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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Wardi & Putri (2011), dengan judul Analisis Perlakuan Akuntansi 

Syariah Untuk Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Serta Kesesuaiannya 

Dengan PSAK No. 102, Dan No. 105, dapat disimpulkan bahwa Bank 

Muamalat Cabang Pekanbaru tersebut tidak sepenuhnya penerapkan PSAK 

102 dan 105 tentang pembiayaan murabahah  dan mudharabah, itu terlihat 

dari adanya ketidaksesuaian pada pembiayaan murabahah dalam 

memposisikan penjurnalan pada laporan keuangannya. Dilihat dari 

pembiayaan mudharabah  bank membuat kesepakatan sendiri tanpa tentang 

bagi hasil antara bank dengan nasabah tanpa ada kesepakatan kedua pihak di 

awal akad.  

Berdasarkan penelitian Rosita dan Rahman (2011), dengan judul 

Evaluasi Penerapan Pembiayaan Mudharabah Dan Pengaruhnya Terhadap 

Laba Perusahaan (Studi Kasus Pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, 

Cabang Bogor), menyatakan bahwa : 

1. Dalam prosedur pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat 

Indonesia, terdapat 3 tahap penting yaitu analisa dan evaluasi 

pembiayaan, pengusulan pembiayaan dan putusan/persetujuan 

pembiayaan. 

2. Perlakuan Akuntansi untuk pembiayaan mudharabah yang ada di 

Bank Muamalat telah sesuai dengan Pedoman Akuntansi Perbankan 

 



9 
 

 
 

Syariah Indonesia dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

No.105. 

3. Dalam pengakuan pendapatan pembiayan mudharabah, Bank 

Muamalat Indonesia menetapkan besarnya bagi hasil berdasarkan 

metode revenue sharing  dan sesuai dengan nisbah kesepakatan 

diawal akad antara nasabah dengan pihak bank. 

4. Bank Muamalat Indonesia menggunakan konsep dasar kas (cash 

basis) dalam menentukan bagi hasil untuk mengakui dan mencatat 

pendapatannya. 

5. Pendapatan pembiayaan mudharabah memberikan kontribusi terhadap 

peningkatan atau penurunanlaba PT. Bank Muamalat Indonesia. 

Pendapat pembiayaan bagi hasil yang disajikan pada Laporan Laba 

Rugi perusahaan. 

Berdasarkan penelitian Andarini (2012) yang berjudul Analisis 

Pembiayaan Mudharabah   Berdasarkan PSAK No.105, menyatakan bahwa : 

1. Bank Syariah Mandiri masih berpedoman pada PSAK No.59 tentang 

Akuntansi Perbankan Syariah dalam penerapan pembiayaan 

mudharabah, padahal terhitung dalam 1 Januari 2008, PSAK No.105 

tentang Akuntansi Mudharabah telah diberlakukan untuk 

menggantikan PSAK No.59 yang dalam hal berhubungan dengan 

pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. 
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2. Penerapan transaksi pembiayaan mudharabah di Bank Syariah 

Mandiri pada dasarnya telah sesuai dengan PSAK No.105 namun 

masih terdapat beberapa point yang masih menggunakan prinsip 

pembagian hasil usaha berdasarkan metode revenue sharing yang 

sudah tidak dipergunakan lagi pada PSAK No105. 

3. Penyebab ketidaksesuaian transaksi pembiayaan mudharabah di Bank 

Syariah Mandiri dengan PSAK No.105 tentang Akuntansi 

Mudharabah antara lain bank untuk meminimalisir resiko kerugian 

yang timbul dari pembiayaan mudharabah, selain itu Syariah Mandiri 

merupakan unit bisnis dari Mandiri konvensional sehingga kinerjanya 

masih dipengaruhi oleh mandiri konvensional yang berorientasi laba 

sehingga belum sepenuhnya menerapkan PSAK No.105 dalam 

usahanya. 

 

Berdasarkan Pramudito (2013), yang meneliti tentang perlakuan Atas 

Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Syariah ( Studi Kasus Penerapan 

PSAK 105 pada BMT Bina Tanjung Jember & BMT UGT Sidogiri 

Cabang Wuluh) menyatakan bahwa: 

- Perlakuan akuntansi mudharabah yang diterapkan oleh BMT Bina 

Tanjung dapat dikatakan telah sesuai dalam kegiatan pembiayaan 

dengan PSAK 105 kesesuaian tersebut terdapat pada karakteristik 

dan pengungkapan, kecuali pada pengakuan dan pengukuran yaitu 

dalam melakukan pembiayaan dengan menggunakan aset non kas / 
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berupa barang BMT Bina Tanjung belum jelas dalam 

menggunakan nilai wajar pada saat penyerahan barang 

dikarenakan kurangnya sumber daya manusia para pengurus BMT 

dalam mencatat aset non kas, sedangkan penyajian yaitu dalam hal 

penyajian oleh pengelola dana tidak terdapat atau hanya sedikit 

yang mencatat aktifitas dana pembiayaan disebabkan karena 

banyak dari anggota malas untuk membuat suatu pembukuan. 

- Perlakuan Akuntansi Mudharabah yang diterapkan oleh BMT 

UGT Sidogiri Wuluh telah sesuai dengan PSAK 105, kesesuaian 

tersebut terdapat pada karakteristik, pengakuan dan pengukuran, 

pengungkapan, kecuali pada penyajian yaitu pada hal penyajian 

yang dilakukan oleh pengelola dana masih belum jelas atau masih 

sedikit yang menyampaikan dana menyajikan kedalam pembukuan 

dalam pembiayaan mudharabah. 

Berdasarkan pada jurnal Turrosifa dan Riduwan (2013) yang berjudul 

Penerapan PSAK No. 105 Dalam Transaksi Pembiayaan Mudharabah 

pada Bank Syariah Bukopin Cabang Sidoarjo menyatakan bahwa 

Bank Syariah Bukopin Cabang Sidoarjo telah mampu menerapkan 

PSAK No. 105 pada produk pembiayaan mudharabah dengan benar 

mulai dari pengakuan pembiayaan mudharabah yaitu pada saat 

pembayaran kas, pengukuran diukur dalam bentuk kas uang yang 

diberikan Bank, penyajian disajikan dalam laporan keuangan pada 

komponen neraca disebelah aktiva sebesar tagihan bank kepada 
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nasabah dan pengungkapan mudharabah diungkapkan pada catatan 

atas laporan keuangan, timbulnya biaya-biaya yang diakibatkan 

adanya pencairan, pada saat pengambilan pembiayaan oleh nasabah 

dan pada saat perolehan pendapatan bagi hasil. 

B. Literature Review / Tinjauan Pustaka 

1. Pengertian Akuntansi Syariah 

Akuntansi adalah suatu proses mencatat, mengklasifikasi, 

meringkas, mengolah dan menyajikan data, transaksi serta kejadian 

yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh 

orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk 

pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya. Sedangkan syariah 

adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi 

oleh manusia dalam menjalani segala aktifitas hidupnya di dunia. 

2. Pengertian Akad Mudharabah 

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha anatara dua pihak 

dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, 

sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, 

dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan 

sedangankan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. 

Terdapat dua jenis mudharabah menurut Wiroso (2011: 326) yaitu 

mudharabah muthlaqah, mudharabah muqayyadah. 

Mudharabah muthlaqah adalah mudharabah dimana pemilik 

dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelola 
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investasinya. Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah dimana 

pemilik dana memberikan batasan kepada penglelola dana, antara lain 

mengenai tempat, cara dan atau obyek investasi. 

a. Bagi Hasil 

Menurut Antonio (2001) pengertian mudharabah adalah akad 

kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul 

maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya 

menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi 

menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan 

apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan 

akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu dilakukan karena 

kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus 

bertanggung jawab atas kerugian tersebut. 

b. Perlakuan Akuntansi Mudharabah 

Berdasarkan Antonio (2001) mengidentifikasi manfaat 

mudharabah sebagai berikut : 

a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat 

keuntungan usaha nasabah meningkat. 

b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada 

nasabah secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan 

hasil usaha bank sehingga bank tidak pernah mengalami 

negative spread. 
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c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash 

flow/arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan 

nasabah. 

d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (prudent) mencari 

usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan 

karena keuntungan yang kkonkret dan benar-benar terjadi 

itulah yang akan dibagikan. 

e. Dalam al-mudharabah ini berbeda dengan prinsip bunga 

tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan 

(nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan 

yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan menjadi 

krisis ekonomi. 

c. Rukun Mudharabah  

Mudharabah seperti usaha pengelola usaha lainnya memiliki 

rukun, sebagai berikut:  

 Orang yag berakad : 

a) Pemilik modal/ Shahibul maa atau Rabbul maal 

b) Pelaksanaan atau usahawan/ Mudharib 

 Modal / Maal 

 Kerja atau usaha / Dharabah 

 Keuntungan / Ribh 

 Shighat / Ijab Qabul 

d. Syarat dalam mudharabah 
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Pengertian syarat dalam Al Mudharabah adalah syarat-syarat 

yang ditetapkan salah satu pihak yang mengadakan kerjasama 

berkaitan dengan Mudharabah. Syarat dalam Al Mudharabah ini ada 

dua: 

1. Syarat yang shahih (dibenarkan) yaitu syarat yang tidak 

menyelisihi tuntutan akad dan tidak pula maksudnya serta 

memiliki maslahat untuk akad tersebut. Contohnya Pemilik 

modal mensyaratkan kepada pengelola tidak membawa 

pergi harta tersebut keluar negeri atau membawanya keluar 

negeri atau melakukan perniagaannya khusus dinegeri 

tertentu atau jenis tertentu yang gampang didapatkan. Maka 

syarat-syarat ini dibenarkan menurut kesepakatan para 

ulama dan wajib dipenuhi, karena ada kemaslahatannya dan 

tidak menyelisihi tuntutan dan maksud akad perjanjian 

mudharabah. 

2. Syarat yang fasad (tidak benar). Syarat ini terbagi tiga: 

a) Syarat yang meniadakan tuntutan konsekuensi akad, 

seperti mensyaratkan tidak membeli sesuatu atau tidak 

menjual sesuatu atau tidak menjual kecuali dengan 

harga modal atau dibawah modalnya. Syarat ini 

disepakati ketidakbenarannya, karena menyelisihi 

tuntutan dan maksud akad kerja sama yaitu mencari 

keuntungan. 
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b) Syarat yang bukan dari kemaslahatan dan tuntutan 

akad, seperti mensyaratkan kepada pengelola untuk 

memberikan Mudharabah kepadanya dari harta yang 

lainnya. 

c) Syarat yang berakibat tidak jelasnya keuntungan seperti 

mensyaratkan kepada pengelola bagian keuntungan 

yang tidak jelas atau mensyaratkan keuntungan satu 

dari dua usaha yang dikelola, keuntungan usaha ini 

untuk pemilik modal dan yang satunya untuk pengelola 

atau menentukan nilai satuan uang tertentu sebagai 

keuntungan. Syarat ini disepakati kerusakannya karena 

mengakibatkan keuntungan yang tidak jelas dari salah 

satu pihak atau malah tidak dapat keuntungan sama 

sekali, sehingga akadnya batal. 

e. Skema Mudharabah 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMILIK DANA PENGELOLA DANA AKAD 

MUDHARABAH 

PORSI LABA 

HASIL USAHA : 

Apabila untung akan dibagi sesuai nisbah 

Apabila rugi makan ditanggung oleh pemilik dana 

PORSI RUGI PORSI LABA 

PROYEK USAHA 
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3. Pengertian Bank Syariah 

Perbankan syariah yaitu perbankan yang berlandaskan syariah 

yang beroperasi dengan landasan moral, etika, dan tanggung jawab 

sosial dan adanya prinsip atas ketaatan pada perintah Allah dan 

khalifah, Dusuki dan Dar (2005: 392). 

4. Pengertian Koperasi Syariah 

a. Pengertian Koperasi Syariah 

Menurut Undang-Undang No.17 tahun 2012 koperasi 

adalah badan hukum yang didirikan orang perseorangan atau 

badan hukum kopersai, dengan pemisahan kekayaan para 

anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang 

memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bilang ekonomi, 

social, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. 

Koperasi Syariah secara teknis bisa dibilang sebagai 

koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan dan kegiatan usahanya 

berdasarkan pada syariah Islam yaitu Al-quran dan Assunnah. 

Pengertian umum dari Koperasi syariah adalah Koperasi syariah 

adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan 

prinsip-prinsip syariah. Apabila koperasi memiliki unit usaha 

produktif simpan pinjam, maka seluruh produk dan 

operasionalnya harus dilaksanakan dengan mengacu kepada fatwa 

Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. 

 



18 
 

 
 

b. Perbedaan Koperasi Syariah dan Koperasi Konvensional 

Koperasi Syariah Koperasi Konvensional 

 Dalam koperasi syari’ah 

lebih dikenal dengan 

istilah bagi hasil 

 Contoh kasus dalam 

koperasi syariah jika kita 

meminjam uang untuk 

usaha maka koperasi 

syari’ah memodalkan 

usaha kita dan mengambil 

keuntungan dari 

presentase laba yang 

diperoleh dari usaha yang 

dilakukan si peminjam 

 koperasi syari’ah, 

koperasi syari’ah lebih 

memudahkan si peminjam 

dengan hanya mengambil 

beberapa persen dari 

keuntungan yang 

diperoleh si peminjam, 

bagi hasil, keuntungan 

 Melakukan kegiatan 

simpan pinjam dengan 

prinsip bunga 

 Contoh kasus apabila kita 

ingin melakukan usaha dan 

kemudian meminjam uang 

dikoperasi konvensional 

maka dalam 

pengembaliannya 

disertakan presentase 

bunga dari uang yang kita 

pinjam 

 

 Dalam koperasi 

konvensional, koperasi 

tersebut tidak 

mempedulikan apakah si 

peminjam untung atau rugi, 

yang dia tahu hanya si 

peminjam harus 

mengembalikan 
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maupun kerugiannya 

dibagi dua 

pinjamannya ditambah 

bunga yang disertakan 

 

c. Tujuan Koperasi Syariah 

Koperasi syariah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta 

turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai 

prinsip-prinsip islam. 

d. Fungsi dan Peran Koperasi Syariah 

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan 

anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, 

guna meningkatkan, kesejahteraan sosial ekonominya. 

2. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar 

menjadi lebih amanah, professional (fathonah), konsisten, 

dan konsekuen (istiqomah) di dalam menerapkan prinsip-

prinsip ekonomi islam dan prinsip-prinsip syariah islam. 

3. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan 

perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama 

berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. 

4. Sebagai mediator antara menyandang dana dengan 

penggunan dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan 

harta. 
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5. Menguatkan kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu 

bekerjasama melakukan kontrol terhadap koperasi secara 

efektif 

6. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja 

7. Menumbuhkan kembangkan usaha-usaha produktif anggota. 

5. Perlakuan PSAK No.105 (Revisi tahun 2009) 

1. Pengertian  

- Mudharabah adalah akad kerja sama usaha anatar dua pihak 

dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh 

dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) betindak selaku 

pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai 

kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung 

oleh pemilik dana. 

- Mudharabah terdiri atas mudharabah muthlaqah, mudharabah 

muqayyadah, dan mudharabah musytarakah. 

- Pada prinsipnya dalam penyaluran mudharabah tidak ada 

jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan 

penyimpangan maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari 

pengelola dana. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila 

pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal 

yang telah disepakati bersama dalam akad. 
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- Pengambilan dana mudharabah dapat dilakukan secara bertahap 

bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada 

saat akad mudhrabah diakhiri. 

- Pembagian hasil usaha mudharabah dapat berdasarkan bagi hasil 

atau bagi laba (profit sharing).  

2. Pengakuan Dan Pengukuran  

- Akuntansi untuk Pemilik Dana 

1. Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui 

sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas 

atau penyerahan asset non-kas kepada pengelola dana. 

2. Pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai berikut:  

a. Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar 

jumlah yang dibayarkan; 

b. Investasi mudharabah dalam bentuk asset non-kas diukur 

sebesar nilai wajar asset non-kas pada saat penyerahan: 

i. Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai 

tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai 

keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai 

jangka waktu akad mudharabah. 

ii. Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai 

tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai 

kerugian. 
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3. Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha 

dimulai disebabkan rusak, hilang atau factor lain yang 

bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka 

penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan 

mengurangi saldo investasi mudharabah. 

4. Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah 

dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan 

pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan 

pada saat bagi hasil. 

5. Jika  akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad 

jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka 

investasi mudharabah diakui sebagai piutang. 

- Penghasilan Usaha 

1. Jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, 

penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi 

hasil sesuai nisbah yang disepakati. 

2. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad 

mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk 

penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad mudharabah 

berakhir, selisih antara: 

a. Investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan 

kerugian investasi; dan 
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b. Pengembalian investasi mudharabah diakui sebagai 

keuntungan atau kerugian. 

3. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana 

dibebangkan pada pengelola dana dan tidak mengurangi 

investasi mudharabah. 

4. Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana 

diakui sebagai piutang. 

- Akuntansi untuk Pengelola Dana 

1. Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad 

mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar 

jumlah kas atau niali wajar asset non-kas yang diterima. 

Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur 

sebesar nilai tercatatnya. 

2. Jika pengelola dana menyalurkan dana syirkah temporer 

yang diterima maka pengelola dana mengakui sebagai asset 

sesauai ketentuan pada paragraf 12-13. 

3. Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan 

menggunakan dua prinsip yaitu bagi laba atau bagi hasil 

seperti yang dijelasakan pada paragraf 11. Pada paragraf 11 

menyatakan bahwa pembagian hasil usaha mudharabah 

dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi 

laba (profit sharing). 
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4. Hak pihak ketiga atasa bagi hasil dana syirkah temporer 

yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kapada 

pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil 

yang menjadi porsi hal pemilik dana. 

5. Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian 

pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana. 

- Mudharabah Musytarakah 

1. Jika pengelola dana juga menyertakan dana dalam 

mudharabah musytarakah, maka penyaluran dana milik 

pengelola dana tersebut diakui sebagai investasi 

mudharabah. 

2. Pembagian hasil investasi mudharabah musytarakah dapat 

dilakukan sebagai berikut: 

a. Hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai 

mudharib) dan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang 

disepakati, selanjutnya bagian hasil investasi setelah 

dikurangi untuk pengelola dana (sebagai mudharib) 

tersebut dibagi anatara pengelola dana (sebagai 

musytarik) dengan pemilik dana sesuai dengan porsi 

modal masing-masing; atau 

b. Hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai 

musytarik) dan pemilik dana sesuai dengan porsi modal 

masing-masing, selanjutnya bagian hasil investasi setelah 
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dikurangi untuk pengelola dana (sebagai musytarik) 

tersebut dibagi anatara pengelola dana (sebagai 

mudharib) dengan pemilik dana sesuai dengan nisbah 

yang disepakati. 

3. Jika terjadi kerugian atas investasi, maka kerugian dibagi 

sesuai dengan porsi modal para musytarik. 

3. Penyajian  

1. Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam 

laporan keuangan sebesar nilai tercatat. 

2. Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam 

laporan keuangan: 

a. Dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan 

sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah; 

b. Bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah 

diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik 

dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum 

dibagikan di kewajiban. 

4. Pengungkapan 

1. Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi 

mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada: 

a. Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi 

dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha 

mudharabah, dan lain-lain; 
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b. Rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan 

jenisnya; 

c. Penyisihan kerugian investasi mudharabah selama 

periode berjalan; dan 

d. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No.101 

tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. 

2. Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi 

mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada: 

a. Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi 

dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha 

mudharabah, dan lain-lain; 

b. Rincian dana syirkah temporer yang diterima 

berdasarkan jenisnya; 

c. Penyaluran dana yang berasal dari mudharabah 

muqayyadah; dan  

d. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No.101 

tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. 

5. Ketentuan Transisi 

Pernyataan ini berlaku secara prospektif untuk transaksi 

mudharabah yang terjadi setelah tanggal efektif. Untuk 

meningkatkan daya banding laporan keuangan maka entitas 

dianjurkan menerapkan Pernyataan ini secara retrospektif. 

6. Tanggal Efektif 
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Pernyataan ini berlaku untuk penyusunan dan penyajian laporan 

keuangan entitas yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 

Januari 2008. 

7. Penarikan 

Pernyataan ini menggantikan PSAK 59: Akuntansi Perbankan 

Syariah yang berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, 

penyajian, dan pengungkapan mudharabah. 

 

 

 

 


