliki frekuensi perdagangan sahm yang lebih tinggi disbanding

perusahaan yang tidak menggunakan internet untuk pelaporan keuangannya.

2.2 Laporan Keuangan Syariah

1. Pengertian Laporan keuangan Syariah

Laporan keuangan adalah laporan yang berisi informasi keuangan sebuah

organisasi. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan merupakan hasil

proses akuntansi yang dimaksudkan sebagai sarana mengkomunikasikan informasi

keuangan terutama kepada pihak eksternal. Menurut Soemarsono (2004: 34)

“Laporan keuangan adalah laporan yang dirancang untuk para pembuat keputusan,

terutama pihak diluar perusahaan, mengenai posisi keuangan dan hasil usaha

perusahaan”. Menurut PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No.1

Paragraf ke 7 (Revisi 2012), “Laporan Keuangan  adalah suatu penyajian

terstuktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas”.
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2. Tujuan Laporan Keuangan

Berdasarkan PSAK No.101 (Revisi 2011), “tujuan laporan keuangan adalah

suatu  penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu

entitas syariah. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai

posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat

bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan

ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban

manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Menurut PSAK No.101 (Revisi 2011), “dalam rangka mencapai tujuan laporan

keuangan, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang

meliputi: asset, liabilitas, dana syirkah temporer, ekuitas, pendapatan dan beban

termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi  dari dan distribusi kepada pemilik

dalam kapasitasnya sebagai pemilik, arus kas, dana zakat; dandana kebajikan.”.

Informasi tersebut, beserta informasi lainnya yang terdapat dalam catatan atas

laporan keuangan, membantu pengguna laporan dalam memprediksi arus kas masa

depan dan khususnya, dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setara

kas.

3. Pengguna Laporan Keuangan

Berdasarkan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan

dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) paragraf ke 9 (Revisi 2012),

dinyatakan bahwa pengguna laporan keuangan meliputi investor sekarang dan

investor potensial, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditor usaha

lainnya, pelanggan, pemerintah serta lembaga-lembaga lainnya dan masyarakat.
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Mereka menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi beberapa kebutuhan

informasi yang berbeda. Beberapa kebutuhan ini meliputi :

 Investor

 Karyawan

 Pemberi Pinjaman

 Pemasok dan kreditor usaha lainnya

 Pelanggan

 Pemerintah

 Masyarakat. .

4. Komponen Laporan Keuangan Syariah.

Menurut PSAK No.101 (Revisi 2011), “laporan keuangan syariah yang

lengkap terdiri dari komponen–komponen berikut ini:

A. Neraca

Entitas syariah menyajikan aset lancar terpisah dari aset tidak lancar dan

liabilitas jangka pendek terpisah dari liabilitas jangka panjang kecuali untuk

industri tertentu yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan khusus .Aset

lancar disajikan menurut ukuran likuiditas sedangkan kewajiban disajikan menurut

urutan jatuh temponya. Entitas syariah harus mengungkapkan informasi mengenai

jumlah setiap aset yang akan diterima dan kewajiban yang akan dibayarkan

sebelum dan sesudah 12 (dua belas) bulan dari tanggal neraca.
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B. Laporan Laba Rugi

Laporan Laba Rugi entitas syariah disajikan sedemikian rupa yang

menonjolkan berbagai unsur kinerja keuangan yang diperlukan bagi penyajian

secara wajar. Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos berikut:

1) pendapatan usaha;

2) bagi hasil untuk pemilik dana;

3) beban usaha;

4) laba atau rugi usaha;

5) pendapatan dan beban nonusaha;

6) laba atau rugi dari aktivitas normal;

7) pos luar biasa;

8) beban pajak; dan

9) laba atau rugi bersih untuk periode berjalan.

C. Laporan Perubahan Ekuitas

Entitas syariah harus menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai

komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan:

a) laba atau rugi bersih periode yang bersangkutan;

b) setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian beserta

jumlahnya yang berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

terkait diakui secara langsung dalam ekuitas;

c) pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan

terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam Pernyataan

Standar Akuntansi Keuangan terkait;
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d) transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik;

e) saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode serta

perubahannya; dan

f) rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis modal saham,

agio dan cadangan pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan

secara terpisah setiap perubahan.

Perubahan ekuitas entitas syariah menggambarkan peningkatan atau penurunan

aset bersih atau kekayaan selama periode bersangkutan berdasarkan prinsip

pengukuran tertentu yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan.

Laporan perubahan ekuitas, kecuali untuk perubahan yang berasal dari transaksi

dengan pemegang saham seperti setoran modal dan pembayaran dividen,

menggambarkan jumlah keuntungan dan kerugian yang berasal dari kegiatan

entitas syariah selama periode yang bersangkutan.

D. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas berguna untuk melihat :

a) Kemampuan perusahaan memberikan informasi tentang kualitas likuiditas

perusahaan.

b) Kemampuan perusahaan menarik kas dari kegiatan operasionalnya.

c) Dari mana kas atau dana diperoleh untuk membiayai investasi dan

operasional perusahaan.

d) Apa yang dilakukan perusahaan dalam bidang pembiayaan atau

pendanaannya.

e) Melihat struktur pengelolaan kasnya.
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f) Mengetahui besaran arus kas masuk dan keluar perusahaan.

Laporan Arus Kas berisi informasi :

a. Saldo kas pada awal dan akhir periode.

b. Arus (sumber dan penggunaan) kas yang berasal dari kegiatan operasional

perusahaan.

c. Arus (sumber dan penggunaan) kas yang berasal dari kegiatan investasi.

d. Arus (sumber dan penggunaan) kas yang berasal dari kegiatan pendanaan.

E. Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat

Investasi terikat adalah investasi yang bersumber dari pemilik dana investasi

terikat dan sejenisnya yang dikelola oleh bank sebagai manajer investasi

berdasarkan mudharabah muqayyadah atau sebagai agen investasi.

Investasi terikat bukan merupakan aktiva maupun kewajiban bank karena bank

tidak mempunyai hak untuk menggunaka n atau mengeluarkan investasi tersebut

serta bank tidak memiliki kewajiban mengembalikan atau menanggung resiko.

Keuntungan atau kerugian investasi terikat sebelum dikurangi bagian

keuntungan manajer investasi adalah jumlah kenaikan atau penurunan bersih nilai

investasi terikat selain kenaikan yang berasal dari penyetoran atau penurunan

yang berasal dari penarikan.

Dalam hal bank bertindak sebagai manajer investasi dengan akad mudharabah

muqayyadah, bank mendapatkan keuntungan sebesar nisbah atas keuntungan

investasi. Jika terjadi kerugian maka bank tidak memperoleh imbalan apapun.

Apabila dalam investasi tersebut terdapat dana bank maka bank menanggung

kerugian sebesar bagian dana yang diikutsertakan.
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Dalam hal bank bertindak sebagai agen investasi, imbalan yang diterima adalah

sebesar jumlah yang disepakati tanpa memperhatikan hasil investasi.

Entitas syariah mengatur Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat sebagai

berikut :

1. Laporan perubahan dana investasi terikat memisahkan dana investasi

berdasarkan sumber dana dan memisahkan investasi berdasarkan jenisnya

2. Bank syariah menyajikan laporan perubahan dana investasi terikat sebagai

komponen utama laporan, yang menunjukkan bahwa :

a. Saldo awal dana investasi terikat

b. Jumlah unit investasi yang diterima dan unit investasi yang diterbitkan

bank syariah selama periode laporan

c. Dana investasi yang diterima dan unit investasi yang diterbitkan bank

syariah selama periode laporan

d. Penarikan atau pembelian kembali unit investasi selama periode laporan

e. Keuntungan atau kerugian dana investasi terikat

f. Bagian bagi hasil milik bank dari keuntungan investasi terikat jika bank

syariah berperan sebagai pengelola dana atau imbalan bank jika bank

syariah berperan sebagai agen investasi

g. Beban administrasi dan beban tidak langsung lainnya yang dialokasikan

oleh bank ke dana investasi terikat

h. Saldo akhir dana investasi terikat

Jumlah unit investasi pada setiap jenis investasi dan nilai per unit pada

akhir periode
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F. Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil

Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil adalah laporan yang

menyajikan rekonsiliasi antara pendapatan Bank yang menggunakan dasar akrual

dengan pendapatan dibagihasilkan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar

kas. Selain untuk menyampaikan informasi mengenai pendapatan usaha utama

dan bagi hasil untuk pemilik dana, Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi

Hasil dapat digunakan untuk mengetahui arus kas dari pendapatan usaha utama.

Perbedaan dasar pengakuan antara pendapatan yang diterima Bank dengan

pendapatan yang dibagihasilkan, mengharuskan Bank menyajikan Laporan

Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil sebagai bagian komponen utama Laporan

Keuangan.

Dalam Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil, Bank menyajikan:

a. pendapatan usaha utama, dasar akrual.

b. penyesuaian atas:

i. dikurangi dengan pendapatan usaha utama periode berjalan yang kas atau

setara kasnya belum diterima;

ii. ditambah dengan pendapatan usaha utama periode sebelumnya yang kas

atau setara kasnya diterima di periode berjalan;

c. pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil.

d. bagian Bank atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil.

e. bagian pemilik dana atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil.
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G. Laporan Sumber dan Pengguanaan Dana Zakat

Zakat adalah sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat

(muzakki) untuk diserahkan kepada penerima zakat (mustahiq). Entitas syariah

menyajikan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat sebagai komponen

utama laporan keuangan yang menunjukkan:

1. Sumber dana zakat

a. Dari dalam entitas syariah

b. Dari luar entitas syariah

2. Penggunaan dana zakat

a. Fakir

b. Miskin

c. Riqab

d. Orang yang terlilit hitang ( gharim )

e. Muallaf

f. Fiisabilillah

g. Orang yang dalam perjalanan ( ibnu sabil )

h. Amil

3. Kenaikan atau penurunan dana zakat

4. Saldo awal dana zakat

5. Saldo akhir dana zakat

Unsur dasar Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat meliputi sumber

dana, penggunaan dana selama suatu jangka waktu, serta saldo dana zakat yang

menunjukkan dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu Entitas
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syariah harus mengungkapkan dalam Laporan Sumber dan Penggunaan Dana

Zakat, tetapi tidak terbatas pada :

1) Sumber dana zakat yang berasal dari internal entitas syariah

2) Sumber dana zakat yang berasal dari eksternal entitas syariah

3) Kebijakan penyaluran zakat terhadap masing-masing asnaf

4) Proporsi dana yang diklasifikasikan untuk masing-masing penerima zaka

diklasifikasikan atas pihak terkait, sesuai dengan yang diatur dalam

PSAK-7 tentang Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan

Istimewa, dan pihak ketiga

H. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Entitas menyajikan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan sebagai

komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan:

a) Sumber dana kebajikan berasal dari penerimaan:

a. Infaq

b. Sedekah

c. Hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku

d. Pengembalian dana kebajikan produktif

e. Denda

f. Pendapatan nonhalal.

b) Penggunaan dana kebajikan untuk:

1. Dana kebajikan produktif

2. Sumbangan

3. Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum.
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c) Kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan

d) Saldo awal dana penggunaan dana kebajikan

e) Saldo akhir dana penggunaan dana kebajikan.

Penerimaan dana kebajikan oleh entitas syariah diakui sebagai kewajiban

paling likuid dan diakui sebagai pengurang kewajiban ketika disalurkan. Entitas

syariah mengungkapkan dalam catatan atas Laporan Sumber dan Penggunaan

Dana Kebajikan, tetapi tidak terbatas, pada:

1) Sumber dana kebajikan

2) Kebijakan penyaluran dana kebajikan kepada masing-masing penerima

3) Proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing penerima dana

kebajikan diklasifikasikan atas pihak yang memiliki hubungan istimewa

sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 7: Pengungkapan Pihak-pihak

yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan pihak ketiga.

4) Alasan terjadinya dan penggunaan atas penerimaan non halal.

2.3  Peran Internet Dalam Mengkomunikasikan Informasi Keuangan

Beberapa karakteristik internet sangat relevan untuk pelaporan keuangan.

Sebagai media komunikasi, internet mempengaruhi aspek komunikatif dari

pelaporan keuangan, seperti: akses, distribusi, interaksi, dan penyajian serta

presentasi (Xiao et.al.: 2002).

a. Akses dan Distribusi semakin mudah dan global.

b. Fitur World Wide Web seperti hypertext, hyperlinks menyediakan potensi

untuk merubah cara penyajian laporan keuangan, informasi keuangan akan
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dapat dihubungkan langsung dengan informasi non keuangan (Xiao et.al.:

2002).

c. Komunikasi informasi keuangan kepada stakeholder dapat dilakukan

secara interaktif.

2.4  Dampak Internet Terhadap Pelaporan Keuangan

Menurut Xiao et.al. (2002), internet akan membawa perubahan besar dalam

pelaporan keuangan dalam: metode distribusi informasi, pendekatan untuk akses

informasi, frekuensi pelaporan, bahasa yang digunakan, maupun permasalahan

politis dan sosiologis (Xiao et.al. : 2002). Pengaruh Internet terhadap Pelaporan

Keuangan antara lain :

a. Meningkatkan Penyajian Informasi Kualitatif dan Non Keuangan. Sesuai

dengan penelitian, dalam industri yang intensif teknologi, investor akan

menilai lebih informasi non keuangan dan berusaha untuk melakukan

penyesuaian kembali atas laba yang dilaporkan (Amir & Lev: 1996 dalam

Andriani 2010).

b. Meningkatkan Disclosure. Peningkatan ekspektasi pengguna informasi

keuangan dan permintaan akan informasi spesifik individual akan

mendorong perusahaan untuk meningkatkan informasi yang disediakan.

c. Keberadaan Laporan Keuangan Tertulis (Tradisional). Berkaitan dengan

keberadaan laporan keuangan tradisional, para ahli berpandangan bahwa

laporan keuangan tradisional akan masih tetap ada dan digunakan untuk

memverifikasi akurasi dari informasi keuangan yang ada di Internet (Xiao

et.al. 2002).

  



19

d. Dampak Terhadap Pengguna Informasi Keuangan. Pengguna informasi

keuangan di tempat yang jauh dan terpencil akan sangat terbantu dengan

adanya penyajian informasi keuangan lewat Internet (Xiao et.al. : 2002).

e. Dampak Terhadap Peraturan dan Standar Akuntansi. Internet akan

meningkatkan kebutuhan akan standar dan peraturan global. Internet akan

semakin mendorong ke arah harmonisasi standar atau penggunaan standar

Internasional.

f. Dampak Terhadap Audit. Internet akan mendorong timbulnya real-time

pelaporan keuangan, sehingga akan dibutuhkan sistem audit berkelanjutan

yang dilakukan oleh auditor.

2.5  Manfaat Internet untuk Konsumen dan Partner Bisnis

Konsumen dapat memperoleh informasi tentang segala sesuatu yang di

inginkan melalui internet. Dengan internet, konsumen dapat memperoleh

perkembangan berita lebih cepat, informasi lowongan kerja, informasi teknologi

terbaru, untuk tukar pendapat dengan orang lain, untuk berkomunikasi dengan

teman atau saudara yang jarak jauh, dan lain sebagainya. Secara umum, manfaat

internet bagi mayarakat yaitu dapat menambah wawasan masyarakat tentang

perkembangan informasi dunia luar.

Keuntungan yang diperoleh dari internet ditimbulkan dari kemampuan

menjaga loyalitas, konsumen, mengantisipasi kebutuhan konsumen mendatang.

Menanggapi kepedulian konsumen, dan memperbaiki pelayanan konsumen.

Berdasarkan sudut pandang konsumen, perusahaan secara konsisten dapat

memberikan yang terbaik, dengan menjaga kebutuhan masing-masing konsumen,
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mempertahankan kecenderungan pasar, menyediakan informasi yang menarik

pada beberapa media, sewaktu-waktu, dimana saja dalam beberapa media dan

menyediakan pelayanan sesuai dengan kebutuhan konsumen.

Hal tersebut di atas menunjukkan alasan kenapa begitu banyak perusahaan

berinvestasi pada teknologi informasi cukup tinggi dan sistem komplek yang

saling tersambung dengan jaringan komputer, mengingat perusahaan sedang

mencari konsumennya lewat internet. Karena kebutuhan konsumen berkembang

sangat cepat, perusahaan berharap dapat berkomunikasi dengan konsumennya

lewat internet. Sehingga internet menjadi strategi dan memberi kesempatan kepada

perusahaan besar dan kecil untuk menawarkan secara cepat dengan biaya murah,

menanggapi produk dan pelayanan dengan kualitas tinggi sesuai dengan

kebutuhan konsumen. Internet membuat channel baru untuk komunikasi interaktif

antara konsumen, penjual, dan rekan bisnis lainnya. Hal ini memungkinkan

perusahaan berinteraksi dan bekerja sama secaraterus menerus dalam

pengembangan produk, pemasaran, pengiriman, pelayanan, dan dukungan teknik.

2.6 Internet Financial Reporting

Internet Financial Reporting adalah suatu cara yang dilakukan perusahaan

untuk mencantumkan laporan keuangannya melalui internet, yaitu melalui website

perusahaan (Kusumawardani 2011). Dengan memberikan laporan melalui internet,

perusahaan mampu menyebarkan informasi secara lebih luas, lebih cepat dan lebih

murah.

Menurut Kusumawardani (2011) penggunaan internet sebagai saluran

penyajian dan pendistribusian laporan keuangan membagi menjadi tiga tahapan:

  



21

1. Perusahaan menggunakan internet hanya sebagai saluran mendistribusikan

laporan keuangan yang telah dicetak dalam format digital, seperti file

dengan format pengolah kata atau portable data file (PDF).

2. Perusahaan menggunakan internet untuk menyajikan laporan keuangan

mereka dalam format web, yang memungkinkan mesin pencari

mengindeks data-data tersebut sehingga mesin pencari dan pengguna dapat

dengan mudah menemukan informasi tersebut.

3. Perusahaan menggunakan internet tidak hanya sebagai saluran distribusi

laporan keuangan tetapi juga menyediakan cara yang lebih interaktif

sehingga pengguna tidak hanya dapat melihat laporan baku yang

dikeluarkan oleh perusahaan, tetapi mereka juga dapat mengkostumisasi

sendiri informasi-informasi yang ada dalam laporan keuangan tersebut,

sehingga lebih bermanfaat bagi mereka tanpa harus mengeluarkan biaya

tambahan dan bahkan pengguna informasi pun dapat mengkonversi format

file atau cetakan yang mereka perlukan untuk pengambilan keputusan.

2.7  Manfaat Internet Financial Reporting (IFR).

Manfaat pelaporan keuangan menggunakan internet diantaranya (suripto

2005) adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan efisien biaya, karena menurunkan biaya produksi dan

distribusi yang berhubungan dengan laporan tahunan cetakan dan menekan

jumlah permintaan laporan keuangan yang bukan pemegang saham.

b. Memperbaiki akses pemakai terhadap informasi dengan: Fleksibilitas akses

yang tidak berurutan terhadap informasi dengan menggunakan hyperlink,
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c. Menyediakan informasi lebih banyak dibanding yang tersedia dalam

laporan cetakan tahunan,

d. Menyediakan informasi realtime dan menyediakan informasi dalam cara

interaktif.

2.8  Keunggulan Internet Financial Reporting (IFR)

Beberapa keunggulan internet financial reporting, antara lain:

1. Adanya fasilitas yang memungkinkan pemakai untuk berinteraksi dengan

perusahaan untuk bertanya atau memesan informasi tertentu dengan cara

yang jauh lebih mudah dan murah dibanding mengirim surat atau

menelepon ke perusahaan.

2. Menyajikan informasi yang lebih terinci dibandingkan yang dimungkinkan

oleh laporan tahunan tradisional.

3. Pelaporan keuangan menggunakan internet memungkinkan perusahaan

untuk meningkatkan pengungkapan keuangan yang tidak ringkas dan data

keuangan tambahan (misalnya penjualan mingguan atau kuartalan dalam

website) (Ashbaugh et all 1999)

4. Menyediakan informasi terkini melalui pemeliharaan secara teratur

terhadap website (FASB 2000)

5. Meningkatkan relevasi informasi melalui peningkatan ketepatan waktu

penyajian laporan keuangan (ashbaught et al., 1999 dalam

Kusumawardani)
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2.9  Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Kegiatan dunia perbankan sekarang ini sangat pesat pertumbuhannya di

Indonesia. Para pelaku perbankan berlomba-lomba mengeluarkan produk-produk

jasa perbankan yang semakin inovatif. Dari jasa berbayar sampai jasa gratis yang

diberikan oleh bank kepada nasabahnya.

Salah satunya perbankan syariah yang kian mewarnai kegiatan perbankan di

Indonesia. Lahirnya bank syariah menandai lahirnya perbankan syariah di

Indonesia, ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Dengan

momentum itu pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia tumbuh pesat

diterima masyarakat.

Perbankan syariah sebagai bagian dari Sistem Ekonomi Syariah, dalam

menjalankan bisnis dan usahanya juga tidak terlepas dari saringan syariah. Oleh

karena itu, Perbankan syariah tidak akan membiayai usaha-usaha yang di

dalamnya terkandung hal-hal yang diharamkan, proyek yang menimbulkan

kemudharatan bagi masyarakat luas, berkaitan dengan perbuatan asusila,

perjudian, peredaran narkoba, senjata illegal, serta proyek-proyek yang dapat

merugikan syiar Islam. Untuk itu dalam struktur Perbankan syariah harus terdapat

Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi produk dan operasional

lembaga tersebut.

Berikut ini adalah bank syariah dan unit usaha syariah yang berada di Indonesia:

a. Bank Umum Syariah (BUS)

Bank Syariah berarti bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata

cara bermuamalat secara Syariah, yakni mengacu kepada Alquran dan Al-Hadis.
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Sedangkan pengertian “Muamalah adalah aturan-aturan yang mengatur hubungan

manusia dengan manusia dalam kaitan dalam pemutaran harta” Muamalah ini

meliputi bidang kegiatan jual beli, rohan, hawalah, syirkah, ijarah dan sebagainya.

Didalam operasionalnya Bank Syariah harus mengikuti atau berpedoman

kepada praktek-praktek usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah, bentuk-bentuk

usaha yang telah ada sebelumnya tetapi tidak dilarang oleh Rasulullah atau

bentuk-bentuk usaha baru sebagai hasil ijtihad para ulama atau cendikiawan

Muslim yang tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan Alquran dan Hadis.

Secara garis besar produk perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga yaitu

Produk penyaluran dana, produk penghimpunan dana, dan produk jasa yang

diberikan bank kepada nasabahnya.

1) Prinsip Jual Beli (Ba’i)

Jual beli dilaksanakan karena adanya pemindahan kepemilikan barang.

Keuntungan bank disebutkan di depan dan termasuk harga dari harga yang dijual.

Terdapat tiga jenis jual beli dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam

bank syariah, yaitu:

a) Ba’i Al Murabahah: Jual beli dengan harga asal ditambah keuntungan

yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah, dalam hal ini bank

menyebutkan harga barang kepada nasabah yang kemudian bank

memberikan laba dalam jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan.

b) Ba’i Assalam: Dalam jual beli ini nasabah sebagai pembeli dan pemesan

memberikan uangnya di tempat akad sesuai dengan harga barang yang

dipesan dan sifat barang telah disebutkan sebelumnya. Uang yang tadi
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diserahkan menjadi tanggungan bank sebagai penerima pesanan dan

pembayaran dilakukan dengan segera.

c) Ba’i Al Istishna: Merupakan bagian dari Ba’i Asslam namun ba’i al

ishtishna biasa digunakan dalam bidang manufaktur. Seluruh ketentuan

Ba’i Al Ishtishna mengikuti Ba’i Assalam namun pembayaran dapat

dilakukan beberapa kali pembayaran.

2) Prinsip Sewa (Ijarah)

Ijarah adalah kesepakatan pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui

sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa. Dalam hal

ini bank meyewakan peralatan kepada nasabah dengan biaya yang telah

ditetapkan secara pasti sebelumnya.

3) Prinsip Bagi Hasil (Syirkah)

Dalam prinsip bagi hasil terdapat dua macam produk, yaitu: Musyarakah

Adalah salah satu produk bank syariah yang mana terdapat dua pihak atau lebih

yang bekerjasama untuk meningkatkan aset yang dimiliki bersama dimana seluruh

pihak memadukan sumber daya yang mereka miliki baik yang berwujud maupun

yang tidak berwujud. Dalam hal ini seluruh pihak yang bekerjasama memberikan

kontribusi yang dimiliki baik itu dana, barang, skill, ataupun aset-aset lainnya.

Yang menjadi ketentuan dalam musyarakah adalah pemilik modal berhak dalam

menetukan kebijakan usaha yang dijalankan pelaksana proyek. Mudharabah

adalah kerjasama dua orang atau lebih dimana pemilik modal memberikan

mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan perjanjian pembagian

keuntungan. Perbedaan yang mendasar antara musyarakah dengan mudharabah
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adalah kontribusi atas manajemen dan keuangan pada musyarakah diberikan dan

dimiliki dua orang atau lebih, sedangkan pada mudharabah modal hanya dimiliki

satu pihak saja.

4) Penghimpun Dana

Produk penghimpunan dana pada bank syariah meliputi giro, tabungan, dan

deposito. Prinsip yang diterapkan dalam bank syariah adalah:

a) Prinsip Wadiah

Penerapan prinsip wadiah yang dilakukan adalah wadiah yad dhamanah

yang diterapkan pada rekening produk giro. Berbeda dengan wadiah

amanah, dimana pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas

keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan

tersebut. Sedangkan pada wadiah amanah harta titipan tidak boleh

dimanfaatkan oleh yang dititipi.

b) Prinsip Mudharabah

Dalam prinsip mudharabah, penyimpan atau deposan bertindak sebagai

pemilik modal sedangkan bank bertindak sebagai pengelola. Dana yang

tersimpan kemudian oleh bank digunakan untuk melakukan pembiayaan,

dalam hal ini apabila bank menggunakannya untuk pembiayaan

mudharabah, maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin

terjadi. (Arbi:2003)
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b. Unit Usaha Syariah (UUS)

Menurut UU. No. 21 tahun 2008, definisi Unit Usaha Syariah adalah unit kerja

dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk

dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip

Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di

luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang

berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit

syariah".

Pada tahun 2015 terdapat 25 Unit Usaha Syariah (UUS) yang tersebar di

seluruh Indonesia. Dari 25 Unit Usaha Syariah (UUS) 13 diantaranya merupakan

BPD (Bank Pembangunan Daerah).

Kegiatan usaha Unit Usaha Syariah (UUS) meliputi:

1. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau

bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi’ah

atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

2. Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan,

atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad

mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip

syariah;

3. Menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad

musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip

syariah;
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4. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad

istishna’, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

5. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan akad qardh atau akad lain yang

tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

6. Menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak

kepada Nasabah berdasarkan akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk

ijarah muntahiya bittamlik atau akad lain yang tidak bertentangan dengan

prinsip syariah;

7. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah atau akad

lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

8. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan

prinsip syariah;

9. Membeli dan menjual surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas

dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain, seperti akad

ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah;

10.Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh

pemerintah dan/atau Bank Indonesia;

11.Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan

perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan

prinsip syariah;

12.Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga

berdasarkan prinsip syariah;
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13.Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk

kepentingan Nasabah berdasarkan prinsip syariah;

14.Memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan prinsip

syariah; dan

15.Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di

bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

16.Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah;

17.Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau

lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip

syariah;

18.Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat

kegagalan Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus

menarik kembali penyertaannya;

19. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip

syariah;

20.Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan

dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di

bidang pasar modal;

21.Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan prinsip

syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
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22.Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka

pendek berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak

langsung melalui pasar uang;

23.Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka

panjang berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak

langsung melalui pasar modal; dan

24.Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha melakukan kegiatan

valuta asing berdasarkan prinsip syariah.

 


