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ABSTRAK 

 

Analisis Penerapan PSAK 105 (REVISI 2007)  

Tentang Transaksi Akuntansi Mudharabah  

 

(Studi  Pada KSPPS BTM BiMU Way Dadi, Sukarame,  

Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung) 

 

 

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) atau disebut juga dengan “Koperasi 

Syariah”, merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan 

menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro. 

BMT terdiri dari dua istilah, yaitu “baitulmaal” dan “baitultamwil” Baitulmaal 

merupakan istilah untuk organisasi yang berperan dalam mengumpulkan dan 

menyalurkan dana non profit, seperti zakat, infak dan sedekah. Baitultamwil 

merupakan istilah untuk organisasi yang mengumpulkan dan menyalurkan dana 

komersial. dengan demikian BMT mempunyai peran ganda yaitu fungsi sosial dan 

fungsi komersial. 

Berdasarkan kosep keuangan akad mudharabah termaktub dalam Fatwa 

DSN MUI No : 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (qiradh). 

Dalam konteks fatwa tersebut adalah mudharabah yang diterapkan oleh Lembaga 

Keuangan Syariah. Laporan keuangan dalam lembaga syariah sangat diperlukan 

untuk mengukur hasil usaha dan perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu 

dan untuk mengetahui sudah sejauh mana perusahaan mencapai tujuan. PSAK 

105 merupakan pernyataan standar akuntansi keuangan yang mengatur tentang 

akad mudharaah, yang mana segala transaksi mudharabah harus sesuai dengan 

standar yang berlaku untuk menghadapi perkembangan dimasa yang akan datang. 

Penelitian yang penulis lakukan di KSPPS BTM BiMU Lampung dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Dan pengolahan data menggunakan metode deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian yang penulis dapatkan bahwa dalam penyajian trasnsaksi 

mudharabah KSPPS BTM BiMU terkait dana syirkah temporer dari pemilik dana 

belum disajikan dalam laporan keuangannya, kemudian dalam bagi hasil dana 

syirkah temporer belum disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan 

dikewajiban. Sedangkan dibagian pengungkapan BTM BiMU Lampung belum 

melakukan pengungkapan sesuai PSAK 101 : Penyajian Laporan Keuangan 

Syariah yang berisi tentang neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan 

perubahan ekuitas, laporan sumber dan pengggunaan dana zakat, laporan sumber 

dan penggunaan dana kebajikan, dan catatan atas laporan keuangan, melainkan 

BTM BiMU Lampung hanya menerapkan laporan keuangan berupa neraca, 

laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas. 

 

Kata Kunci : BMT, Laporan Keuangan, dan PSAK 105. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai kerangka awal sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih 

lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan istilah dalam skripsi ini untuk 

menghindari kekeliruan bagi pembaca yang tertuang dalam penegasan judul. 

Oleh karena itu diperlukan adanya pembatasan arti kalimat dalam skripsi ini, 

dengan harapan memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud. 

Penelitian yang akan dilakukan ini berjudul : “Analisis Penerapan PSAK 

105 Dalam Transaksi Akuntansi Mudharabah (Studi Pada BTM BiMU 

Way Dadi, Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung)”. Adapun 

beberapa istilah yang perlu penulis uraikan yaitu sebagai berikut: 

1. Analisisa dalah uraian atau penyelidikan mengenai suatu peristiwa untuk 

mendapatkan fakta yang tepat, asalusul, sebab musabab yang sebenarnya.
1
 

2. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian penerapan adalah 

perbuatan menerapkan. Menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, 

penerapan adalah hal, cara atau hasil. Adapun menurut Lukman Ali, 

penerapan adalah mempraktekkan, memasangkan. Berdasarkan pengertian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan 

yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud 

                                                             
1
Pius A Partanto, M. Dahlan Al Barry, KamusIlmiahPopuler (Surabaya :Arkola, 194), h. 

55. 



2 

 

untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Adapun unsur-unsur 

penerapan meliputi : 

a. Adanya program yang dilaksanakan.  

b. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan 

diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut. 

c. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang 

bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun 

pengawasan dari proses penerapan tersebut Wahab. 

3. PSAK 105  

PSAK No.105 bertujuan untuk mengakui, mengukur, menyajikan 

dan mengungkapkan transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian 

operasional organisasi. Akan tetapi penekanan pada PSAK tersebut adalah 

pada pengakuan dan pengukuran transaksi yang terjadi pada mudharabah 

sehingga dapat memberi penilaian pada transaksi yang berlaku dilapangan. 

Dalam PSAK No.105 juga mengatur perlakuan akuntansi lembaga 

keuangan syariah baik bank maupun non-bank. Lembaga keuangan 

syariah adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan 

syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan 

syariah. Definisi ini menegaskan bahwa suatu lembaga keuangan syariah 

harus memenuhi 2 unsur, yaitu unsur kesesuaian dengan syariah islam dan 

unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan. 
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4. Transaksi Akuntansi Mudharabah 

Transaki merupakan kejadian yang dapat mempengaruhi posisi 

keuangan dari suatu badan usaha dan juga sebagai hal yang handal/wajar 

untuk dicatat. Transaksi biasanya dibuktikan dengan adanya dokumen. 

 Akuntansi menurut komite istilah American Institute Of Certified 

Public Accounting (AICPA) adalah seni pencatatan, pengelolaan dan 

pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi,  

dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk 

menfsirkan hasil-hasilnya.
2
 Akuntansi juga diartikan sebagai suatu 

kegiatan jasa, fungsinya adalah untuk memberikan informasi kualitatif, 

terutama yang bersifat financial kepada pihak-pihak yang membutuhkan 

informasi tersebut yang dimaksutkan untuk pengambilan keputusan 

ekonomi sebagai dasar memilih diantara beberapa alternatif.
3
 

 Mudharabah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau 

berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini tepatnya adalah proses 

seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya.
4
 

5. KSPPS 

 KSPPS adalah koperasi yang kegia tan usahanya meliputi 

simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah, 

                                                             
2
 Sofyan Syafri Harahab, Teori Akuntansi Edisi Revisi 2011, Rajawali prees, Jakarta, 

2011,h. 5 
3
Ibid  

4
 Husnul Mawarid,”Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Nomor 105 

Tentang Pembiayaan Mudharabah Pada Laporan Keungan Koprasi Jasa Keuangan Syariah Kalbar 

Maldani Pontianak”. Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Tanjang Pura, Vol.3, No.2, 

Desember 2014, H. 30  
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termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf. Sedangkan prinsip 

syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan usaha koperasi 

berdasarkan fatwa yangdikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis 

Ulama Indonesia (DSN-MUI).
5
 

 

B. Alasan Memilih Judul 

1. Alasan Objektif 

a. Permasalahan yang dihadapi KSPPS BTM BiMU Lampungsecara 

keseluruhan belum menerapkan PSAK 105 secara maksimal. 

b. PSAK 105 merupakan pedoman transaksi akuntansi mudharabah 

seperti di KSPPS BTM BiMU Lampung. 

2. Alasan Subjektif 

a. Permasalahan dalam judul penelitian ini relevan dengan bidang 

keilmuan yang penulis tekuni di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.  

b. Adanya referensi yang mendukung sehingga dapat mempermudah 

penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. 

 

C. Latar Belakang 

Sistem dan praktek ekonomi syariah mulai terlihat marak 

perkembangannya ditanah air sejak lebih kurang satu dekade terakhir. 

Perkembangan ini tidak terlepas dari alasan pokok keberadaan sistem 

ekonomi syariah, yaitu keinginan dari masyarakat muslim untuk kaffah dalam 

                                                             
5
Farid Hidayat,”Alternative Sistem Pengawasan Pada koprasi Simpan Pinjam dan 

Pembiayaan Syariag (KSPPS) Dalam Mewujutkan Shariah compliance”. Jurnal Mahkama, Vol 2 

,No 1, Desember 2016, H. 389 
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menjalankan agama islam dengan menjalankan seluruh aktivitas dan transaksi 

ekonominya sesuai dengan ketentuan syariah. Perkembangan sistem dan 

praktek ekonomi syariah boleh dikatakan terlambat jika dibandingkan dengan 

perkembangan dinegara – negara maju. Salah satu upaya penerapan prinsip 

Islam dalam kegiatan ekonomi adalah dengan mendirikan lembaga – lembaga 

keuangan yang berlandasan prinsip islam. Lembaga keuangan, baik bank 

maupun bukan bank, mempunyai peran yang penting bagi aktivitas 

perekonomian. 

Islam adalah agama yang mengatur segala aspek kehidupan manusia 

mengenai persoalan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Islam 

mengarahkan umatnya agar senantiasa memperhatikan dan meneliti segala-

gejala perubahan yang terjadi dalam kehidupan, baik gejala alam maupun 

gejala sosial, termasuk di dalamnya gejala atau hubungan muamalah. 

Keberadaan ekonomi Islam di Indonesia semakin lama semakin 

mendapatkan perhatian yang cukup serius dari masyarakat. Hal ini dibuktikan 

dengan semakin banyak berdirinya lembaga-lembaga keuangan yang 

berlandaskan pada prinsip syariah, baik lembaga dalam bentuk bank yang 

terbagi atas bank umum dan BPR maupun lembaga keuangan bukan bank, 

seperti asuransi syariah, pegadaian syariah, reksadana syariah dan koperasi 

jasa keuangan syariah / BTM. 

Munculnya lembaga-lembaga keuangan Islam paling tidak didasari atas 

keinginan untuk meniadakan transaksi-transaksi ekonomi yang bertentangan 
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dengan aturan Islam. Salah satunya adalah transaksi ekonomi ribawi. 

Transaksi ini sengaja untuk ditiadakan karena selain memang sudah dilarang 

secara pasti dalam Al Qur‟an maupun Hadist Rasulullah SAW, juga secara 

logika transaksi tersebut dinilai sangat tidak adil. 

Seiring perkembangan sistem ekonomi syariah menuntut lembaga 

pelaksananya untuk lebih maksimal dan profesional dalam mengelola 

keuangan dengan segala sisi manajemennya. Begitu juga dengan KSPPS, 

semakin banyak jumlahnya dan semakin besar keterlibatannya dalam 

dinamika ekonomi masyarakat, menuntut peningkatan profesionalisme 

pengelola dan pemeliharaan kesehatan yang memadai.
6
 

Saat ini banyak lembaga keuangan atau bank saling berpacu untuk 

memberikan pelayanan dan kenyamanan terbaik bagi nasabahnya. Dengan. 

Jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam dan banyaknya 

anggota masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank konvensional, 

merupakan potensi yang besar bagi lembaga keuangan yang berlandaskan 

prinsip syariah. Sehingga bermula dari keinginan untuk lebih meningkatkan 

kiprah umat Islam dalam membangun perekonomian nasional termasuk 

diantaranya adalah keinginan untuk menghasilkan lembaga pembiayaan uang 

yang beroperasi berlandaskan dengan prinsip syariah. Salah satu contohnya 

seperti lembaga keuangan syariah yakni KSPPS yang menerapkan beberapa 

akad, salah satunya seperti akad mudharabah dalam transaksinya, mudharaah 

                                                             
6
Suripto, “Analisis Perlakuan Akuntansi Simpanan Berjangka Mudharabah Berdasarkan 

Psak No. 105 Pada Kjks/Bmt Di Kabupaten Pemalang”.Jurnal Dinamika Ekonomi &Bisnis, Vol. 9 

No. 1 Maret 2012 
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adalah suatu akad (kontrak) kerjasama antara pemilik modal dengan 

pengelola dimana keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi menurut 

kesepakatan bersama. 

Dasar mudharabah adalah kepercayaan murni, sehingga dalam 

kerangka pengelolaan dana oleh mudharib, shahibul maal tidak 

diperkenankan melakukan intervensi dalam bentuk apapun selain hak 

melakukan pengawasan untuk menghindari pemanfaatan dana diluar rencana 

yang disepakati, perlakuan akuntansi mudharabah telah ditetapkan dalam 

PSAK No 59, yang telah diperbaharui menjadi PSAK No 105 karena istilah 

atau pernyataan dalam PSAK No 59 dianggap kurang sesuai dengan prinsip-

prinsip syariah berdasarkan prinsip syariah di tengah persaingan bank-bank 

konvensional. Lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan 

syariah tidak banyak berbeda. Hal ini dapat dilihat pada prinsip-prinsip dan 

undang-undang yang ditetapkan  oleh pemerintah, perbedaan yang mendasar 

dari bank konvensional dengan bank/lembaga keuangan syari‟ah terletak pada 

prinsip operasi atas konsep pembagian keuntungan atau kerugian, dimana 

lembaga syariah menggunakan sistem bagi hasil, baik dalam hal menghimpun 

maupun penyaluran dana sedangkan konvensional menggunakan bunga 

sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebankan biaya atas 

penggunaan dana.
7
 

                                                             
7
Syahril Effendi, “Implementasi Akuntansi Syari‟ah Pada Pembiayaan Mudharabah 

Berdasarkan Psak No. 105 Pada Kjks Bmt Al-Hayyu Kota Batam”.Jurnal Measurement, Vol. 8 

No.2 - Juni 2014 | Issn : 2252-5394 
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KSPPS BTM BiMU merupakan lembaga pengelola dana yang 

didalamnya terdapat akad-akad yang telah dijalankan. Lebih khususnya 

tentang transaksi mudharabah, namun dalam pelaksanaanya, KSPPS BTM 

BiMU belum menerapkan PSAK 105 secara keseluruhan, PSAK 105 berisi 

tentang pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan terkait 

transaksi mudharabah. Dalam hal pengakuan dan pengukuran terdiri dari dua 

komponen yakni akuntansi untuk pemilik dana dan akuntansi untuk pengelola 

dana. 

Dalam pengungkapan trasnsaksi mudharabah KSPPS BTM BiMU 

belum melakukan pengungkapan sesuai PSAK 101 : Penyajian Laporan 

Keuangan Syariah yang berisi tentang neraca, laporan laba rugi, laporan arus 

kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan pengggunaan dana zakat, 

laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan catatan atas laporan 

keuangan, melainkan BTM BiMU Lampung hanya menerapkan laporan 

keuangan berupa neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas. 

Setelah dipaparkan permasalahan diatas makan peneliti tertarik untuk 

meneliti lebih jauh skripsi yang berjudul : “Analisis Penerapan PSAK 105 

(REVISI 2007) Tentang Transaksi Akuntansi Mudharabah (Studi  Pada 

KSPPS BTM BiMU Way Dadi, Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi 

Lampung)”. 
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D. Batasan Masalah 

Dalam penelitian skripsi dengan judul “Analisis penerapan PSAK 105 

(REVISI 2007) Tentang Mudharabah” maka penulis memberikan batasan 

masalah agar pembatasan skripsi ini tidak meluas kemateri lain, adapun 

penulis membatasi masalahnya hanya meneliti pada  Penerapan PSAK 105 

dalam hal transaksi Akuntansi Mudharabah yang diterapkan BTM BiMU 

Lampung berdasarkan PSAK 105. 

 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah Bagaimana penerapan PSAK 105 (Revisi 2007) 

tentang transaksi mudharabah pada KSPPS BTM BiMU Lampung? 

 

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahuipenerapan 

PSAK 105 (revisi 2007) pada KSPPS BTM BiMU Lampung. 

2. Manfaat Penelitian 

Hasil manfaat ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan dan lainya, lebih rincinya sebagai 

berikut : 

a. Manfaat akademis, memberikan masukan kepada peneliti 

selanjutnya untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan 
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model yang lebih kompleks dari penelitian sebelumnya. Selain itu 

penelitian yang berkaitan dengan laporan keuangan entitas syariah 

dapat menambah pengetahuan dan cakrawala terutama tentang 

penerapan PSAK 105 tentang laporan keuangan KSPPS. 

b. Manfaat untuk BTM BiMU, penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan sebagai dasar dalam penyajian dan pelaporan keuangan 

KSPPS. sehingga membantu perkembangan pelaporan keuangannya. 

c. IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia), penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan bahan pertimbangan buat IAI untuk mebikin Perevisian 

ulang PSAK 105 selanjutnya. 

d. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat dimanfaatkan bagi pembaca 

maupun pihak lain yang membutuhkan pengetahuan dan informasi 

mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini 

 

G. Metodelogi Penelitian 

1. Metode, Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Metode Penelitian 

Penulis menggunakan metode pendekatan penelitian secara 

kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti 

pada kondisi objek yang alamiah.
8
 

                                                             
8
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2016), 

h.9. 
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b. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian 

lapangan yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya. 

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dilingkungan 

masyarakat tertentu, ataupun dilembaga-lembaga pemerintah.
9
 

c. Sifat Penelitian 

Menurut sifatnya, penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

deskriptif. Penelitian deskriptif berupaya untuk memperoleh deskripsi 

yang lengkap dan akurat dari suatu situasi.
10

Penelitian deskriptif yang 

peneliti maksudkan adalah penelitian yang menggambarkan 

mekanisme dalam membahas dan meneliti bagaimana analisis 

penerapan PSAK 105 dalam pembiayaan mudharabah KSPPS BTM 

BiMU Lampung. 

2. Populasi dan Sampel Penelitian 

a. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek 

atau subjek yang mempunyai kualitas dan karateristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulan.
11

 Populasi yang akan dijadikan objek dalam penelitian 

ini adalah seluruh staff KSPPS BTM BiMU Lampung diantaranya 

                                                             
9
Ibid,h. 29. 

10
Mudrajad Kuncoro, Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi Edisi 4 (Yogyakarta: PT. 

Gelora Aksara Pratama, 2013), h.12. 
11

V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi (Yogyakarta: Pustaka 

Baru Press, 2015), h.80. 
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Manajer, Sekretaris, Bendahara dan Seluruh Staff karena mereka 

mengetahui seluruh informasi yang terdapat di Sampel KSPPS BTM 

BiMU Lampung. 

b. Sampel  

Sampel adalah bagian dari populasi yang dijadikan subjek 

penelitian sebagai “wakil” dari para anggota populasi. Penarikan 

sampel ditentukan dari pertimbangan-pertimbangan peneliti berkaitan 

dengan perlunya memperoleh informasi yang lengkap dan 

mencukupi, sesuai dengan tujuan atau masalah diteliti.
12

 Teknik 

pengambilan sampel dalam proses penelitian kualitatif, penentuan 

sampel lebih tepat menggunakan sistem purposive sampling. 

Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data 

dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalkan 

orang itu yang dianggap paling tau tentangapa yang kitaharapkan, 

atau mungkin sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti 

menjelajahi objek atau situasi social yang diteliti. Sampel yang 

diambil dalam penelitian ini yaitu manajer, bendahara, staff dibidang 

transaksi akuntansi mudharabah dan staff administrasi. 

3. Data dan Sumber Data 

a. Data Primer yaitu data yang diperoleh dalam penelitian ini 

merupakan data langsung dari sumbernya. Data primer dalam 

                                                             
12

Kaelan  M.S, Metode penelitian kualitatif interdisiplinier (Yogyakarta : Paradigma, 

2012), h. 76. 



13 

 

penelitian ini diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian yaitu 

KSPPS BTM BiMU LAMPUNG melalui interview dengan manajer, 

bendahara, staff dibidang pembiayaan mudharabah dan staff 

administrasi. terkait sejarah singkat berdirinya KSPPS BTM BiMU 

Lampung, visi misi dan tujuan, Standar Operasional Perusahaan, 

Profil perusahaan, Kepengurusan KSPPS BTM BiMU, dan Struktur 

Organisasi. 

b. Data Sekunder yaitu data yang didapat dari catatan, buku, dan 

majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan 

pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah, dan lain 

sebaginya.
13

 Data dalam penelitian ini terdiri dari data pegawai, 

struktur organisasi, data pembiayaan mudharabah, sop KSPPS BTM 

BiMU Lampung dan laporan keuangan terkait pembiayaan 

mudharabahnya. 

4. Teknik Pengumpulan data 

a. Observasi 

Observasi atau pengamatan adalah cara pengambilan data 

dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain 

untuk keperluan tersebut.
14

Teknik observasi dengan cara peneliti 

melibatkan diri pada kegiatan yang dilakukan oleh subjek. Dalam 

penelitian ini penulis melakukan observasi secara langsung tentang 

                                                             
13

Ibid, hlm.89. 
14

Moh Nazir, Metode penelitian, (Bogor: Ghalia indonesia, 2014), h.154. 
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penerapan PSAK 105 tentang transaksi akuntansi mudharabah di 

KSPPS BTM BiMU Lampung. 

b. Wawancara (Interview) 

Wawancara merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan 

data yang banyak digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif dan 

kuantitatif.
15

 Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan cara 

wawancara langsung baik secara struktur maupun bebas dengan 

pimpinan dan staff KSPPS BTM BiMU Lampung tentang penerapan 

PSAK 105 tentang transaksi akuntansi mudharabah. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif 

sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk 

dokumentasi.
16

Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari 

penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian 

kualitatif. Pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik 

dokumentasi yaitu teknikpengumpulan data yang didukung dari data 

sekunder yang berkaitan dengan penerapan PSAK 105 tentang 

transaksi akuntansi mudharabah. 

5. Pengolahan Data 

                                                             
15

Danang Sunyoto “Metode dan Instrumen Penelitian Ekonomi dan Bisnis” (Yogyakarta: 

CAPS, 2013), h. 53. 
16

V. Wiratna Sujarweni, Op.Cit, h.32. 
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Setelah data dikumpulkan melalui tahap diatas, peneliti dalam 

mengelola datanya menggunakan beberapa metode sebagai berikut:
17

 

 

a. Reduksi Data 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, 

sehingga perlu dicatat secara teliti danrinci. Seperti telah 

dikemukakan sebelumnya, semakin lama peneliti kelapangan, maka 

jumlah data yang di peroleh akan semakin banyak, kompleks, dan 

rumit. Untuk itu perlu segera di lakukan analisis data melalui reduksi 

data. 

b. Dalam penelitian kualitatif 

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, 

bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.Yang paling sering 

digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah 

dengan teks yang bersifat naratif. 

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan dan verifkasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih 

bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti 

yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. 

Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal 

                                                             
17

Cholid Narbuko, Abu Ahmadi “Metodologi Penelitian” (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 

h. 154. 
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didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti 

kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan kridebel. 

 

d. Kesimpulan akhir  

Diperoleh berdasarkan kesimpulan sementara yang telah 

diverifikasi. Kesimpulan final ini diharapkan dapat diperoleh setelah 

pengumpulan data selesai.
18

 

6. Analisis Data 

Setelah keseluruhan data terkumpul, maka langkah selanjutnya 

penulis menganalisis data tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan. 

Dalam menganalisa ini penulis menggunakan metode berfikir deduktif 

yakni mengangkat dari fakta-fakta yang umum,peristiwa-peristiwa yang 

kongkret, kemudian fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa yang umum 

konkrit ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifatkhusus.  

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode analisis 

kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah memberikan predikat kepada 

variabel yang di teliti sesuai dengan kondisi sebenarnya.  Hal ini 

dilakukan dengan cara memaparkan informasi-informasi factual yang 

diperoleh dari laporan keuangan BTM Bimu Lampung kemudian 

                                                             
18

Ibid,h. 343. 



17 

 

mengevaluasi dengan berbagai teori yang berkaitan dengan pokok 

permasalahan dalam penelitianini.
19

 

 

H. Kerangka Teori 

Kerangka berpikir adalah konsep mengenai bagaimana satu teori 

berhubungan diantara berbagai faktor yang telah diidentifikasikan penting 

terhadap masalah penelitian. Dalam kerangka pemikiran, peneliti harus 

menguraikan konsep atau variabel penelitiaanya secara terperinci. 

1. Analisis penerapan PSAK 105 

a. Pengertian analisis adalah uraian atau penyelidikan mengenai suatu 

peristiwa untuk mendapatkan fakta yang tepat, asalusul, sebab 

musabab yang sebenarnya.
20

  

b. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian penerapan 

adalah perbuatan menerapkan. Menurut J.S Badudu dan Sutan 

Mohammad Zain, penerapan adalah hal, cara atau hasil. Adapun 

menurutLukman, penerapanadalah mempraktekkan, memasangkan. 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan 

merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu 

maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah 

dirumuskan. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi :  

Adanya program yang dilaksanakan.  

                                                             
19

MudrajatKuncoro, Op. Cit,h. 13. 
20

  Pius A Partanto, M. Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Popular (Surabaya : ARKOLA 

194) H55 
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1) Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi 

sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program 

tersebut. 

2) Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang 

bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun 

pengawasan dari proses penerapan tersebut. 

c. PSAK 105 bertujuan untuk mengakui, mengukur, menyajikan dan 

mengungkapkan transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian 

operasional organisasi. Akan tetapi penekanan pada PSAK tersebut 

adalah pada pengakuan dan pengukuran transaksi yang terjadi pada 

mudharabah sehingga dapat memberi penilaian pada transaksi yang 

berlaku dilapangan. Dalam PSAK No.105 juga mengatur perlakuan 

akuntansi lembaga keuangan syariah baik bank maupun non-bank. 

Lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang 

mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin 

operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Definisi ini 

menegaskan bahwa suatu lembaga keuangan syariah harus 

memenuhi 2 unsur, yaitu unsur kesesuaian dengan syariah islam dan 

unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan. 

d. Transaksi akuntansi mudharabah, Transaksi merupakan kejadian 

yang dapat mempengaruhi posisi keuangan dari suatu badan usaha 

dan juga sebagai hal yang handal/wajar untuk dicatat. Transaksi 
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biasanya dibuktikan dengan adanya dokumen. Adapun akuntansi 

menurut komite istilah American Institute Of Certified Public 

Accounting (AICPA) adalah seni pencatatan, pengelolaan dan 

pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran 

moneter,transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat 

keuangan dan termasuk menfsirkan hasil-hasilnya. Akuntansi juga 

diartikan sebagai suatu kegiatan jasa, fungsinya adalah untuk 

memberikan informasi kualitatif, terutama yang bersifat financial 

kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut yang 

dimaksutkan untuk pengambilan keputusan ekonomi sebagai dasar 

memilih diantara beberapa alternatif. Dan Mudharabah berasal dari 

kata dharb, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul 

atauberjalan ini tepatnya adalah proses seseorang memukulkan 

kakinya dalam menjalankan usahanya.
21

 

e. KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, 

pinjaman dan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah, termasuk 

mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf. Sedangkan prinsip 

syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan usaha koperasi 

                                                             
21

  Husnul Mawarid,” Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Nomor105 

Tentang Pembiayaan Mudharabah Pada Laporan Keuangan Koprasi Jasa Keuangan Syariah 

Kalbar Maldani Pontianak”. Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Tanjung Pura, Vol.3, 

No.2, Desembaer 2014, H. 30 
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berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional 

Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
22

 

  

                                                             
22

  Farid Hidayat,” Alternativ Sistem Pengawasan Pada Koprasi Simpan Pinjam Dan 

Pembiayaan Syaring (KSPPS) Dalam Mewujudkan Syariaah Compliance”. Jurnal Mahkama, Vol 

2, No 1, Desember 2016, H 389 
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I. Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Gambar 1.1 Kerangka Berfikir 

penyajian Pengakuan & 

Pengukuran  

Pengungkapan 

Akuntansi Mudharabah 

diBTM BiMU Lampung 

 

PSAK 105 Tentang 

Mudharabah Revisi 2007 

sudah diterapakan diBTM 

BiMU Lampung 

 

PSAK 105 Tentang 

Mudharabah Revisi 2007 

Belum diterapakan diBTM 

BiMU Lampung 

 

Analisis Penerapan 

Akuntansi Mudharabah 

sesuai PSAK 105 Revisi 

2007 
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Kerangka berfikir tersebut menjelaskan alur dari penelitian ini. Dimana 

pernyataan standar akuntansi keuangan 105 tentang pengakuan, penyajian 

serata pengungkapan akan dipadukan  dengan akuntansi mudharabah yang 

ada di BTM Bimu Lampung kemudian setelah itu dianalisis penerapannya 

apakah telah sesuai  dengan standar yang berlaku saat ini. Selanjutnya apabila 

ketidak cocokan antara teori yang dimuat dalam PSAK 105 Revisi 2007 

Akuntansimudharabah dengan praktek yang diterapkan di BTM BiMU 

Lampung, maka dapat memodifikasi akuntansi mudharabah tersebut agar 

sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu PSAK 105 Revisi 2007 

 

J. Penelitian Terdahulu 

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai penelitian ini, kiranya penting 

untuk mengkaji terlebih dahulu penelitiandengan masalah yang sesuai, yang 

ada sebelumnya/penelitian sebelumnya: 

Mahayu Okta Irlanda judul skripsi Analisis Penerapan Psak No. 105 

Atas Pembiayaan Mudharabah Pada Bprs Bangun Drajat Warga Dan Bprs 

Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta, dengan hasil penelitian Praktik 

Pengakuan Pembiayaan Mudharabah pada BPRS Bangun Drajat Warga 

sebagian sudah sesuai dengan PSAK No. 105 yaitu sejumlah uang yang 

diserahkan kepada nasabah diakui sebagai Pembiayaan Mudharabah, namun 

ada yang belum sesuai dengan PSAK No. 105 yaitu pencatatan pada saat 

nasabah terlambat membayar angsuran maupun bagi hasil Pembiayaan 

Mudharabah.  
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PSAK No. 105 menjelaskan mengenai hal tersebut sebagai berikut: 

“Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan 

belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui 

sebagai piutang”. (Paragraf 19) Pada praktiknya, BPRS Bangun Drajat Warga 

tidak mengakui adanya piutang, karena tidak melakukan pencatatan pada saat 

nasabah terlambat membayar angsuran Pembiayaan Mudharabah. Kebijakan 

pencatatan yang diterapkan BPRS Bangun Drajat Warga adalah cash basic. 

Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik Pengakuan Pembiayaan 

Mudharabah di BPRS Bangun Drajat Warga belum sepenuhnya sesuai 

dengan PSAK No. 105
23

 

Syahril effendijudul skripsi implementasi akuntansi syari‟ah pada 

pembiayaan mudharabah berdasarkan PSAKNO. 105 pada KJKSBMT al-

hayyu kota batam, dengan hasil, perlakuan akuntansi mudharabah yang 

diterapkan oleh BMT al- hayyu berdasarkan psak 105 telah sesuai pada 

karakteristik. untuk penyajian, pengungkapan, pengakuan dan pengukuran 

masih ada yang belum diterapkan oleh BMT al-hayyu, karena dengan 

perkembangan al-hayyu itu sendiri. dan BMT al-hayyu masih dalam tahap 

pembelajaran mengenai jenis-jenis pembiayaan mudharabah dan peraturan-

peraturan yang terdapat dalam PSAK 105. masyarakat yang melakukan 

pembiayaan mudharabah dari BTM al-hayyu adalah masyarakat kecil 

menengahke bawah. sehingga belum bisa membuat peraturan yang mengikat 

                                                             
23

Mahayu Okta Irlanda, Analisis Penerapan PSAK No. 105 Atas Pembiayaan 

Mudharabah Pada Bprs Bangun Drajat Warga Dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta. 

Jurnal Profita Edisi 3 Tahun 2017 



24 

 

walaupun sering terjadi kurangnya tanggungjawab nasabah terhadap 

angsurannya.
24

 

Husnul mawarid, 2014 analisis penerapan standar akuntansi keuangan 

(SAK) nomor 105 tentang pembiayaan mudharabah pada laporan keuangan 

koperasi jasa keuangan syariah kalbar madani pontianak, dengan hasil,  

secara prosedur pelayanan pembiayaan, KJKS kalbar madani pontianak telah 

menjalankan aktivitasnya sesuai dengan pedoman standar manajemen KJKS 

dari permenag nomor 35.2 tahun 2007, Dalam penyusunan laporan keuangan, 

KJKS kalbar madani masih belum sesuai dengan standar yang ditetapkan, 

hanya laporan neraca yang sesuai dengan standar penyusunan laporan 

keuangan KJKS. KJKS kalbar madani pontianak telah menerapkan 

kebijakan–kebijakan yang seusai dengan PSAK 105 tentang pembiayaan 

mudharabah. hal ini di tunjukkan dalam hal seperti, tidak diberlakukannya 

bunga namun terdapat kesepakatan nisbah bagi hasil yang sebelumnya telah 

didiskusikan secara bersama–sama oleh pemilik modal yaitu KJKS dengan 

pengelola dana. kemudian kesepatan itu tertuang dalam suatu akad atau 

perjanjian. selain itu, pengelola dana juga harus memberikan jaminan kepada 

kjks untuk mengantisipasi penyelewengan dana yang bias saja dilakukan oleh 

pengelola dana tersebut. penerapan akuntansi mudharabah di KJKS kalbar 
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madani pontianak telah sesuai kriteria dalam syariat islam yaitu menggunakan 

analisis 5c yaitu, character, capacity, capital, condition, collateral.
25

 

Suripto (2012) analisis perlakuan akuntansi simpanan berjangka 

mudharabah berdasarkan PSAKNO. 105 pada KJKS/BMT di kabupaten 

pemalang, dengan hasil, perlakuan pada saat pembukaan simpanan berjangka 

mudharabah yaitu dengan membuat kesepakatan mengenai jangka waktu 

serta nisbah bagi hasil yang telah disepakati, telah sesuai dengan esensi akad 

mudharabah seperti yang dinyatakanada perbedaan dan persamaan dalam 

penelitian ini dan penelitian sebelumnya. Perbedaan ada pada objek yang 

diteliti dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah KSPPS 

BTM BiMU Lampung. Sedangkan persamaan dengan penelitian sebelumnya 

adalah tema yang diteliti yaitu Analisis Penerapan PSAK 105 (Revisi 2015) 

dalam Transaksi Mudharabah. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Akuntansi Syariah 

1. Pengertian Akuntansi Syariah 

Akuntansi adalah kegiatan pencatatan sehingga dapat dihasilkan 

informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan yang dapat 

digunakan untuk pengambilan keputusan. Secara umum, akuntansi 

(accounting) dapat diartikan sebagai system informasi yang menyediakan 

laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi 

dan kondisi perusahaan.
26

 

Secara filosofis, akuntansi syariah bukanlah sebuah ilmu yang 

tercipta sebagai perlawanan terhadap teori akuntansi barat. Lebih dari itu 

akuntansi syariah merupakan sebuah penyempurnaan sekaligus ikatan 

dari sistem pencatatan aktivitas syariah sebuah usaha.  

Definisi bebas dari syariah adalah aturan yang telah ditetapkan 

oleh Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala 

aktivitas hidupnya di dunia, jadi akuntansi syariah dapat diartikan 

sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan 

aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.
27
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Menurut Permata dan Wartoyo ,akuntansi dalam perspektif Islam 

berhubungan dengan pengakuan, pengukuran dan pencatatan transaksi-

transaksi serta penyajian mengenai kekayaan dan kewajiban-kewajiban.
28

 

Menurut Triyuwono, akuntansi syariah merupakan salah satu 

dekonstruksi akuntansi modern kedalam bentuk yang humanis dan syarat 

nilai dimana tujuan diterapkannya akuntansi syariah adalah untuk 

mewujudkan terciptanya peradaban bisnis dengan wawasan humanis, 

emansipatoris, transcendental dan teological.
29

 

Sedangkan menurut Sumar‟in, akuntansi syariah diartikan sebagai 

proses pencatatan, pengklasifikasian, peringkasan transaksi keuangan 

yang diukur dalam satuan uang serta pelaporan hasil-hasilnya 

berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
30

 

Penjelasan mengenai akuntansi syariah tersebut telah tercantum 

dalam firman Allah SWT QS Al Baqarah ayat 282, yaitu: 
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah 

tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah 

kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara 

kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis 

enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, 

meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang 

berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan 

hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah 

ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang 

berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah 

(keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, 

Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan 

persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki 

(di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) 

seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang 

kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang 

mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi 

keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu 

jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas 

waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah 

dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak 

(menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), 

kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu 

jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) 

kamu tidak menulisnya.dan persaksikanlah apabila kamu 

berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit 

menyulitkan.jika kamu lakukan (yang demikian), Maka 

Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan 

bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha 

mengetahui segala sesuatu. 
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Dari paparan di atas, dapat disimpulkan, bahwa kaidah akuntansi 

dalam konsep syariah Islam dapat didefinisikan sebagai kumpulan dasar-

dasar hukum yang baku dan permanen yang disimpulkan dari sumber-

sumber syariah Islam dan dipergunakan untuk analisis, pengukuran, 

pemaparan, maupun penjelasan, dan menjadi pijakan dalam menjelaskan 

suatu kejadian atau peristiwa, namun pada tataran praktis dan aplikasi 

pencatatan hal ini tidak terjadi perbedaan yang sangat signifikan antara 

akuntansi syariah dan konvensional. 

2. Prinsip Akuntansi Syariah 

Ada tiga prinsip akuntansi syariah yang terdapat dalam QS Al 

Baqarah ayat 282, diantaranya:
31

 

a. Prinsip Pertanggungjawaban  

Prinsip pertanggungjawaban berkaitan dengan konsep 

amanah. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah individu yang 

terlibat dalam praktik bisnis atau akuntansi harus selalu melakukan 

pertangungjawaban terhadap apa yang telah diamanatkan kepadanya 

dan apa yang harus diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait. 

Dalam bidang akuntansi, wujud pertanggungjawabannya adalah 

membuat laporan akuntansi.  
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b. Prinsip Keadilan  

Dalam konteks akuntansi, kata keadilan mengandung dua 

makna. Pertama, kata keadilan berkaitan dengan praktik moral, 

dimana kejujuranlah faktor yang sangat dominan. Tanpa kejujuran, 

informasi akuntansi akan menyesatkan dan merugikan pihak lain. 

Kedua, kata keadilan bersifat lebih fundamental, dan tetap berpijak 

pada nilai-nilai etika dan moral. Maksutnya adalah sebagai 

pendorong untuk melakukan upaya-upaya membangun akuntansi 

yang lebih baik.  

c. Prinsip Kebenaran  

Dalam akuntansi tidak lepas dari masalah pengakuan, 

pengukuran dan pelaporan. Ketiga hal tersebut akan dapat dilakukan 

dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini 

akan menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur dan 

melaporkan transaksi-transaksi ekonomi. 

Adapun tujuan akuntansi syariah menurut Sumar‟in  

meliputi:
32

 

1) Menentukan hak dan kewajiban pihak terkait termasuk hak dan 

kewajiban yang berasal dari transaksi yang belum selesai dan 

atau kegiatan ekonomi lain, sesuai dengan prinsip syariah. 
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2) Menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi 

pemakai laporan untuk mengambil keputusan.  

3) Meningkatakan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam 

semua transaksi dan kegiatan usaha.  

3. Dasar Hukum Akuntansi Syariah 

Dasar hukum akuntansi Syariah bersumber dari Al- Qur‟an, 

Sunah Naba wiyah, Ijma ( kesempatan para ulama), Qiyas ( persamaan 

suatu perestiwa tertentu), dan „Uruf ( adat kebiasaan) yang tidak 

bertentangan dengan Syariat Islam. Kaidah- kaidah Akuntansi Syariah, 

memiliki karakteristik khusus yang membedakan dari kaidah akuntansi 

konvensional. Kaidah- kaidah Akuntansi Syariah sesuai denganm norma- 

norma masyarakat islami, dan termasuk disiplin ilmu sosial yang 

berfungsi sebagai pelayan masyarakat pada tempat penerapan Akuntansi 

tersebut.
33

 

 

B. Laporan Keuangan 

1. Pengertian Laporan Keuangan 

Pada dasarnya laporan keuangan merupakan hasil dari proses 

akuntansi yang bisa digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara 

aktivitas perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan 

aktivitas tersebut dan mengungkapkan bahan laporan keuangan merupakan 

                                                             
33

Kariyoto „‟ Akuntansi  Dalam Perspektif  Syariah Islam”. Artikael Di Akses Pada 

Tanggal 9 Juli 2019 Dari Http://Lp3m.Asia.Ac.Id/Wp-

Contenuploads/2013/08/Kariyoto%20Akuntansi-Dalam-Perspektif-Syariah-Islam..Pdf 

http://lp3m.asia.ac.id/Wp-%20Conten%20uploads/2013/08/Kariyoto
http://lp3m.asia.ac.id/Wp-%20Conten%20uploads/2013/08/Kariyoto


32 

 

sarat utama bagi suatu perusahaan untuk mengkomunikasikan informasi 

keuangan kepada pihak luar. Laporan ini menyediakan informasi 

mengenai sejarah perusahaan yang diukur dalam bentuk uang. 

 Selain itu, laporan keuangan juga merupakan suatu informasi yang 

menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh 

informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan 

perusahaan tersebut.
34

 

2. Kegunaan Laporan Keungan  

Berdasarkan kosep keuangan maka laporan keuangan sangat 

diperlukan untuk mengukur hasil usaha dan perkembangan perusahaan 

dari waktu ke waktu dan untuk mengetahui sudah sejauh mana perusahaan 

mencapai tujuan. Bahwa laporan keuangan pada dasarnya merupakan hasil 

proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi 

antara keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. Sehingga 

laporan keuangan memegang peranan yang luas dan mempunyai suatu 

posisi yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. 

Standar akuntansi keuangan memberikan pengertian tentang 

laporan keuangan yaitu, Ikatan Akuntan Indonesia menjelaskan bahwa 

”Laporan keuangan ialah neraca dan perhitungan laba laporan perubahan 

posisi keuangan (misalnya, laporan arus kas, atau laporan arus dana), 
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catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian 

integral dari laporan keuangan “A company‟s manager, stockholders, 

bondholders, security analysts, suppliers, lending institutions, employees, 

labor unions, regulatory authorities, and general public. They use the 

financial report to make decisions”.  

Menurut munawir” Laporan keuangan merupakan salah satu 

informasi keuangan yang bersumber dari intern perusahaan yang 

bersangkutan”. Bahwa laporan keuangan utama meliputi neraca, laporan 

laba rugi, dan laporan aliran kas serta footnotes (merupakan bagian 

integral dari laporan keuangan). Lebih jauh munawir mengatakan pihak-

pihak yang menginvestasikan modalnya membutuhkan informasi tentang 

sejauh mana kelancaran aktivitas dan profitabilitas perusahaan, potensi 

deviden karena dengan informasi tersebut pemegang saham dapat 

memutuskan untuk mempertahankan sahamnya, menjual atau bahkan 

menambahnya.” 

Dapat dipahami bahwa dengan adanya laporan keuangan yang 

disediakan oleh pihak manajemen perusahaan maka sangat membantu 

pihak pemegang saham dalam proses pengembalian keputusan. Seperti 

keinginan perusahaan untuk melakukan right issue. Right issue adalah 

penjualan saham yang diprioritaskan kepada pemilik saham lama untuk 

membelinya. Sehingga berdasarkan data laporan keuanga yang diperoleh 

dan disajikan, maka investor atau pemilik saham perusahaan akan bisa 
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menganalisis bagaimana kondisi perusahaan serta prospek perusahaan 

nantinya khususnya dari segi kemampuan profitabilitas dan diveden yang 

akan dihasilkan. 

Dan pendapat diaatas dapat dipahami bawasanya laporan keuangan 

sangat berguna dalam melihat kondisi suatu perusahaan, baik kondisi pada 

saat ini maupun dijadikan  sebagai alat prediksi untuk kondisi dimasa yang 

akan datang (forecast analyzing) 
35

 

3. Tujuan Laporan Keungan 

Laporan keungan yang dihasilkan oleh setiap organisasi memiliki 

satu tujuan tertentu. Walaupun satu badan usaha memiliki bidang usaha 

dan kratristik yang berbeda antara yang satu dengan yang lain, tetapi 

secara umum laporan keungan disusun dengan tujuan sebagai berikut :  

a. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya 

mengenai sumber-sumber ekonomo, dan kewajiban serta modal suatu 

perusahaan. 

b. Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai 

perubahan dalam sumber-sumber ekonomi suatu perusahaan yang 

timbul dalam aktivitas usaha dalam rangka. 

c. Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai 

laporan dalam mengestimasi potensi perusahaan guna menghasilkan 

laba dimasa mendatang. 
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d. Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai 

laporan dalam mengestimasi potensi perusahaan guna menghasilkan 

laba. 

e. Untuk memberikan informasi penting lainya mengenai perubahan 

dalam sumber-sumber ekonomi dan kewajiban, seperti informasi 

mengenai aktivitas pembelajaran dan investasi 

f. Untuk mengungkapkan sejauh mungkin informasi lainya yang 

berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan 

pengguna laporan, seperti informasi mengenai kebijakansanaan 

akuntansi yang dianut perusahaan.
36

 

Selain itu Laporan Keuangan juga Sebagai Alat Komunikasi, Kegiatan 

akuntansi pada dasarnya merupakan kegiatan mencatat, menganalisis, 

menyajikan, menafsikan data keuangan dari lembaga perusahaan dan 

lembaga lainya dimana aktivitasnya berhubungan dengan produksi dan 

pertukaran barang atau jasa. Bagi lembaga yang bertujuan mencari 

keuntungan, akuntansi memberikan metode untuk menentukan apakah 

lembaga tersebut memperoleh keuntungan (sebaliknya menderita rugi) 

sebagai hasil transaksi yang dilakukan. Akuntansi dapat memberikan 

informasi tentang kondisi keuangan dan hasil oprasi perusahaan seperti 

tercermin pada laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Oleh 

karna itu akuntansi (laporan keuangan) dapat dipakai sebagai alat 
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untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan 

data keungan perusahaan. Karna fungsi-fungsi inilah akuntansi sering 

disebut laguage of business.  

 

4. Format Laporan Keuangan 

a. Komponen Laba Rugi 

1. Pendapatan adalah arus masuk aktiva atau peningkatan lainya atas 

aktiva atau penyelesaian kewajiban entitas (atau kombinasi dari 

keduanya) dari pengiriman barang, pemberian jasa atau aktivitas 

lainya yang merupakan operasi utama atau operasi sentral 

perusahaan. 

2. Beban adalah arus masuk aktiva atau penggunaan lainya atas 

aktiva atau terjadinya kewajiban entitas (atau kombinasi dari 

keduanya) yang disebabkan oleh pengiriman atau pembuatan 

barang, pemberian jasa atau aktivitas lainnya yang merupakan 

operasi utama atau operasi sentral perusahaan. 

3. Keuntungan adalah kenaikan dalam ekuitas (aktiva bersih) entitas 

yang ditimbulkan oleh transaksi feriferal (transaksi di luar operasi 

utama atau operasi sentral perusahaan) atau transaksi insidental 

(transaksi yang kejadianya jarang) dan dari seluruh transaksi lainya 

serta pristiwa maupun keadaan – keadaan lainya yang 

mempengaruhi entitas, tidak termasuk yang berasal dari 

pendapatan atau investasi kepada pemilik. 

4. Kerugian adalah penurunan dalam ekuitas (aktiva bersih) entitas 

yang ditimbulkan oleh transaksi feriferal (tansaksi diluar oprasi 

utama atau oprasi sentral perusahaan) atau transaksi insidental 

(transaksi yang keterjadianya jarang) dan dari seluruh transaksi 

lainya serta peristiwa maupun keadaan lainya yang mempengaruhi 
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entitas, tidak termasuk yang berasal dari beban atau distribusi 

kepada pemilik. 

b. Komponen Neraca 

1. Aktiva adalah manfaat ekonomi yang mungkin terjadi dimasa 

depan, yang diperoleh atau dikendalikan oleh entitas sebagai hasil 

dari transaksi atau peristiwa dimasa lalu. 

2. Utang adalah pengorbanan atas manfaat ekonomi yang mungkin 

terjadi dimasa depan, yang timbul dari kewajiban entitas pada saat 

ini, untuk menyerahkan aktiva atau memberikan jasa kepada entitas 

lainnya dimasa depan sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa 

dimasa lalu. 

3. Ekuitas adalah kepemilikan atau kepentingan residu dalam aktiva 

entitas, yang masi tersisa setelah dikurangi dengan kewajibannya.  

c. Aktiva lancar 

 Aktiva lancar adalah kas dan aktiva lainya yang diharapkan akan 

dapat dikonversi menjadi kas, dijual, atau dikonsumsi dalam waktu 

satu tahun atau dalam satu siklus oprasi normal perusahaan, tergantung 

mana yang paling lama. 

1. Kas dan Setara Kas 

Karena kas merupakan aktiva yang paling likuid yang dimiliki 

perusahaan, kas akan diurut atau ditempatkan sebagai komponen 

pertama dari aktiva lancar dalam neraca. Kas meliputi uang logam, 

uang kertas, cek, wesel pos (kiriman uang lewat pos ; money 

orders), dan deposito. Perangko bukanlah merupakan kas melaikan 

biaya yang dibayar dimuka (prepaid expense), atau beban yang 

ditangguhkan (deferred expanse). 

2. Invetasi Jangka Pendek 

Investasi dalam sekuritas utang (obligasi) dan sekuritas ekuitas 

(saham) dapat dikelompokan kedalam held-to maturity securities 

(sekuritas yang dimiliki hingga jatuh tempo), availlable for sale 
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securities (sekuritas yang tersedia untuk dijual), tranding securities 

(sekuritas yang diperdagangkan), dan equity method securities 

(sekuritas ekutas) 

3. Piutang  

Piutang wesel adalah tagihan perusahaan kepada pembuat wesel. 

Pembuatan wesel disini adalah pihak yang telah berutang kepada 

perusahaan, baik melalui pembelian barang atau jasa secara kredit 

maupun melalui peminjaman sejumlah uang. Pihak yang berutang 

berjanji kepada perusahaan (selaku pihak yang diutangkan) untuk 

membanyar sejumlah uang tertentu berikut bunganya dengan kurun 

waktu yang telah disepakati. Janji pembanyaran tersebut ditulis 

secara formal dalam sebuah wesel atau promes (promissory note). 

4. Persediaan  

Persediaan diklarifikasi menjadi tiga yaitu bahan mentah, barang 

setelah jadi (barang setelah proses), barang jadi (produk ahir). 

Jadai dalam perusahaan manufaktur, perusahaan jenis ini terlebih 

dahulu akan mengubah (merakit)input atau bahan mentah (raw 

material) menjadi output atau barang jadi (finished goods/final 

goods), baru kemudian dijual kepada pelanggan (distributor). 

5. Biaya dibayar dimuka 

Biaya dibayar dimuka yang termasuk dalam aktiva lancar adalah 

pengeluaran yang telah dilakukan untuk manfaat yang akan ditrima 

dalam satu tahun atau dalam satu sklus oprasi normal perusahaan, 

tergantung mana yang paling lama. Contoh yang paling umum dari 

biaya dibayar dimuka dalah biaya ansuransi, sewa, iklan, dan 

perlekapan (perlengkapan toko maupun kantor). Biaya dibayar 

dimuka disajikan dalam nerca sebesar historis. 
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d. Aktiva tidak lancar 

 Aktiva tidak lancar adalah aktiva yang tidak memenuhi devinisi 

aktiva lancsar. Aktiva tidak lancar mencangkup bebagai pos, yaitu 

investasi jangka panjang (yang sering disebut investasi saja) aktiva 

tetap, aktiva tidak berwujud, dan aktiva tidak lancar lainya. Aktiva 

tidak lancar pada umumnya akan disajikan dinerca setelah penyajian 

aktiva lancar. 

1. Investasi jangka panjang 

Investasi jangka panjang juga dapat berupa penyertaan atau 

kepemilikan saham biasa dalam perusahaan afiliasi atau anak 

perusahaan (atau ivestasi dalam equity mehod securities) dalam 

beberapa kasus perusahaan juga dapat melakukan investasi jangka 

panjang dalam bentuk aktiva tetap seperti tanah, yang dibeli oleh 

perusahaan dengan maksud bukan untuk digunakan dalam kegiatan 

oprasi bisnis perusahaan, melainkan untuk tujuan spekulasi 

(investasi). 

2. Aktiva tetap  

Aktiva tetap ini merupakan bagian terpenting dalam suatu 

perusahaan baik ditinjau dari segi fungsinya, jumlah dana 

diinvestasikan, maupun pengawasannya. Aktiva tetap dilaporkan 

dalam neraca berdasarkan urutan masa manfaatnya yang paling 

lama yaitu dimulai dari tanah, bangunan dan seterusnya. 

3. Aktiva tidak berwujud  

Aktiva tidak berwujud (intangible assets) adalah aktiva yang tidak 

memiliki wujud fisik dan dihasilkan akibad dari sebuah kontrak 

hukum, ekonomi, maupun kontrak sosial. Contoh dari aktiva tidak 

berwujud adalah goodwill (nama baik), trademark (merek dagang), 

franchises (waralaba), patent, copyright (hak cipta), custemerlist 

(daftar pelanggan), dan broadcast license (izin penyaran). 
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 Aktiva tidak lancar, Pos-pos yang dicantumkan dalam kelompok 

aktiva tidak lancar lainya sangat beragam dalam praktik. Umumnya, 

pos-pos ini meliputi biaya dibayar dimuka (jangka panjang), biaya 

pensiun dibayar dimuka, piutang tidak lancar, aktiva pajak penghasil 

yang ditangguhkan, dan aktiva yang dimiliki untuk dijual. 

1. Kewajiban lancar, Kewajiban lancar adalah kewajiban yang 

diperkirakan akan dibayar dengan menggunakan aktiva lancar atau 

menciptakan kewajiban lancar lainya dan harus segera dilunasi 

dalam jangka waktu satu tahun atau dalam satu siklus oprasi 

normal perusahaan, tergantung mana yang paling lama. Kewajiban 

lancar pada umumnya mencangkup berbagai pos, yaitu utang usaha 

dan utang wesel jangka pendek, beban yang harus dibayar, 

pendapatan yang diterima dimuka, dan bagian utang jangka 

panjang yang lancar. Yang termasuk dalam kategori beban yang 

masi harus dibayar adalah utang upah, bunga, dan pajak. 

2. Beban yang Masih Harus diBayar, Utang pajak penghasilan 

karyawan (employees income taxespayable) merupakan jumlah 

pajak yang terutang kepada pemerintah atas besarnya gaji 

karyawan yang terkena pajak penghasilan. Pemberi kerja selaku 

wajib pungut (wapu) berkewajiban untuk memotong dan 

memungut pajak atas gaji karyawan yang melebihi jumlah 

penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Utang bunga 

(interestpayable) merupakan jumlah bunga yang tertuang kepada 

kreditor atas dana yang dipinjam, Utang upah (wages payable) 

merupakan jumlah upah yang terutang kepada kayawan atas 

manfaat yang telah diterima perusahaan melalui pemakaian jasa 

karyawan selama preode berjalan, Utang pajak penjualan (sales 

taxes payble) merupakan utang atas pajak yang dipungut dari 

pembelian ketika penjualan terjadi. 
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3. Pendapatan diterima dimuka, Pendapatan diterima dimuka 

(uniarned rent) timbul pada saat pembayaran diterima sebelum 

barang atau jasa diberikan. Contohnya adalah sewa diterima 

dimuka (unearnet rent), dimana pihak yang menyewakan biasanya 

akan menerima terlebih dahulu uang muka dari pihak penyewa 

untuk pemakaian sewa beberapa bulan kedepan. 

 

Bagi Utang Jangka Panjang yang Lancar, Bagian dari utang jangka 

panjang yang lancar (current portion of long term debt) adalah sebagian 

dari kewajiban jangka panjang yang akan segera jatuh tempo dalam 

waktu satu tahun atau dalam satu siklus oprasi normal perusahaan, 

tergantung mana yang paling lama. Kewajiban ini tergolong kewajiban 

lancar. 

1. Kewajiban Tidak Lancar, Kewajiban tidak lancar adalah kewajiban 

yang diperkirakan tidak akan dibayar dalam waktu 12 bulan atau 

dalam satu sklus oprasi normal perusahaan. Kewajiban tidak lancar 

pada umumnya mencangkup bebagai pos, yaitu utang jangka panjang, 

kewajiban sewa jangka panjang, kewajiban pajak penghasil yang 

ditangguhkan, dan kewajiban tidak lancar lainya. 

2. Utang Jangka Panjang, Wesel jangka panjang, obligasi, hipotek, dan 

kewajiban sejenis lainya yang tidak memerlukan penggunaan dana 

lancar untuk pembayaran akan dilaporkan dalm neraca dengan judul 

“utang jangka panjang” (long term debt). Utang jangka panjang akan 

disajikan sebesar nilai sekarang atau nila yang sudah didiskontokan 

(present/discounted value). Ketika wesel, obligasi, hipotekyang pada 

awalnya diklasifikasi sebagai kewajiban jangka panjang menjadi 

terutang dalam satu tahunatau dalam siklus oprsi normal perusahaan, 

tergantung mana yang paling lama, maka utang-utang tersebut 

seharusnya diklasifikasi ulang dan disajikan sebagai kewajiban lancar. 



42 

 

3. Kewajiban Sewa Jngka Panjang, Beberapa transaksi penyewaan aktiva 

tetap merupakan pembelian yang didanai melalui pinjaman. FASB 

telah mendefinisikan sebuah kriteria untuk menentukan kontrak sewa 

yang akan dipperlukan sebagai transaksi pembelian, atau yang dikenal 

sebagai kontrak sewa guna usaha modal (capital leases), bukan 

sebagai transaksi sewa oprsi biasa (oprating leases). Untuk akuntansi 

sewa guna usaha modal, nila sekarang dari penyebaran sewa minimum 

akan dicatat sebagai kewajiban jangka panjang. Bagian dari kewajiban 

jangka panjang tersebut yang akan jatuh tempo dalam waktu satu 

tahun mendatang akan diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar. 

4. Kewajiban Pajak Penghasilan yang ditangguhkan, Hampir seluruh 

perusahaan besar memiliki kewajiban pajak penghasilan yang 

ditangguhkan dalam neracanya. Oleh sebab itu pos ini harus disajikan 

secara terpisah dalam neraca, bukan sebagai kewajiban tidak lancar 

lainya. Berbeda dengan aktiva pajak penghasilan yang ditangguhkan, 

yang disajikan dalam neraca sebagai aktiva tidak lancar lainya. 

5. Kewajiban Tidak Lancar Lainya, Yang termasuk kewajiban tidak 

lancar lainya adalah kewajiban pensiun yang masi harus dibayar 

(accrued pension liability), utang jaminan produk (product warranty 

payable) dan kewajiban kontingensi lainya.jewajiban pensiun yang 

masi harus dibayar terjadi apabila besarnya kewajiban pensiun 

(projected benefid obligation) melebihi besarnya nilai wajar dana p 

ensiun (fair value pension fund asset) 

 

Ekuitas pemilik, Metode pelaporan ekuitas bervariasi tergantung pada 

pentuk perusahaan. Untuk perusahaan perorangan (proprietorship), ekuitas 

dilaporkan secar tunggal dengan menggunakan akun modal (capital). Saldo 

dalam akun ini merupakan hasil kumulatif dari investasi dan penarikan 

pemilik serta laba atau rugi bersih. Adapun untuk perusahaan persekutuan 
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(partnership), ekuitas dilaporkan dengan menggunakan beberapa akun 

modal yang disajikan secara terpisah untuk masing-masing anggota sekutu. 

 

Catatan Laporan Keuangan, Laporan keungan dasar (laporan laba rugi, 

laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas) tidak dapat 

memberikan seluruh informasi yang dibutuhkan pemakai. Kreditor dan 

pemegang saham perlu mengetahu metode akuntansi yang digunaka 

perusahaan dalam mencatat akun-akun laporan keuangan. Beberapa 

informasi tambahan yang dibutuhkan adalah yang bersifat deskritif dan 

dilaporkan dalam bentuk narasi. Dalam kasus lainya, data tambahan 

mengenai perhitungan atau rincian angka diperlukan. Untuk dapat 

mengiterpretasikan angka-angka yang terkandung dalam laporan keuangan, 

pemakaian harus dapat membaca catatan laporan keuangan (notes to the 

financial statements) dan memahami asumsi-asumsi yang dipakai dalam 

mencatat akun-akun laporan keuangan. 

 Pelaporan Arus Kas, Laporan arus kas melaporkan aruskas masuk 

maupun arus kas keluar perusahaan selama preode. Laporan arus kas ini 

akan memberikan informasi yang berguna mengenai kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan kas dari aktivitas oprasi, melakukan 

investasi, melunasi kewajiban, dan membayar deviden,. Laporan arus kas 

digunakan managemen untuk mengevaluasi kegiatan oprasional yang telah 

berlangsung, dan merencanakan aktivitas investasi dan membiayai dimasa 

yang akan datang. Laporan arus kas juga digunakan oleh kreditor dan 

ivestor dalam menilai tingkat likuiditas maupun potensi perusahaan dalam 

menghasilkan laba (keuntungan). Dalam laporan arus kas, penerimaan dan 

pembayaran kas diklasifikasikan menurut tiga kategori utama, yaitu 

aktivitas oprasi, investasi dan pembiayaan. 

1. Arus Kas dari Aktivitas Oprasi 

Arus  kas yang paling utama dari perusahaan adalah terkait dengan 

aktivitas oprasi. Ada dua metode yang dapat digunakan dalam 
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menghitung dan melaporkan jumlah arus kas bersih dari aktivitas oprasi, 

yaitu metode tidak langsung dan metode langsung. 

a. Metode Langsung (atau disebut juga metode laporan laba rugi) pada 

hakikatnya adalah menguji kembali setiap item (komponen) laporan 

laba rugi dengan tujuan untuk melaporkan berapa besar kas yang 

diterima atau yang dibayarkan terkai dengan setiap komponen dari 

laporan laba rugi tersebut. 

b. Metode tidak Langsung (atau disebut juga metode rekonsiliasi) 

dimulai dengan angka laba/rugi bersi sebagaimana yang dilaporkan 

dalam laporan laba/rugi dan menyesuaikan besarnya laba/rugi bersih 

tersebut (yang telah diukur atas dasar akrual) dengan item-item yang 

tidak mempengaruhi arus kas. Dengan kata lain besarnya laba/rugi 

bersih sebagai hasil dari akuntansi akrual akan disesuaikan 

(direkonsiliasi) untuk menentukan jumlah arus kas bersih dari 

aktivitas oprasi, penyesuaian tersebut terdiri atas : 

c. Pendapatan dan beban yang tida melibatkan arus kas masuk atau 

arus kas keluar, contonya adalah amortisasi premium/diskonto 

investasi obligasi, beban penyisihan piutang ragu-ragubeban 

penyusutan aktiva tetap, beban amortisasi tidak berwujut dan beban 

amortisasi premium/diskonto utang obligasi 

d. Keuntungan dan kerugian yang tekait dengan aktivitas investasi atau 

pembiayaan, contohnya adalah keuntungan/kerugian penjualan 

aktiva tetap, keuntungan/kerugian penjualan investasi dalam saham, 

dan keuntungan/kerugian atas penebusan kembali utang obligasi. 

e. Perubahan dalam aktiva lancar (selain kas) dan kewajiban lancar 

sebagai hasil dari transaksi pendapatan dan beban yang tidak 

mempengaruhi arus kas, contohnya adalah perubahan saldo dalam 

piutang usaha, utang gaji/upah, utang bunga dan utang pajak 

penghasilan. 
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2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi, Seperti yang telah disebut diawal, 

yang termasuk dengan aktivitas investasi adalah membeli atau menjual 

tanah, bangunan, peralatan. Disamping itu, aktivitas investasi juga 

meliputi pembelian dan penjualan instrumen keuangan yang bukan 

untuk tujuan diperdagangkan (nontrandingsecurities), penjualan segmen 

bisnis, dan pemberian pinjaman kepada entitas lain, termasuk 

penagihanya.pelaporan arus kas dari aktivitas investasi tidak 

dipengaruhi oleh metode langsung ataupun metode tidak langsung. Jika 

arus kas masuk dari aktivitas investasi lebih besar dibandingkan dengan 

arus kas keluarnya, maka arus kas bersih yang dihasilkan oleh aktivitas 

investasi akan dilaporkan. Sebaliknya jika arus kas masukdari aktivitas 

investasi lebih kecil dibandingkan dengan arus kas keluarnya, maka arus 

kas bersih yang digunakan dalam aktivitas investasi dilaporkan. 

3. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan (pendapatan), Seperti yang telah 

disebutkan diawal, aktivitas pembiayaan meliputi transaksi yang dimana 

kas diperoleh atau dibayarkan kembali ke pemilik dana (investor) dan 

(kreditor). Sebagai contoh kas bersih yang diterima dari penerbitan 

saham (sekuritas modal) atau obligasi (skuiritas utang), pembayaran 

untuk membeli kembali saham biasa (sabagai treasury stock), atau untuk 

menebus kembali utang obligasi, dan pembayaran deviden tunai. Jadi 

yang termasuk kedalam aktivitas pembiayaan adalah meliputi transaksi 

yang berkaitan dengan utang jangka panjang maupun ekuitas (modal) 

perusahaan. Pembayaran utang lancar tidak tergolong sebagai aktivitas 

pembiayaan, melainkan aktivitas oprasi. 
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C. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) 

1. Pengertian Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) 

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) atau disebut juga dengan 

“Koperasi Syariah”, merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi 

menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya 

beroperasi dalam skala mikro. BMT terdiri dari dua istilah, yaitu 

“baitulmaal” dan “baitultamwil” Baitulmaal merupakan istilah untuk 

organisasi yang berperan dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana 

non profit, seperti zakat, infak dan sedekah. Baitultamwil merupakan 

istilah untuk organisasi yang mengumpulkan dan menyalurkan dana 

komersial. dengan demikian BMT mempunyai peran ganda yaitu fungsi 

sosial dan fungsi komersial.
37

 

Bmt juga merupakan amal usaha muhamadiyah yang mandiri 

dalam bidang ekonomi. Didirikan oleh majelis ekonomi dan 

kewirausahaan pimpinan wilayah Muhamadiyah (PWM) Provinsi 

Lampung pada tahun 2004 dengan nama koprasi syariah BTM Bandar 

Lampung, namun sesuai dengan peraturan kemenkop, pada RAT TB 2015 

akan menjadi KSPPS BTM BiMU yaitu Koprasi Simpan Pinjam 

Pembiayaan Syariah Baitul Tamwil Muhamadiyah Bina Masyarakat 

Utama. Baitul Tamwil memiliki arti yang diambil dari dua suku kata yaitu 

Bait yang berarti bangunan atau rumah di tamwil yang berarti 

                                                             
37

 Muhamad Ridwan,Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil, (Yogyakarta : UII P „ess‟ 

2014). h 126 
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pengembangan harta, jadi Baitul Tamwil adalah sebuah lembaga yang 

melakukan kegiatan pengembangan usaha dan investasi dalam 

meningkatkan kesehjahtraan masyarakat. sebagai amal usaha, BTM 

tumbuh dan berkembang dibawah binaan PWM Lampung melalui Majelis 

Ekonomi dan Kewirausahaan PwM Lampung. Pada mulanya BTM 

mendapat pinjaman dana dari Majelis Ekonomi Muhamadiyah wilayah 

Lampung sebesar Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiyah) dengan dana yang 

diberikan, BTM menjalankan fungsinya sebagai Lembaga keuangan yang 

bergerak dalam bidang jasa keuangan yang disponsori oleh prinsip-prinsip 

syari‟ah (bagi hasil). Hal ini ditandai dengan mulainya kegiatan 

pembiayaan pada pedagang-pedagang kecil yang ada dipasar tradisional 

Way Halim Bandar Lampung. Keberadaan BTM diharapkan dapat 

menjadi pusat pengelolaan keuangan Muhamadiyah dan ujung tombak 

dakwah bil Muhamadiyah Lampung 

BMT terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal dan baitul tamwil. 

Baitul maal lebih mengarah pada lembaga pengumpul dan penyalur dana 

yang non profit seperti zakat, infaq, dan shodaqah. Baitul tamwil adalah 

lembaga yang berfungsi melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha 

produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusah 

mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan 

menunjang pembiayaan kegitan ekonomi. Sedangkan baitul maal 

(lembaga), kegiatan usaha menerima titipan dana zakat, infaq dan sedekah 
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serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan 

amanahnya
38

 

BMT adalah balai usaha mandiri yang terpadu yang isinya 

berintikan bay al-mal wa al-tamwil dengan kegiatan mengembangkan 

usaha-usah produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan 

ekonomi pengusaha kecil kebawah kecil dengan antara lain mendorong 

kegiatan menabung dan menunjang pembiayayaan kegiatan ekonominya. 

Selain itu, BMT juga bisa menerima titipan zakat, infaq dan sedekah serta 

menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.
39

 

Dengan demikian, keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua 

fungsi utama yaitu sebagai media peyalur pendayagunaan harta ibadah 

seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai 

institusi yang bergerak dibidang investasi yang bersifat produktif 

sebagaimana layaknya bamk. Pada fungsi kedua ini dapat dipahami bahwa 

selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai 

lembaga ekonomi. Sebagaimana lembaga keuangan.
40

Dari beberapa 

pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa BMT adalah lembaga 

keuangan syariah yang dioprasikan dengan prinsip bagi hasil dan beroprasi 

mengikuti ketentuan-ketentuan yakni Al-Qur‟an, dan Hadist, Undang-

undang no 25 tahun 1992 perkoprasian dan PERMENKOP serta Fatwa 

                                                             
38

 Andri Soemiro, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta : Perdana Medi, 2009}, 

h. 451  
39

 Ibid, h.425 
40
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Mudharabah Konsep akad mudharabah termaktup dalam fatwa DSN MUI 

:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (qiradah). 

Dalam konteks fatwa tersebut adalah mudharabah yang diterapkan oleh 

lembaga keuangan syariah. 

2. Dasar Hukum Baitul maal wa Tamwil (BMT) 

a. Al-Qur’an 

Yang menjadi landasan dasar hukum BMT sebagaimana 

lembaga ekonomi Islam kainnya yakni mengacu pada sistem ekonomo 

Islam itu sendiri seperti tersirat melalui fenomena alam semesta dan 

juga tersurut dalam Al-Qur‟an serta Al Hadist BMT antara lain: 

                       

                 

 

Artinya : hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 

dengan jalan peniagaan yang berlaku dengan suka sama 

suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh 

dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang 

bagimu (Qs : An-Nissa : 29)
41

 

 

 

b. Hadist 

الَ  أََخرَ  َهيْ  َللّاُ  أَْجلَفََُ  َْ ٌَُْ  َللّاُ  أَّدٓ أََداَءَُا ُِٗسٗدُ  الٌّاضِ  أَْه َهيْ  ، َع َّ   إِْجالَفََِا ُِٗسٗدُ  أََخرَ  

 

Artinya:“Barang siapa meminjam harta manusia dan dia ingin 

membayarnya, maka Allah akan membayarkannya. Barang 

siapa yang meminjamnya dan dia tidak ingin 

membayarnya, maka Allah akan menghilangkan harta 

tersebut darinya.” (HR Al-Bukhaari no. 2387) 

                                                             
41

 Departemen Agama , Al-Qur‟an dan Terjemahanya, Surah An-Nissa (4) 
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Rasulullah sangat menyukai orang-orang suka menolong dan 

memberi untuk kesejahtraan orang lain. Hanya saja, Nabi 

menyarankan agar seseorang menjaga diri, merasa cukup dengan apa 

adanya, dan sabar, sehingga tidak banyak membutuhkan pertolongan 

dari orang lain.
42

 

c. Undang-Undang Tentang Perkoprasian 

Di kebijakan mengenai perkoprasian sudah sejak lama ada 

seiring dengan keberadaan koprasi. Pada tahun 1958kebijakan tentang 

perkoprasian diatur dalam UU No. 79 Tahun 1958. UU No. 79 Tahun 

1958 bertitel tentang perkumpulan perkoprasian lalu pada tahun 1965 

kebijakan tentang perkoprasian diperbaharui dengan lahirnya UU No. 

14 Tahun 1965 dengan title Udang-Undang tentang Perkoprasian. Pada 

tahun 1992 kembali dilakukan perubahan mengenai UU  perkoprasian 

tepatnya UU No. 25 Tahun 1992 kemudian ditahun 2012 kembali 

dilakukan perubahan UU Koprasai seiring dengan perkembangan 

aktivitas koprasi di Indonesia. Lahirnya UU No. 17 Tahun 2012 

Tentang perkoprasian banyak menimbulkan pro-kontra, sebab banyak 

hal beberapa yang coba ditampilkan dalam rangka memperkuat koprasi 

Indonesia.
43

 

                                                             
42

 Ibid 40 
43

 Elva Murdiana,”Menggagas Payung Hukum Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Sebagai 

Koprasi Syariah Dalam Bingkai Ius Constituendem” Jurnal Penelitian, Vol 10, No. 2, Agustus 

2016, h 281 
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Hingga saat ini status kelembagaan atau badan hukum yang 

memayungi keabsahan BMT adalah koprasi. Hal ini berarti 

kelembagaan BMT tunduk pada Undang-Undang Perkorasian Nomor 

17 tahu 2012 dan secara spesifik diatur dalam keputusan mentri 

Negara Koprasi dan UKM RI Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2014 

tentang petunjuk pelaksanaan Kegiatan Usaha Koprasi Jasa Keuangan 

Syariah (KJKS)
44

 

d. Tujuan, visi dan Misi Baitul Mall Wat Tamwil 

1) Tujuan BMT, yaitu meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk 

kesejahtraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada 

umumnya.
45

 Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa BMT 

berorientasi pada upaya peningkatkan kesejahtraan umat. Sehingga 

dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan 

taraf hidupnya melalui peningkatan usaha-usahanya.
46

 

2) Visi BMT, yaitu menjadi lembaga keuangan yang mandiri, sehat 

dankuat, yang berkualitas ibadah anggotanya meningkat 

sedemikian rupa sehingga mampu berperan menjadi wakil 

pengapdi memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya pada 

umat manusia pada umumnya 

                                                             
44

 Euis Amalia, Keadialan Distributif Dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan 

UKM di Indonesian, (Jakarta : Rajawali, 2009), h 242-243 
45

 Andrian Soemitro, Bank dan Lembaga Keuangan  Syariah, (Jakarta : Perdana Media, 

2009), h452  
46

 Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil, (Yogyakarta : UII I 

ress,2004) h. 128  
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3) Misi BMT, yaitu mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan 

masyarakat dari belenggu renteni, jerat kemiskinan dan ekonomi 

ribawi, gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam 

kegiatan ekonomi rill dan kelembagaannya menuju tatanan 

perekonomian yang makmur dan maju dan gerakan keadilan 

membangun struktur masyarakat madani yang adil dan 

berkemakmuran, berkemajuan serta maju berkeadilan berlandaskan 

syariah dan ridha Allah SWT.
47

 

4) fungsi Baitul Maal Wat Tamwil 

 Fungsi BMT yaitu 

a) Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong 

dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi 

anggota, kelompok, usaha anggota muamalat (POKUSMA) dan 

kerjanya. 

b) Mempertinggi kualitas SDM anggota dan pokusma menjadi 

profesional dan islami sehingga makin utuh dan tangguh 

menghadapi tantangan global. 

c) Menggalang dan mengordinisir potensi masyarakat dalam 

rangka meningkatkan kesejahtraan anggota. 

Adapun fungsi lain dari BMT antara lain yaitu : 

a) Menghimpun dan penyalur dana, dan menyimpan uang di 

BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga 

timbul unit suplus(pihak memiliki dana lebih) dan unit defisit 

(pihak yang kekurangan modal) 

b) Pencipta dan pemberi likuiditas, dapat menciptakan alat 

pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan 

untuk  

                                                             
47

 Andrian Soemitro, Op.Cit, h452 
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c) memenuhi kewajiban suatu lembaga atau perorangan.Sumber 

pendapatan, BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan 

memberi pendapatan  kepada para pegawai. 

d) Pemberi informasi kepada masyarakat mengenai resiko 

keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut. 

e) Sebagai satu lembaga keuangan mikro islam yang dapat 

memberikan pembiayaan bagi hasil usaha kecil, mikro 

menengah dan juga koprasi dengan kelebihan tidak memberi 

bagi UKMKM tersebut. 

 

D. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105  

PSAK No. 105 merupakan pedoman bagi transaksi mudharabah. 

Dalam PSAK No. 105 paragraf 1 disebutkan bahwa PSAK No. 105 bertujuan 

untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan 

transaksi mudharabah. Dalam hal ini, penjelasan lebih fokus pada akuntansi 

untuk pengelola dana mulai paragraf 25 hingga paragraf 30 mengenai 

pengakuan dan pengukuran yaitu: 

1. Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui 

sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset 

nonkas 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 aset. 

3. Pengelola dana mengakui pendapatan atas pengaluran dana syirkah 

temporer secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana. 
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4. Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua prinsip, 

yaitu bagi laba atau bagi hasil. 

5. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah 

diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai 

kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana. 

6. Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana 

diakui sebagai beban pengelola dana.  

Selanjutnya, mengenai penyajian transaksi mudharabah pada paragraf 

36 dan 37 PSAK 105, diantaranya:  

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.  

Selanjutnya, mengenai pengungkapan transaksi mudharabah sisi 

pengelola dana pada paragraf 39 PSAK 105, yaitu pengelola dana 

mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, 

pada: 
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1. Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian 

hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain. 

2. Rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya.  

3. Penyaluran dana yang berasal dari mudharabah muqayyadah.  

4. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan 

Keuangan Syariah. 

 

E. Format Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK 105 

PT Bank Syariah “X” 

Laporan Posisi Keuangan (Neraca) 

Per 31 Desember 20X1 

  

 

 ASET 

 Kas       xxx 

 Penempatan pada Bank Indonesia    xxx 

 Giro pada bank lain                xxx 

 Penempatan pada bank lain     xxx 

 Investasi pada efek/surat berharga    xxx 

 Piutang: 

       Murabahah      xxx 

       Salam                             xxx 

       Istishna       xxx 

       Ijarah                             xxx 

Pembiayaan: 

Mudharabah                          xxx 

Musyarakah       xxx 

Persediaan      xxx 

Tagihan dan kewajiban akseptasi   xxx 

Aset ijarah      xxx 

Aset istishna dalam penyelesaian   xxx 

Penyertaan pada entitas lain     xxx 

Aset tetap dan akumulasi penyusutan    xxx 

Aset lainnya        xxx 
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Jumlah Aset        xxx 

 

KEWAJIBAN 

Kewajiban segera      xxx 

Bagi hasil yang belum dibagikan                   xxx 

Simpanan                  xxx 

Simpanan dari bank lain     xxx 

Utang: 

Salam        xxx 

Istishna‟        xxx 

Kewajiban kepada bank lain     xxx 

Pembiayaan yang diterima     xxx 

Utang pajak        xxx 

Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi   xxx 

Pinjaman yang diterima      xxx 

Kewajiban lainnya      xxx 

Pinjaman subordinasi      xxx 

Jumlah Kewajiban      xxx 

 

DANA SYIRKAH TEMPORER 

Dana syirkah temporer dari bukan bank: 

Tabungan mudharabah      xxx 

Deposito mudharabah      xxx 

Dana syirkah temporer dari bank: 

Tabungan mudharabah      xxx 

Deposito mudharabah      xxx 

Musyarakah       xxx 

Jumlah Dana Syirkah Temporer    xxx 

 

PT Bank Syariah “X” 

Laporan Perubahan Ekuitas 

Per 31 Desember 20X1 

Modal disetor  xxx 

Tambahan modal disetor  xxx 

Saldo laba (rugi)  xxx 

Jumlah Ekuitas  xxx 

Jumlah Kewajiban, Dana Syirkah Temporer 
 

dan Ekuitas  xxx 
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PT Bank Syariah “X” 

Laporan Laba Rugi 

Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 20X1 

 

Pendapatan Pengelolaan Dana 

oleh Bank sebagai Mudharib 

Pendapatan dari jual beli: 

 

Pendapatan marjin murabahah  Xxx 

Pendapatan neto salam paralel  Xxx 

Pendapatan neto istishna paralel  Xxx 

Pendapatan dari sewa: 
 

Pendapatan neto ijarah  xxx 

Pendapatan dari bagi hasil: 
 

Pendapatan bagi hasil mudharabah  xxx 

Pendapatan bagi hasil musyarakah  xxx 

Pendapatan usaha utama lainnya  xxx 

Jumlah Pendapatan Pengelolaan Dana 
 

oleh Bank sebagai Mudharib  xxx 

Hak pihak ketiga atas bagi hasil  (xxx) 

Hak bagi hasil milik Bank  xxx 

Pendapatan Usaha Lainnya 
 

Pendapatan imbalan jasa perbankan  Xxx 

Pendapatan imbalan investasi terikat  Xxx 

Jumlah Pendapatan Usaha Lainnya  Xxx 

Beban Usaha 
 

Beban kepegawaian  (xxx) 

Beban administrasi  (xxx) 

Beban penyusutan dan amortisasi  (xxx) 

Beban usaha lain  (xxx) 

Jumlah Beban Usaha  (xxx) 
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Laba (Rugi) Usaha  Xxx 

 

Pendapatan dan Beban Nonusaha 

Pendapatan nonusaha     xxx 

Beban nonusaha     (xxx) 

Jumlah Pendapatan (Beban) Nonusaha   xxx 

Laba (Rugi) sebelum Pajak     xxx 

Beban Pajak       (xxx) 

Laba (Rugi) Neto Periode Berjalan    xxx 

 

PT Bank Syariah “X” 

Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat 

Periode yang berakhir pada 31 Desember 20X1 

 

Saldo awal  xxx 

Jumlah unit penyertaan investasi awal 
 

 

periode xxx 

Nilai per unit pwnywrtaan investasi xxx 

Penerimaan dana  xxx 

Penarikan dana  (xxx) 

Keuntungan (kerugian) investasi  xxx 

Biaya administrasi  (xxx) 

Imbalan bank sebagai agen investasi  (xxx) 

Saldo investasi pada akhir periode  xxx 

Jumlah unit penyertaan investasi pada 
 

 

akhir periode  xxx 

Nilai unit penyertaan investasi pada 

Ahir preode 
xxx 

 

PT Bank Syariah “X” 

Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana Zakat 

Periode yang berakhir pada 31 Desember 20X1 

Sumber Dana Zakat 

 

Zakat dari dalam bank syariah    xxx 

Zakat dari pihak luar bank syariah    xxx 

Jumlah sumber dana zakat  xx
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x 

Penggunaan Dana Zakat 

Fakir  

(xx

x) 

 

Miskin       (xxx) 

Amil       (xxx) 

Muallaf       (xxx) 

Orang yang terlilit hutang (gharim)    (xxx) 

Riqab        (xxx) 

Fisabilillah       (xxx) 

Orang yang dalam perjalanan (ibnu sabil)   (xxx) 

Jumlah penggunaan dana zakat    (xxx) 

Kenaikan (penurunan) dana zakat  xxx 

Saldo awal dana zakat  xxx 

Saldo akhir dana zakat  Xxx 

 

 

 

PT Bank Syariah “X” 

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan 

Periode yang berakhir pada 31 Desember 20X1 

Sumber Dana Kebajikan 

 

Infak Zakat dari dalam bank syariah    xxx 

Sedekah       xxx 

Hasil pengelolaan wakaf     xxx 

Pengembalian dana kebajikan produktif   xxx 

Denda        xxx 

Pendapatan nonhalal      xxx 

Jumlah Sumber Dana Kebajikan    xxx 

Penggunaan Dana Kebajikan 

Dana kebajikan produktif     (xxx) 

Sumbangan       (xxx) 

Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum    (xxx) 

Jumlah Penggunaan Dana Kebajikan   (xxx) 

Kenaikan (penurunan 

dana kebajikan      xxx 

Saldo awal dana kebajikan     xxx 

Saldo akhir dana kebajikan     xxx 
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F. Akad Mudharabah  

1. Definisi Mudharabah  

 Mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak 

dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, 

sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan 

keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan 

kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. 

Produk-produk mudharabah dibagi menjadi tiga yaitu 

1. Mudharabah muthlaqoh adalah mudhrabah dimana pemilik dana 

memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan 

investasinya 

2. Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah dimana pemilik dana 

memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai 

tempat, cara, dan obyek investasi 

3. Mudharabah musytarakah adalah bentuk mudharabah dimana 

pengelola dana menyertakan modal atau dana dalam kerjasama 

investasi. 

Mudharabah berasal dari kata adhdharby fil ardhi yang berarti 

bepergian untuk urusan dagang. Disebut juga qiradh yang berasal dari kata 

al qardhu yang berarti potongan, karena pemilik memotong hartaya untuk 

diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan. Secara istilah, 

mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara kedua belah pihak 

dimana pihak pertama sebagai pemilik dana (shahibul mal) dan pihak 
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kedua sebagai pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha 

dengan prinsip bagi hasil.
48

 

Menurut Al Mushlih dan Ash-Shawi dalam Ascarya mudharabah 

adalah penyerahan modal kepada orang yang berniaga sehingga ia 

mendapatkan persentase keuntungan. Pemilik dana hanya menyertakan 

modal dan tidak ikut campur dalam kegiatan usahanya, sedangkan 

pengelola dana menyertakan keahliannya dan tidak meminta gaji atau 

upah dalam menjalankan kegiatan usahanya. Apabila di dalam perjalanan 

usaha terjadi kerugian yang bukan disebabkan karena kelalaian pengelola, 

maka kerugian tersebut ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Akan 

tetapi, apabila kerugian tersebut disebabkan karena kelalaian pengelola 

maka pengelola danalah yang bertanggung jawab sepenuhnya.
49

 

Menurut Nurhayati at all, Akad mudharabah merupakan suatu 

transaksi pendanaan atau investasi yang berdasarkan kepercayaan. 

Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad mudharabah, yaitu 

kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. Oleh karena 

kepercayaan merupakan unsur terpenting maka Mudharabah dalam bahasa 

inggris disebut trust financing. Pemilik dana yang merupakan investor 

                                                             
48

Salman, K.R. Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah. (Padang: 

Akademia Permata.2012). H,  
49

Ascarya. Akad Dan Produk Bank Syariah. (Jakarta: Rajawali Pers. 2015), H. 296 
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disebut beneficial ownership atau sleeping partner,dan pengelola dana 

disebut managing trustee atau labour partner.
50

 

Sedangkan menurut pengertian istilah fiqh al-mudharabah adalah 

sebagai berikut:  

a. Mazhab Hanafi  

Mudharabah adalah akad atas suatu syarikat dalam keuntungan 

dengan mata uang tunai yang diserahkan kepada pengelola 

mendapatkan sebagian dari keuntungannya jika diketahui dari jumlah 

keuntungannya. 

b. Mazhab Syafi'i  

Mudharabah adalah suatu akad yang memuat penyerahan 

modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya 

dibagi antara mereka berdua. 

c. Mazhab Hambali  

Mudharabah adalah penyerahan suatu modal tertentu dan jelas 

jumlahnya atau semaknanya kepada orang yang mengusahakannya 

dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.
51

 

Dalam Mudharabah, pemilik dana tidak boleh mensyaratkan sejumlah 

tertentu untuk bagianya karena dapat dipersembahkan dengan riba yaitu 

meminta kelebihan atau imbalan tanpa ada faktor penyeimbang (iwat) 

                                                             
50

Nurhayati, Sri Wasilah. Akuntansi Syariah Di Indonesia.( Jakarta: Salemba Empat, 

2012), h.  
51

Muhammad, Teknik Bagi Hasil Keuntungan pada Bank Syari‟ah, (Yogyakarta: UII 

Press, 2004),  h. 37. 
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yang diperbolehkan syariah. Misalnya ia memberikan modal sebesar RP 

100 juta dan ia menyatakansetiap bulan mendapatkan Rp 5 juta.Dalam 

Mudharabah pembagian keuntungan harus dalam bentuk persentasi/nisbah, 

misalnya 70:30, 70% untuk pengelola dana dan 30% untuk pemilik dana. 

Sehingga besarnya keuntungan yang diterima tergantung pada laba yang 

dihasilkan.
52

 

Sekema Mudharabah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2Skema Mudharabah 

 

 

Keterangan: 

1) Pemilik dana dan Pengelola dana menyepakati Akad Mudharabah 

                                                             
52

Sri nurhayati, wasilah. Akuntansi syariah di indonesia, edisi2 revisi (jakarta: selemba 

empat, 2012), h 121-122 

Pemilik Dana Akad 

Mudharabah 

Pengelolaan 

Dana 

Porsi Laba 

Hasil Usaha: Apabila Utang Akan dibagi Sesuai 

Nisbah, Apabila Rugi ditanggung Oleh Pemilik Dana 

 

Proyek Usaha 

Porsi 

Rugi 

Porsi 

Laba 



64 

 

2) Proyek usaha sesuai Akad Mudharabah dikelola Pengola dana 

3) Proyek usaha menghasilkan Laba atau Rugi 

4) Jika untung dibagi sesuai Nisbah 

5) Jika Rugi, ditanggung pemilik dana 

2. Sumber Hukum Akad Mudharabah 

Menurut Ijmak Ulama, Mudharabah hukumnya jaiz (boleh). Hal ini 

dapat diambil dari kisah Rasulullah yang pernah melakukan Mudharabah 

dengan Siti Khadijah bertindak sebagai pemilik dana dan Rasulullah 

sebagai pengelola dana. Lalu Rasulullah membawa barang dagangannya 

ke Negara Syam. Dari kisah ini kita lihat akad Mudharabah telah terjadi 

pada masa Rasulullah sebelum diangkat menjadi Rasul. Mudharabah 

telahdipraktekan secara luas oleh orang – orang sebelim masa Islam dan 

beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW. Jenis bisnis ini sangat 

bermanfaat dan sangat selaras dengan prinsip dasar ajaran Syariah, oleh 

karena itu masih tetap ada didalam sistem Islam.
53

 

a. Al-Quran 

                          

   

 

Artinya :  “Apabila telah ditunaikan Shalat maka bertebaranlah kamu 

dimuka bumi dan carilah karunia Allah SWT.” (Qs. 62:10) 

                                                             
53

Ibid, h 123 
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Artinya : “Maka , jika sebagian kamu mepercayai sebagian yang lain, 

hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan 

hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhanya”(Qs. 2:283) 

 

 

b. AS – Sunah 

ّٕ َصلّٔ َللاُ  ِِ ٌَُْ أَّى الٌّب َٖ َللاُ َع ْ٘بٍ َزِض ُْ٘ع َعْي ُسَِ ِِّي اْلبَْسَكةُ : اَْلبَ ْ٘ َم قَاَل : ثاَلََخ فِ َِ َسّل َّ  َِْ٘ َعلَ

ِْ٘ع )زّاٍ ابي ها جَ ِْ٘ث الَ لِْلبَ ِْ٘س لِْلبَ َخْلظُ اْلبُسِّ بِالّشِع َّ ْالُوقَاَزَضةُ  َّ  إِلَٔ أََجٍل 

 

Artinya : Dari Shalih bin Suaib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda, 

“tiga hal yang didalamnya terdapat keberkata: jual beli 

secara tangguh, muqaradhah (Mudharabah), dan 

mencampuradukan dengan tepung untuk keperluan rumah 

bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu majah). 

 

زّٓ ابي عباض زضٔ َللا عٌَ قَاَل َكاَى َسُِّ٘دًَا اْلَعبّاُض ْبُي َعْبِد اْلُوطَلِِّب إَِذا َدفََع اْلَواَل 

َٕ بَِِ  الَ َْٗشحَِس َّ اِدًٗا  َّ  َِ ٌِْصَل بِ الَ َٗ َّ َِ بَْحًسا  َِ أَْى الَ َْٗسلَُك بِ ُهَضاَزبَةً     اْشحََسطَ َعلَٔ َصاِحبِ

َسلَّن َدابّةً َذاَت َكبٍِد زَ  َّ  َِ ْ٘ َل َللاِ َصلّٔ َللاُ َعلَ ْْ ْطبٍَة فَإِْى فََعَل َذلَِك َضَوَي فَبَلََغ َشْسطَُُ َزُس

 فَاََجاَشٍُ   

 

Artinya :“Abas bin Abdul Muthalib jika menyerahk an harta sebagai 

Mudharabah, ia mensyaratkan kepada pengelola dana agar 

tidak mengarungi lautan dan tidak menurunin lembah, serta 

tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu 

dilanggar, ia (pengelola dana) harus menanggung 

resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas 

didengar Rasulullah SAW, beliau membenarkannya.”(HR. 

Thabrani dari Ibnu Abbas).
54

 

 

Hikmah dari akad mudharabah adalah dapat memberi 

keringanan kepadamanusia. Ada orang yang mempunyai harta tetapi 

tidak mempunyai keahlianuntuk mengelolanya, dan ada pula orang 
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yang mempunyai keahlian usaha tetapitidak mempunyai harta sebagai 

modalnya. Dengan adanya akad mudharabah ini,kedua pihak akan 

dapat bekerja sama dan saling mengambil manfaat. 

 

3. Rukun dan Ketentuan Syariah Akad Mudharabah 

a. Rukun mudharabah ada empat yaitu : 
55

 

1) Pelaku terdiri atas pemilik dana dan pengelola dana 

2) Objek Mudharabah, berupa modal dan kerja 

3) Ijab Kabul/Serah Terima 

4) Nisbah keuntungan 

b. Ketentuan syariah, adalah sebagai berikut. 

1) Pelaku  

a) Pelaku harus cukup hukum dan baligh 

b) Pelaku akad mudharabah dapat dialakukan sesama atau 

dengan nonmuslim. 

c) Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan 

usaha tetapi ia boleh mengawasi 

2) Objek mudharabah (modal/kerja) 

Objek mudharabah merupakan kosekuensi logis dengan 

dilakukannya akad Mudharabah. 

a) Modal 
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i) Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau aset 

lainya (dinilai sebesar nilai wajar), harus jelas jumlah 

dan jenisnya 

ii) Modal harus tunai dan tidak utang. Tanpa ada setoran 

modal, berarti pemilik dana tidak memberikan kontribusi 

apapun padahal pengelola dana harus berkerja. 

iii) Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga 

dapat dibedakan dari keuntungan. 

iv) Pengelola dana tidak diperkenankan untuk 

memudharabahkan kembali modal Mudharabah, dan 

apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran 

kecuali atas izin pemilik dana. 

v) Pengelola dana tida diperkenankan untuk meminjamkan 

modal kepada oranglain dan apabila terjadi maka 

dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik 

dana. 

vi) Pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur 

modal menurut kebijaksanaan dan pemikiranya sendiri, 

selam tidak dilarang secara syariah. 
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b) Kerja 

i) Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, 

keterampilan, selling skill, managemen skill, dan lain – 

lain. 

ii) Kerja adala hak pengelola dana dan tidak boleh 

diintervensi oleh pemilik dana. 

iii) Pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai dengan 

syariaah 

iv) Pengelola dana harus mematuhi semua ketetapan yang 

ada dalam kontrak. 

v) Dalam hal pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau 

melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, pengelola 

dana sudah menerima moda dan sudah bekerja maka 

pengelola dana berhak mendapatkan imbalan, gantirugi, 

dan upah. 

c) Ijab kobul  

Adalah pernyataan dan ekpresi saling rela diantara pihak – 

pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, 

melalui korepondensi atau menggunakan cara – cara 

komunikasi moderen. 
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d) Nisbah keuntungan 

i) Nisbah adalah besran yang digunakan untuk pembagian 

keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak 

diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah 

atas keuntungan yang diperoleh.  

ii) Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua 

belah pihak. 

iii) Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian 

keuntungan dengan menyatakan nilai nominal 

tertentukarena dapat menimbulkan riba. 

 Apabila kerugian ditanggung oleh pemilik dana kecuali ada 

kelalaian atau pelanggaran kontrak oleh pengelola dana, cara 

menyelesaikanya adalah sebagai berikut: 

a) Diambil terlebih dahulu dari keuntungan karena keuntungan 

merupakan pelindung modal. 

b) Bila kerugian melebihi kerugian, maka baru diambil dari 

pokok modal. 
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