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ABSTRAK 

 

     Perlakuan akuntansi murabahah sampai saat ini masih banyak yang 

belum memenuhi aturan yang ditetapkan PSAK No.102. Bahkan BTM 

An-Nur Mandiri Jaya Kec. Punggur baru mendengar tentang 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Sehingga dalam 

pencatatan akuntansi murabahah, BTM An-Nur tidak berpedoman 

pada PSAK No.102. Melainkan menggunakan sistem microfinance 

yaitu sistem yang digunakan lembaga keuangan mikro untuk 

memberikan pembiayaan usaha dalam skala kecil. Selain mencatat 

secara otomatis pada sistem tersebut, BTM An-Nur juga mencatatnya 

secara manual pada buku kas. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana implementasi dan perlakuan pembiayaan 

murabahah, serta kesesuaian PSAK No.102 dengan praktik dilapangan 

yang dilakukan BTM An-Nur Mandiri Jaya Kec. Punggur. 

     Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). 

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan 

wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan tiga 

subjek penelitian, yaitu pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta 

pengungkapan akuntansi murabahah. Penelitian ini menggunakan 

metode pendekatan kualitatif, dengan menggunakan metode berfikir 

induktif yang berawal dari penyajian fakta-fakta yang relevan 

kemudian dari fakta tersebut dapat ditarik kesimpulannya.  

     Dari hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa perlakuan 

akuntansi pada BTM An-Nur Mandiri Jaya Kec. Punggur yang 

meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan sudah 

hampir seluruhnya sesuai dengan PSAK No.102. Namun masih 

terdapat beberapa ketidaksesuaian dengan PSAK No.102 yaitu setelah 

pengakuan awal pembiayaan murabahah, pengakuan diskon 

pembelian, pengakuan denda, penyajian murabahah tangguhan, dan 

jurnal untuk mencatat akun-akun transaksi pembiayaan murabahah. 

 

Kata Kunci : Akuntansi Murabahah, Pembiayaan Murabahah, 

PSAK No.102. 
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Abstract 

 

     Until now, there are still many murabahah accounting treatments 

that do not meet the rules set by PSAK No.102. Even BTM An-Nur 

Mandiri Jaya Kec.Punggur just heard about the Steatment of Financial 

Acounting Standards (PSAK). So that in the recording of murabahah 

acoounting, BTM An-Nur is not guided by PSAK No.102. Instead, it 

uses a microfinance system, which is a system used by microfinance 

institutions to provide business financing on a small scale. In addition 

to recording automatically on the system, BTM An-Nur also records it 

manually in the cash book. So this study aims to find out how the 

implementation and treatment of murabahah financing, as well as the 

suitability of PSAK No.102 with field practice carried out by BTM 

An-Nur Mandiri Jaya Kec.Punggur. 

     This type of research is field research. This study uses data 

collection techniques with interview and documentation. Interviews 

were conducted with three research subjects, namely recognition and 

measurement, presentation, and disclosure of murabahah accounting. 

This study uses a qualitative approach, using inductive thinking 

methods that start from presenting the relevant facts and then from 

these facts conclusions can be drawn. 

     From the results of this study, it can be seen that the accounting 

treatment at BTM An-Nur Mandiri Jaya Kec. Punggur. The 

background which includes recognition, measurement, presentation 

and disclosure is almost  entilery in accordance with PSAK No.102. 

However, there are still some discrepancies with PSAK No.102, 

namely after the initial recognition of murabahah financing, 

recognition of purchase discount, recognition of fines, presentation of 

deferred murabahah, and journal entries to record the accounts of 

murabahah financing transactions. 

 

Keywords : Murabahah Accounting, Murabahah Financing, 

PSAK No.102 
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MOTTO 

 

ى فَاُ ْكُتبُ ْوهُ  ى فَُّسمِّ  ثََىَآي َُّها اُلَِّذيَن َءاَمنُ َوْا أَذاَتَدايَنُتم ِبَدْيٍن أَلَى آَجٍل مَُّسمِّ

َنُكْم َكاِتُب بِاُْلَعْد لِ   جَوْلَيْكُتب ب َّي ْ

 

“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”  

 

(QS. Al-Baqarah (2) : 282) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul 

     Sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih lanjut, terlebih 

dahulu akan dijelaskan istilah dalam skripsi ini. Untuk 

menghindari kekeliruan bagi pembaca maka perlu adanya 

penegasan judul. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahan 

tersebut disini diperlukan adanya pembatasan terhadap arti kalimat 

dalam skripsi ini. Dengan harapan memperoleh gambaran yang 

jelas dari makna yang dimaksud. Adapun judul skripsi ini adalah 

“Analisis Penerapan Akuntansi Terhadap Pembiayaan 

Murabahah Menurut PSAK No.102 (Studi Kasus di BTM An-

nur Mandiri Jaya Kec. Punggur). 

Berikut penjelasan arti setiap kata pada judul skripsi tersebut : 

1. Analisis adalah mengamati segala aktivitas objek dengan cara 

mendeskripsikan objek dan menyusun kembali komposisi-

komposisinya untuk diteliti dan dipelajari secara detail.  

2. Penerapan yaitu berasal dari kata dasar terap yang berarti 

menjalankan atau melakukan sesuatu kegiatan, kemudian 

menjadi berarti. Suatu proses, cara atau perbuatan 

menjalankan atau melakukan sesuatu, baik yang abstrak atau 

sesuatu yang kongkrit.
1
 

3. Akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan, yang 

bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang 

relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.
2
 

4. Pembiayaan adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu 

pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu 

janji pembayarannya akan dilakukan ditangguhkan jangka 

waktu yang disepakati.
3
 

                                                           
1 Lexy J. Moloeng, Metodologi Pendidikan Kualitas (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2009), 93. 
2 Hans Kartikahadi, dkk, Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis 

IFRS (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2016), 3. 
3 Amilis Kina, ―Mekanisme Penanganan Pembiayaan Murabahah 

Bermasalah,‖ Al-Nisbah 03, no. 02 (2017): 396. 
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5. Murabahah merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok 

dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini 

penjual harus terlebih dahulu memberitahukan harga pokok 

yang ia beli ditambah keuntungan yang diinginkan.
4
 

6. PSAK No.102 adalah akuntansi murabahah mengatur 

pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan 

transaksi murabahah. PSAK 102 diterapkan untuk Lembaga 

keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan 

transaksi murabahah baik sebagai penjual maupun pembeli, 

dan pihak-pihak yang melakukan transaksi murabahah dengan 

Lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah.
5
 

 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa maksud 

dari judul skripsi ini adalah menguraikan bagaimana Analisis 

Penerapan Akuntansi Terhadap Pembiayaan Murabahah 

Menurut PSAK NO.102 (Studi Kasus di BTM An-nur Mandiri 

Jaya Kec. Punggur). 

 

B. Latar Belakang Masalah 

     Di era globalisasi ini sedang gencar-gencarnya perekonomian 

berbasis syariah. Terlihat dunia perbankan yang mengharuskan 

adanya unit syariah bagi perbankan, adanya pegadaian berbasis 

syariah, dan bahkan menggunakan logo koperasi syariah. Akan 

tetapi anggapan masyarakat terhadap syariah hanya sekedar casing 

saja, ini disebabkan oleh salah satu faktor penyebabnya adalah 

kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai transaksi berbasis 

syariah. Dengan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai 

transaksi syariah diperlukan adanya sosialisasi untuk mengenal 

lebih jauh seberapa penting sistem transaksi berbasis syariah dalam 

kehidupan sehari-hari.
6
 

                                                           
4 Kasmir, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya (Jakarta: Rajawali Pers, 

2014), 171. 
5 Ikatan Akuntansi Indonesia, ―Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK 

Syariah)‖ (DSN-IAI, 2007). 
6 Herawati Khotmi dan Endang Kartini, ―Evaluasi Kesesuaian PSAK 102 

(Akuntansi Murabahah) Dengan Merujuk Kepada Al-Qur’an, Hadist Dan Ijma,‖ 

Jurnal Valid 10, no. 1 (2013): 15. 
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     Maraknya lembaga keuangan syariah saat ini merupakan 

pertanda baru dalam dunia bisnis syariah dari tahun ke tahun 

perekonomian Indonesia terus mengalami peningkatan yang cukup 

pesat. Banyak bermunculan bank maupun non bank yang ikut andil 

dalam tumbuhnya perekonomian di Indonesia baik itu lembaga 

keuangan syariah maupun konvensional. Salah satunya Baitul Mal 

Wal Tamwil (BMT) yang proses kegiatannya berdasarkan prinsip 

syariah.
7
 

     Perkembangan Baitul Mal Wal Tamwil di Indonesia berawal 

dari berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991, 

yang mana pada prakteknya BMI dalam kegiatan operasionalnya 

berlandaskan nilai-nilai syariah. Setelah berdirinya BMI timbul 

peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syariah, 

namun operasionalisasi BMI kurang menjangkau masyarakat kecil 

dan menengah. Maka muncul usaha mendirikan bank dan lembaga 

keuangan mikro, seperti Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) 

dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan 

operasionalisasi di daerah. Kondisi tersebut menjadi latar belakang 

munculnya BMT agar dapat menjangkau masyarakat daerah 

hingga ke plosok pedesaan.
8
 

     Baitul Maal Wal Tamwil (BMT) berasal dari gabungan dua 

pengertian, yaitu Bait yang artinya rumah dan Tamwil 

(pengembangan harta kekayaan) yang asal katanya Maal atau 

harta. Secara keseluruhan Baitul Maal Wal Tamwil dimaknai 

sebagai tempat untuk mengembangkan usaha atau tempat untuk 

mengembangkan harta kekayaan. Pengertian dua suku kata itulah 

yang kemudian digunakan sebagai penanaman untuk lembaga 

keuangan mikro, yaitu berfungsi sebagai lembaga pengembangan 

usaha.
9
 

                                                           
7 Tantri Rosiyana, Siti Jubaedah dan Apri Dwi Astuti, ―Analisis Akuntansi 

Murabahah Pada UJKS BMT Al-Islah Cirebon,‖ Jurnal Media Dan Komunikasi 

Bisnis 13, no. 1 (2022): 1. 
8 Zezi Nanda Oktafiya dan Chaidir Iswanaji, ―Menyibak Penerapan PSAK 

102 Atas Prosedur Akad Murabahah Pada KSPPS BMT Arma Magelang,‖ Jurnal 

Akuntansi Syariah 4, no. 2 (2020): 154. 
9 Syifa Zakia Nurlatifah dan R. Masykur, ―Pengaruh Strategi Pemasaran 

WOM Dan Produk Pembiayaan Syariah Terhadap Minat Dan Keputusan Menjadi 
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     BMT juga merupakan lembaga keuangan syariah non bank 

yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan lembaga-lembaga 

keuangan syariah lainnya. Perkembangan tersebut terjadi tidak lain 

karena kinerja BMT yang selalu meningkat sepanjang tahunnya 

dan juga sistem yang digunakan BMT sangat membantu 

masyarakat. Dibalik peranannya yang sangat strategis dalam 

pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang dimaksud, tidak sedikit di 

antara BMT yang masih menghadapi kendala, sehingga kurang 

mampu menjalankan peranan dan fungsinya dengan optimal. 

Kendala tersebut bersifat internal maupun eksternal. Kendala 

internal mencakup lemahnya kualitas sumber daya manusia dalam 

pemahaman laporan keuangan yang sesuai PSAK serta terbatasnya 

sumber pendanaan yang ada dalam suatu instansi BMT. Sedangkan 

kendala eksternal yaitu rendahnya kepedulian masyarakat dan 

pemerindah terhadap lembaga keuangan mikro syariah ini.
10

 

     Pembiayaan di BMT merupakan salah satu tulang punggung 

kegiatan transaksi yang dapat menghasilkan profit yang cukup 

besar. Terdapat beberapa jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh 

BMT, diantaranya pembiayaan murabahah. Bahkan berdasarkan 

wawancara dengan Manager BTM An-Nur Mandiri Jaya Kec. 

Punggur dan hasil laporan keuangan BTM  tersebut ditemukan 

bahwa produk pembiayaan yang paling dominan dipakai oleh 

nasabah adalah pembiayaan murabahah.  

     Murabahah dapat dipahami sebagai pembelian dan penjualan 

barang, dan dapat digunakan untuk menghitung harga beli dan 

margin keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. 

Murabahah adalah jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk 

transaksi jual beli dengan cara cicilan, yaitu penjual membeli 

barang yang dibutuhkan dari pemasok, kemudian menjualnya 

                                                                                                                             
Nasabah Pada BMT Kota Bandar Lampung,‖ Jurnal Manajemen Indonesia 17, no. 3 

(2017): 196. 
10 Rani Febrian dan Sepky Mardian, ―Penerapan PSAK No.102 Atas 

Transaksi Murabahah: Studi Kasus Pada BMT Di Depok, Jawa Barat,‖ Journal of 

Islamic Economics and Business 2, no. 1 (2017): 21. 

https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ikonomika  

https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ikonomika
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kepada pembeli dengan cicilan yang disepakati antara penjual dan 

pembeli.
11

 

     Karim (2006:113) menjelaskan bahwa Murabahah adalah akad 

jual dengan menyatakan harga peroleh dan keuntungan (margin) 

yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan 

bentuk dari natural certainly contract, karena dalam murabahah 

ditentukan beberapa required rate of-return-nya (keuntungan yang 

ingin diperoleh). Jadi karakteristik dari murabahah adalah penjual 

harus memberitahu pembeli tentang harga pembelian barang dan 

menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya 

tersebut.
12

 

     Murabahah sebagai skema pembiayaan yang paling banyak 

diminati oleh nasabah ternyata masih terdapat kekurangan dalam 

hal proses akuntansi. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk 

melakukan penelitian terhadap salah satu produk pembiayaan yang 

tidak menganut prinsip bunga/riba, melainkan menggunakan 

prinsip perolehan keuntungan atau margin yaitu pembiayaan 

murabahah. Dimana saat ini produk murabahah atau produk 

dengan sistem jual beli merupakan produk yang paling banyak 

dilaksanakan.
13

 

      Kemunculan dan perkembangan bank dan lembaga keuangan 

syariah ataupun entitas syariah lainnya menimbulkan tantangan 

besar khususnya bagi dunia akuntansi. Akuntansi syariah 

memandang bahwa kedua tujuan dasar dari akuntansi yaitu 

memberikan informasi dan akuntabilitas dianggap sebagai suatu 

kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya dengan 

berlandaskan Al-Qur’an, dan As-Sunnah dan ayat kauniya, 

Akuntansi syariah memandang bahwa tujuan dasar dari 

                                                           
11 Surepno, ―Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Murabahah 

Berdasarkan PSAK 102 Di BMT Usaha Artha Sejahtera.,‖ Jurnal Akuntansi Dan 

Keuangan Islam 3, no. 1 (2022): 2–4. https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/al-

mal  
12 Ahmad Fajar Firmansyah, ―Akad Jual Beli Murabahah Ditinjau Dari 

Perlakuan Akuntansi Berdasarkan PSAK 102 Pada Lembaga Syariah,‖ Jurnal El-

Muhasaba 7, no. 2 (2016): 135. 
13 Inggrid Eka Pratiwi dan Dina Fitrisia Septiarini, ―Analisis Penerapan PSAK 

102 Murabahah (Studi Kasus Pada KSU BMT Rahmat Syariah Kediri),‖ Akrual 

Jurnal Akuntansi 6, no. 1 (2014): 18. 

https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/al-mal
https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/al-mal
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akuntabilitas dalam prakteknya bukanlah sekedar akuntabilitas 

yang bersifat horizontal saja (hablum min al-nas) tapi juga sebagai 

akuntabilitas yang bersifat vertikal, bisa dipertanggung jawabkan 

kepada Allah SWT (hablum min-Allah). Diantara sumber-sumber 

informasi yang penting dalam mencapai tujuan tersebut adalah 

laporan keuangan sebagai akibat adanya transaksi syariah yang 

sesuai dengan standar akuntansi syariah.
14

 

     Keberadaan PSAK Syariah sudah menjadi kebutuhan seiring 

dengan pesatnya perkembangan lembaga keuangan syariah. Suatu 

lembaga keuangan syariah membutuhkan pedoman dalam 

pelaporan aktivitasnya yang menjadi acuan dalam menilai 

profesionalitas dan kualitas dari lembaga keuangan syariah 

tersebut. PSAK Syariah yang baik akan mendorong terciptanya 

sistem akuntansi yang baik pula, sehingga akan tersedia informasi 

yang dapat dipercaya dan kredibel. Kemudian, ketersediaan 

informasi tersebut akan menjadi pedoman bagi para stakeholders 

(pemangku kepentingan) dalam pengambilan keputusan ekonomi.
15

 

     Adapun Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang 

secara khusus mengatur tentang pencatatan akuntansi murabahah, 

yaitu PSAK 102. PSAK 102 adalah Akuntansi Murabahah yang 

dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI Pada 27 

Juni 2007. PSAK 102 menggantikan peraturan mengenai akuntansi 

murabahah dalam PSAK 59:Akuntansi Perbankan Syariah yang 

dikeluarkan pada 1 Mei 2002. PSAK 102 mengalami revisi pada 

13 November 2013 sehubungan dengan keluarnya Fatwa DSN 

MUI No.84/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Pengakuan 

Keuntungan Tamwil Bil Al-Murabahah (Pembiayaan Murabahah) 

di Lembaga Keuangan Syariah. Selanjutnya PSAK 102 mengalami 

penyesuaian pada 6 Januari 2016 terkait dengan definisi nilai wajar 

yang disesuaikan dengan PSAK 68:Pengkuran Nilai Wajar. PSAK 

102 mengalami revisi kembali pada 6 Semptember 2019 sebagai 

                                                           
14 Parno dan Tikawati, ―Analisis Penerapan PSAK No.102 Untuk Pembiayaan 

Murabahah Pada KPN IAIN Samarinda‖. (IAIN Samarinda:2016),‖ Islamic 

Economics Journal. ISSN: 2354-905X 4, no. 2 (2016): 287. 
15 Joni Ahmad Mughni, ―Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan 

PSAK No. 102 Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT Al-Ittihad Cikurubuk 

Tasikmalaya,‖ Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah 1, no. 1 (2019): 3. 
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dampak keluarnya PSAK 71:Instrumen Keuangan. Akhirnya 

PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah telah disahkan oleh 

Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntansi Indonesia 

pada 6 September 2019.
16

 

     Salah satu lembaga keuangan syariah yang ada sejak tahun 2014 

didirikan di wilayah Punggur Kabupaten Lampung Tengah adalah 

BTM An-Nur Mandiri Jaya. Letak BTM tersebut sudah cukup 

strategis, karena berada di pinggir jalan yang merupakan jalan satu-

satunya yang dilalui masyarakat dan lokasinya berada di kompleks 

pasar. Yang kita ketahui bahwa di pasar adalah tempat orang 

bertransaksi jual beli. Sehingga masyarakat yang hendak membeli 

barang sesuai kebutuhan dapat memesan melalui BTM dan 

pembayarannya pun dapat disesuaikan dengan dana yang dimiliki. 

     Perlakuan akuntansi murabahah sampai saat ini masih banyak 

yang belum memenuhi aturan yang ditetapkan PSAK No.102, 

salah satunya di BTM An-Nur Mandiri Jaya Kec. Punggur. 

Bagaimana tidak, ternyata Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK) belum terdengar familiar di kalangan karyawan 

BTM An-Nur. Bahkan pihak BTM baru tau jika ada standar yang 

mengatur tentang pengakuan dan pengukuran, penyajian serta 

pengungkapan akuntansi murabahah secara lebih rinci. Sehingga 

dalam setiap pencatatan pembiayaan murabahah, BTM An-Nur 

selalu mencatatnya di komputer dengan menggunakan sistem 

Microfinance dan mencatat juga secara manual pada buku kas. 

     Microfinance merupakan pembiayaan yang bisa mencakup 

banyak jenis layanan keuangan, termasuk di dalamnya adalah 

microcredit atau kredit mikro, yakni jenis pinjaman yang diberikan 

kepada nasabah yang mempunyai skala usaha menengah kebawah 

dan cenderung berlum pernah berhubungan dengan perbankan. 

Nasabah jenis ini sering kali tidak memiliki jaminan, pendapatan 

tetap dan persyaratan administrasi yang dibutuhkan cenderung 

lebih sederhana. Pelayanan keuangan  mikro sebenarnya tidak 

                                                           
16 Ikatan Akuntansi Indonesia, ―Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

(PSAK) No.102,‖ 2019. 
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hanya mencakup kredit mikro namun juga micro saving dan micro 

insurance atau asuransi mikro yang di Indonesia jarang dikenal.
17

 

     Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dan data 

yang diperoleh dari BTM An-Nur Mandiri Jaya Kec. Punggur ada 

beberapa permasalahan, antara lain: 

     Pertama, BTM An-Nur Mandiri Jaya setelah pengakuan awal. 

BTM tidak mengakui adanya kerugian karena pihak BTM telah 

menetapkan harga standar (harga pokok + margin) sebesar 2,5% 

untuk setiap pembiayaan murabahah. Dimana PSAK No.102 

menjelaskan bahwa setelah pengakuan awal, persediaan 

murabahah diukur pada biaya perolehan atau realisasi neto mana 

yang lebih rendah. Jika realisasi neto persediaan murabahah lebih 

rendah daripada biaya perolehannya, maka selisihnya diakui 

sebagai kerugian. 

     Kedua, BTM An-Nur Mandiri Jaya pada saat diskon pembelian, 

BTM tidak mengakui adanya diskon karena potongan tersebut 

merupakan hak dan kewenangan pihak BTM. Tidak dihitung 

persentase dan tidak diperjanjikan dalam akad. Hal ini tidak sesuai 

dengan PSAK No.102 yang menyatakan bahwa diskon pembelian 

persediaan murabahah yang terjadi setelah akad murabahah diakui 

sebagai liabilitas kepada pembeli.  

     Ketiga, BTM An-Nur Mandiri Jaya belum pernah menerapkan 

denda kepada anggota yang menunggak pembayaran angsuran 

pembiayaan murabahah, melainkan BTM memberi perpanjangan 

waktu kepada anggotanya agar dapat melunasi kewajibannya. 

Yang mana PSAK No.102 menyatakan bahwa denda yang diterima 

dari pembeli diakui sebagai liabilitas.  

     Ke empat, BTM An-Nur Mandiri Jaya dalam pendapatan 

murabahah tangguhan dan biaya transaksi disajikan sebagai 

penambah piutang murabahah. Hal tersebut tidak sesuai dengan 

PSAK No.102 yang menyatakan bahwa pendapatan murabahah 

tangguhan dan biaya transaksi disajikan sebagai pengurang piutang 

murabahah. 

                                                           
17 I Gde Kajeng Baskara, ―Lembaga Keuangan Mikro Di Indonesia,‖ Jurnal 

Buletin Studi Ekonomi 18, no. 2 (2013): 115. 
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     Berdasarkan analisa peneliti terdahulu, Parno dan Tikawati 

(2016) yang berjudul ―Analisis Penerapan PSAK No.102 Untuk 

Pembiayaan Murabahah Pada KPN IAIN Samarinda‖. Dengan 

hasil penelitian perlakuan akuntansi murabahah pada KPN IAIN 

Samarinda yang berkaitan dengan pengakuan, pengukuran, 

penyajian dan pengungkapan belum sepenuhnya sesuai dengan 

PSAK No.102. Tetapi masih ada kesalahan pada saat terjadi 

tunggakan angsuran dan penerimaan angsuran tunggakan, 

implementasinya KPN Samarinda tidak mencatat jurnal apapun 

atau tidak ada perlakuan akuntansi. Seharusnya dalam PSAK 

No.102 diatur pada saat terjadi tunggakan dan penerimaan 

angsuran tunggakan, margin diakui proporsional dengan kas yang 

diterima. 

     Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak 

pada tempat dan waktu penelitiannya. Maka berdasarkan uraian 

diatas mengenai kendala perlakuan akuntansi murabahah yang 

tidak sesuai atau tidak sempurna, maka peneliti tertarik dengan 

objek penelitian tentang perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK 

No.102 dengan judul : ―Analisis Penerapan Akuntansi Terhadap 

Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK No.102 (Studi 

Kasus di BTM An-Nur Mandiri Jaya Kec. Punggur)”. 

 

C. Fokus Masalah 

Fokus masalah penelitian ditetapkan agar dalam penelitian ini 

fokus pada pokok permasalahan yang ada beserta pembahasannya, 

sehingga diharapkan tujuan penelitian nanti tidak menyimpang dari 

sasarannya, ruang lingkup penelitian yang penulis lakukan terbatas 

pada : 

1) Objek Penelitian ini adalah BTM (Baitul Tamwil 

Muhammadiyah) An-Nur Mandiri Jaya Kec. Punggur sebagai 

koperasi simpan pinjam syariah yang menyalurkan 

pembiayaan murabahah kepada masyarakat.  

2) Penelitian ini membahas mengenai bagaimana penerapan 

akuntansi pembiayaan murabahah pada BTM An-Nur Mandiri 

Jaya Kec. Punggur sesuai dengan PSAK No. 102. 
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D. Rumusan Masalah 

1) Bagaimana implementasi dan perlakuan pembiayaan 

murabahah pada BTM An-Nur Mandiri Jaya Kec. Punggur? 

2) Bagaimana kesesuaian antara PSAK No.102 dan praktik di 

lapangan yang dilakukan BTM An-Nur Mandiri Jaya Kec. 

Punggur dalam melakukan pembiayaan murabahah ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, 

maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1) Untuk mengetahui implementasi dan perlakuan pembiayaan 

murabahah pada BTM An-Nur Mandiri Jaya Kec. Punggur . 

2) Untuk mengetahui kesesuaian antara PSAK No.102 dan 

praktik di lapangan yang dilakukan BTM An-Nur Mandiri 

Jaya Kec. Punggur dalam melakukan pembiayaan murabahah. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Hal penting dari sebuah penelitian adalah kemanfaatannya yang 

dapat dirasakan atau diterapkan setelah terungkap hasil penelitian. 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah : 

1) Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

referensi atau masukan bagi Civitas Akademika : 

a. Sebagai referensi kepustakaan bagi Universitas Islam 

Negeri Raden Intan Lampung serta dapat menambah 

pengetahuan bagi pembaca. 

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh peneliti lain 

khususnya mahasiswa jurusan akuntansi yang akan 

meneliti objek sejenis sehingga hasil penelitan dapat 

disempurnakan. 

c. Bagi dunia keilmuan, khususnya ilmu ekonomi jurusan 

akuntansi dan memberi kontribusi terhadap 

pengembangan ilmu pengetahuan, terutama terkait 

dengan pembiayaan murabahah pada PSAk No.102. 
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2) Manfaat Praktis 

a. Sebagai masukan dalam menerapkan akuntansi 

pembiayaan murabahah BTM An-Nur berdasarkan PSAK 

No.102. 

b. Sebagai masukan untuk perlakuan akuntansi pembiayaan  

murabahah yang sesuai dengan PSAK No.102. 

c. Menjadi bahan pertimbangan dalam penyajian informasi 

penting bagi proses pembuataan keputusan ekonomi oleh 

pihak-pihak yang berhubungan dengan lembaga 

keuangan syariah baik pihak intern yaitu pengurus BMT, 

pengelola BMT, dan anggota BMT. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Tinjauan pustaka dilakukan, idealnya agar peneliti mengetahui 

hal-hal apa yang telah diteliti dan belum diteliti pada penelitian 

terdahulu. Sekalipun penelitian telah terjadi dilokasi tersebut, 

namun harus ada perbedaan dan keterbaruan dari penelitian yang 

sudah dilakukan sehingga tidak terjadi kesamaan atau duplikasi 

penelitian. Terdapat beberapa hasil penelitian yang peneliti 

temukan terkait dengan penelitian sebagai berikut: 

 

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 

No. Peneliti dan Judul 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1. Eko Mujianto dan 

Annisah Febriana 

(2018) dalam jurnal 

penelitiannya yang 

berjudul ―Penerapan 

Akuntansi 

Murabahah Pada PT. 

Bank BCA Syariah 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

analisis data. Secara keseluruhan, 

transaksi dengan menggunakan akad 

Murabahah di Bank BCA Syariah 

KC Surabaya sesuai dengan PSAK 

No.102 dan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. Oleh karena itu, 

hendaknya bank mempertahankan 
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Sesuai Dengan PSAK 

102‖.
18

 

agar kedepannya menjadi lebih baik 

lagi. 

2. Zezi Nanda Oktafiya 

dan Chaidir Iswanaji 

(2020) dalam jurnal 

penelitiannya yang 

berjudul ―Menyibak 

Penerapan PSAK 102 

Atas Prosedur Akad 

Murabahah (Studi 

Kasus Pada KSPPS 

BMT Arma 

Magelang)‖.
19

 

Hasil peneltian pada penelitian ini 

mengungkapkan bahwa secara garis 

besar, Perlakuan akuntansi terhadap 

pembiayaan murabahah yang 

dilakukan pada KSPPS BMT Arma 

sudah sesuai dengan prinsip 

akuntansi yang berlaku umum yaitu 

PSAK No.102. Karena dalam 

penerapannya sama-sama 

menetapkan harga beli ditambah 

dengan margin keuntungan yang 

ditetapkan oleh pihak BMT Arma, 

dalam pembiayaan murabahah pihak 

BMT memberikan kuasa kepada 

nasabah untuk membeli barang atau 

kebutuhannya sendiri.  

3. Rani Febrian dan 

Sepky Mardian 

(2017) dalam jurnal 

penelitiannya yang 

berjudul ―Penerapan 

PSAK No.102 Atas 

Transaksi Murabahah 

(Studi Pada Baitul 

Mal Wal Tamwil di 

Depok Jawa) 

Barat‖.
20

 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

analisis data. Dari 13 BMT di Kota 

Depok yang telah menerapkan PSAK 

102 atas transaksi murabahah. 

Penerapan PSAK 102 yang terbagi 

atas empat komponen dimana setiap 

komponen tersebut telah diterapkan 

oleh BMT di Kota Depok yang 

menjadi objek penelitian ini, 

meskipun tidak seluruhnya. 

Kemudian jika dirata-ratakan 

jawaban responden di BMT tersebut 

                                                           
18 Eko Mujianto dan Annisah Febriana, ―Penerapan Akuntansi Murabahah 

Pada PT. Bank BCA Syariah Sesuai Dengan PSAK 102,‖ Jurnal Global 2, no. 2 

(2018): 36. 
19 Oktafiya dan Iswanaji, ―Menyibak Penerapan PSAK 102 Atas Prosedur 

Akad Murabahah Pada KSPPS BMT Arma Magelang,‖ 160. 
20  Febrian dan Mardian, ―Penerapan PSAK No.102 Atas Transaksi 

Murabahah: Studi Kasus Pada BMT Di Depok, Jawa Barat,‖ 39. 
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yang telah menerapkan PSAK 102 

sebsar 68,4% dan yang belum 

menerapkan PSAK 102 sebesar 

31,6%. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa 13 BMT di Kota Depok rata-

rata telah menerapkan PSAK 102. 

4. Yayuk Marliza dan 

Firdaus (2019) dalam 

jurnal penelitiannya 

yang berjudul 

―Analisis 

Pembiayaan 

Murabahah 

Berdasarkan PSAK 

102 Syariah Pada PT 

Bank Sumsel Babel 

Syariah Cabang 

Lubuklinggau‖.
21

 

Hasil peneltian pada penelitian ini 

mengungkapkan bahwa perlakuan 

akuntansi atas pembiayaan 

murabahah pada PT Bank Sumsel 

Babel Syariah Cabang Lubuklinggau 

dalam hal pengakuan, pengukuran, 

penyajian dan pengungkapan atas 

pembiayaan murabahah telah sesuai 

dengan PSAK 102. Hanya saja 

terdapat perbedaan dalam hal 

penerapan, hal ini disebabkan oleh 

adanya kebijakan yang memang 

perlu diambil oleh PT Bank Sumsel 

Babel Syariah Cabang Lubuklinggau. 

5. Luluk Ernawati 

(2020) dalam jurnal 

penelitiannya yang 

berjudul ―Analisis 

Penerapan Akuntansi 

Murabahah 

Berdasarkan PSAK 

102 (Studi Kasus 

BMT Maslahah 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

analisis data. Perlakuan akuntansi 

yang diterapkan di BMT Maslahah 

Cabang pembantu Diwek terkait 

pengakuan dan pengukuran transaksi 

murabahah belum sepenuhnya sesuai 

dengan PSAK 102. Dalam hal 

pengakuan piutang murabahah, 

keuntungan murabahah dan potongan 

                                                           
21 Yayuk Marliza dan Firdaus, ―Analisis Pembiayaan Murabahah Berdasarkan 

PSAK 102 Syariah Pada PT Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Lubuklinggau,‖ 

Jurnal Mediasi 2, no. 1 (2019): 108. 
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Cabang pembantu 

Diwek)‖.
22

 

pelunasan. Namun, dalam hal 

perolehan aset pengukuran aset 

setalah perolehan , pengakuan 

diskon, pengakuan potongan 

angsuran, pengakuan denda dan 

pengakuan uang muka belum sesuai 

dengan PSAK 102. Dan perlakuan 

akuntansi terkait penyajian  transaski 

murabahah sudah seusai dengan 

PSAK 102. Sedangkan perlakuan 

akuntansi terkait pengungkapan 

transaksi murabahah belum sesuai 

dengan PSAK 102. 

6. Miftahul Arifin, dkk 

dalam jurnal 

penelitiannya yang 

berjudul ―Penerapan 

PSAK No.102 Pada 

Akuntansi 

Pembiayaan 

Murabahah‖.
23

 

Hasil peneltian pada penelitian ini 

mengungkapkan bahwa penerapan 

akuntansi murabahah yang terdiri 

atas pengakuan dan pencatatan, 

penyajian serta pengungkapan pada 

BMT Sidogiri Cabang Mangaran 

Situbondo telah sesuai dengan PSAK 

102, namun masih adanya perbaikan 

yang dilakukan pihak BMT yaitu 

mengenai tunggakan para nasabah. 

Pada prakteknya karyawan Sidogiri 

hanya mencatat jurnal dibuku harian 

saja, hal ini dikarenakan karyawan 

melakukan seluruh pencatatan 

dengan komputer yang telah 

terpogram oleh sistem kantor pusat, 

namun karyawan memiliki 

                                                           
22 Luluk Ernawati, ―Analisis Penerapan Akuntansi Murabahah Berdasarkan 

PSAK 102 (Studi Kasus BMT Maslahah Cabang Pembantu Diwek),‖ Journal of 

Finance and Accounting Studies 2, no. 2 (2020): 88. 
23 Miftahul Arifin, Yulinartati dan Suwarno, ―Penerapan PSAK No.102 Pada 

Akuntansi Pembiayaan Murabahah,‖ Journal of Business, Management and 

Accounting 2, no. 1 (2020): 66. 
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pengetahuan dasar mengenai 

pencatatan yang harus dilakukan 

dikarenakan pihak BMT pusat secara 

rutin memberikan pelatihan dan 

seminar kepada karyawan guna 

meningkatkan keterampilan dan 

kemampuan karyawan sehingga 

dapat mendorong perusahaan untuk 

mencapai tujuan dan kinerja yang 

baik. 

7. Inggrid Eka Pratiwi 

dan Dina Fitrisia 

Septiarini dalam 

jurnal penelitiannya 

yang berjudul 

―Analisis Penerapan 

PSAK 102 

Murabahah (Studi 

Kasus Pada KSU 

BMT Rahmat 

Syariah Kediri)‖.
24

 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

analisis data. Dalam hal pengakuan, 

pengukuran, penyajian dan 

pengungkapan terhadap transaksi 

awal akad tidak sesuai dengan PSAK 

102. Selama proses akad, dalam hal 

pengukuran keuntungan murabahah 

telah sesuai dengan PSAK 102, 

namun dalam hal pengakuan, 

penyajian dan pengungkapan tidak 

sesuai dengan PSAK 102. Dalam 

pengakuan, pengukuran dan 

pengungkapan denda sesuai dengan 

PSAK 102 hanya saja penyajiannya 

tidak sesuai dengan PSAK 102. 

Namun pengakuan, penyajian dan 

pengungkapan tidak sesuai dengan 

PSAK 102. 

 

H. Metode Penelitian 

     Secara keseluruhan, jenis penelitian dalam skripsi ini adalah 

penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara 

mengumpulkan dan menyajikan data secara sistematis mengenai 

                                                           
24 Pratiwi dan Septiarini, ―Analisis Penerapan PSAK 102 Murabahah (Studi 

Kasus Pada KSU BMT Rahmat Syariah Kediri),‖ 30. 
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masalah yang ada pada saat sekarang atau masalah yang bersifat 

aktual, yang kemudian di analisis dan ditarik kesimpulannya. 

Pendekatan dalam skripsi ini adalah pendekatan kualitatif dimana 

pendekatan itu sendiri adalah persoalan yang berhubungan dengan 

cara orang meninjau dan bagaimana seeorang menghampiri 

persoalan tersebut sesuai disiplin ilmunya. Dibawah ini adalah 

uraian yang lebih rinci : 

 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini termasuk 

penelitian lapangan (field research) atau dapat juga 

dianggap sebagai metode untuk mengumpulkan data 

kualitatif dimana peneliti berangkat ke lapangan untuk 

mengadakan pengamatan tentang sebuah fenomena dalam 

suatu keadaan ilmiah.
25

 

b. Sifat Penelitian ini bersifat kualitatif. Metode penelitian 

kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada 

filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada 

kondisi obyek yang alamiah,dimana peneliti adalah sebagai 

instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data 

dilakukan secara pursosive dan snowbaal, teknik 

pengumpulan dengan trianggulasi (gabungan), analisis data 

bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif 

lebih menekankan makna dari pada generalisasi.
26

 

 

2. Sumber Data 

a. Data Primer adalah sumber data yang langsung 

memberikan data kepada pengumpul data.
 
Data Primer 

yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil 

wawancara dengan menggunakan pertanyaan kepada atau 

data yang diperoleh melalui kegiatan yang dilakukan di 

lokasi penelitian.    

                                                           
25 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 3 (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2018), 26. 
26 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Bandung: Alfabeta, 2012), 13. 
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b. Data Sekunder adalah data yang diharapkan dapat 

melengkapi dari hasil penelitian atau objek yang 

diwawancarai. Dalam hal ini meliputi data hasil kegiatan 

pembiayaan atau literatur lain yang relevan.
27

 

 

3. Metode Pengumpulan Data 

a. Riset Lapangan 

     Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 

wawancara dan dokumentasi : 

1) Wawancara 

Interview atau lebih sering disebut juga dengan 

wawancara, adalah perlakuan yang dilakukan 

peneliti untuk mendapatkan data secara mendalam. 

Menurut Sugiyono (2017:194), Wawancara 

digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk 

menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan 

juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari 

responden yang lebih mendalam dan jumlah 

respondennya sedikit/kecil. 

 

2) Dokumentasi 

Dokumen merupakan kumpulan atau jumlah 

signifikan dari bahan tertulis atau film (berbeda dari 

catatan), berupa data yang akan ditulis, dilihat, 

disimpan, dan digulirkan dalam penelitian, yang 

tidak dipersiapkan karena adanya permintaan 

seorang peneliti yang rinci dan mencakup segala 

keperluan data yang diteliti, mudah diakses. Istilah 

dokumen merujuk pada materi seperti foto, video, 

film, memo, surat, catatan harian, catatan kasus 

klinis, dan memorabilia segala macam yang bisa 

digunakan sebagai informasi tambahan sebagai 

                                                           
27 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, 7 

(Bandung: Alfabeta, 2012), 225. 
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bahan dari studi kasus yang sumber data utamanya 

adalah observasi atau wawancara partisipan.
28

 

 

b. Riset Kepustakaan 

     Dalam riset kepustakaan ini peneliti membaca, 

meneliti dan memperlajari bahan-bahan tertulis seperti 

majalah, buku-buku, artikel, jurnal, dan informasi tertulis 

lainnya. Khususnya informasi yang berkaitan dengan 

pembiayaan murabahah. Melalui riset ini akan didapatkan 

teori, dan definisi-definisi yang akan penulis gunakan 

sebagai landasan berpikir dan analisa melalui proses 

penulisan. Data yang diperoleh melalui data ini 

menggunakan data sekunder.  

 

4. Teknik Analisis Data 

     Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah 

dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang 

lain (Bogdan dalam Sugiyono, 2013).
29

 

Gambar 1.1 Teknik Analisis Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Sugiyono, metode penelitian bisnis,  

            (Bandung;Alfabeta, CV,2012). 

 

                                                           
28 Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metode Penelitian Kualitatif (Jawa 

Barat: CV Jejak, 2018), 89. 
29 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, 427. 
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a. Reduksi data 

     Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan 

transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan 

tertulis di lapangan.  

b. Penyajian Data 

     Penyajian data adalah keiatan ketika sekumpulan 

informasi disusun, sehingga memberi keungkinan akan 

adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif 

berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan dan 

bagan. 

c. Kesimpulan dan Verifikasi 

      Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatid 

mulai mencari benda-benda, mencatat keteraturan pola-

pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, 

konfigurasi- konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, 

dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara 

longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah 

disediakan. Mula-mula belum jelas, namun kemudian 

meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan 

kokoh.
30

 

 

I. Kerangka Berfikir 

Kerangka berpikir adalah cara untuk menjelaskan alur dari 

penelitian ini. Dimana penelitian ini mengevaluasi tentang 

penerapan dan perlakuan akuntansi untuk pembiayaan murabahah 

berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 

No.102 yang dilakukan di BTM An-Nur Mandiri Jaya Kec. 

Punggur. Dalam hal ini pneliti membandingkan antara akuntansi 

murabahah yang dilakukan BTM An-Nur Mandiri Jaya Kec. 

Punggur dengan sistem perlakuan akuntansi yang berdasarkan 

PSAK No.102, Perlakuan akuntansi murabahah pada BTM yang 

seharusnya sesuai dengan PSAK No.102. 

                                                           
30 Ahmad Rijali, ―Analisis Data Kualitatif,‖ Jurnal Alhadharah 17, no. 33 

(2018): 91–94. 
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Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : data diolah peneliti 

 

BTM AN-NUR MANDIRI JAYA 

 

Transaksi Murabahah 

 

Akuntansi Murabahah 

Perlakuan Akuntansi 

sesuai BTM AN-NUR 

MANDIRI JAYA 

Perlakuan Akuntansi 

sesuai PSAK No. 102 

Analisis 

Kesimpulan 



 

21 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A. Agency Theory (Teori Agensi) 

     Teori agensi merupakan teori yang berusaha untuk 

menerangkan tindakan atau aksi dari pihak-pihak yang terlibat 

adanya hubungan kontrak dalam merubah metode pengukuran 

akuntansi, khususnya yang dilakukan oleh pihak perusahaan atau 

manajemen. Definisi tersebut menunjukkan adanya suatu 

kontadiksi dalam agency teory yang diakibatkan adanya konflik 

kepentingan antara pemilik (principal) dan manajer (agent).  

     Agency theory bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang 

dapat diukur dalam hubungan agency, Scott (1997) mengatakan 

bahwa inti dari Agency theory (teori keagenan) adalah pendesainan 

kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan prinsipal dan 

agen dalam hal ini terjadi konflik kepentingan. Sementara Jensen 

dan Meckling (1976) menyebutkan bahwa ada dua konflik 

potensial dari keberadaan kepentingan kedua pihak tersebut, yaitu 

principal sebagai pemberi kerja dan agent sebagai pihak yang 

diberi kerja.  

     Menurut Eisenhardt (1989: 59), teori keagenan dilandasi oleh 3 

asumsi yaitu : 

1) Asumsi tentang sifat manusia, menekankan bahwa manusia 

memiliki sifat untuk mementingkan diri sendiri (self interest), 

memiliki keterbatasan rasionalitas (bounded rationality), dan 

tidak menyukai resiko (risk aversion). 

2) Asumsi tentang keorganisasian adalah adanya konflik antar 

anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria sebagai 

produktivitas, dan adanya information asymmentry antara 

prinsipal dan agen. 

3) Asumsi tentang informasi adalah bahwa informasi dipandang 

sebagai barang komoditi yang bisa diperjual-belikan.
31

 

 

                                                           
31 Masiyah Kholmi, ―Akuntanbilitas Dalam Perspektif Teori Agensi,‖ Junal 

Ekonomika-Bisnis 2, no. 2 (2010): 358–62. 
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     Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan agensi 

sebagai kontrak di mana satu atau lebih orang (principal) 

melibatkan orang lain (agent) utnuk melakukan beberapa layanan 

atas nama mereka yang melibatkan pendelegasian wewenang 

pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Akibat hubungan 

agensi ini, maka muncullah agency problem yang dalam hal ini 

pihak agen akan berupaya untuk memaksimalkan kepentingan 

dirinya sendiri sementara mengabaikan kepentingan prinsipal 

padahal tujuan utama dari suatu perusahaan adalah untuk 

memaksimalkan kesejahteraan pemilik modal. Oleh karena itu 

dibutuhkan suatu pengendalian untuk mengendalikan tindakan para 

agen. 

    Sehingga akibat adanya hubungan antara prinsipal dan agen ini, 

pihak prinsipal harus mengeluarkan biaya yang disebut agency 

cost. Agency cost akan muncul sebagai akibat perbedaan 

kepentingan prinsipal dan agen. Jensen dan Meckling (1976) 

mendefinisikan agency cost sebagai jumlah dari : 

a) The monitoring expenditures by the principal 

     Biaya ini merupakan biaya pengawasan yang harus 

dikeluarkan oleh principal untuk mengawasi perilaku dan 

tindakan agent. 

b) The bonding expenditures by the agent 

     Biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh prinsipal 

untuk menjamin bahwa agent tidak akan melakukan tindakan 

yang merugikan principal. 

c) The residual loss 

     Biaya penurunan kemakmuran setara nilai mata uang yang 

dialami oleh principal akibat perbedaan kepentingan antara 

principal dan agent. 

 

     Prinsipal selaku pemberi mandat kepada agen harus 

mengeluarkan biaya yang disebut agency cost sebagai sebuah 

upaya pengendalian terhadap perilaku dan tindakan agen meskipun 

pada dasarnya, agency cost ini tidak dapat mengurangi keseluruhan 
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tindakan penyelewengan dari agen.
32

 

     Baik prinsipal maupun agen, keduanya mempunyai bargaining 

position. Prinsipal sebagai pemilik modal mempunyai hak akses 

pada informasi internal perusahaan, sedangkan agen yang 

menjalankan operasional perusahaan mempunyai informasi tentang 

operasi dan kinerja perusahaan secara riil dan menyeluruh, namun 

agen tidak mempunyai wewenang mutlak dalam pengambilan 

keputusan, apabila keputusan yang bersifat strategis, jangka 

panjang dan global. Hal ini disebabkan untuk keputusan-keputusan 

tersebut tetap menjadi wewenang dari prinsipal selaku pemilik 

perusahaan.
33

 

 

B. Akuntansi Syariah 

1. Pengertian Akuntansi Syariah 

     Akuntansi syariah adalah sebuah proses pencatatan sampai 

dengan pembiayaan laporan keuangan yang mengedepankan 

nilai-nilai Islam atau dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip 

syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan bank dan 

lembaga keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh 

lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa 

dibidang syariah. Artinya akuntansi Islam dibangun atas dasar 

pemikiran manusia yang memperhatikan hukum-hukum Allah 

yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Al-Hadist. 

     Adapun tujuan akuntansi syariah menurut Harahap (2011) 

yaitu untuk membantu semua pihak yang berkepentingan agar 

amanah (bertanggung jawab) yang dibebankan kepadanya 

sebagai khalifah atau hamba Allah dalam menjalankan suatu 

organisasi/perusahaan dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan 

Allah dan pemberi amanah atau sesuai ketentuan syariah 

dengan tujuan agar semua kegiatan/perushaan diridhoi Allah 

serta pada akhirnya semua pihak yang terllibat dalam 

                                                           
32 Edwin Triyuwono, ―Proses Kontrak, Teori Agensi, Dan Corporate 

Governance,‖ Article in SSRN Electronic Journal, 2018, 4–5. 
33  Kholmi, ―Akuntanbilitas Dalam Perspektif Teori Agensi,‖ 363. 
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organisasi/perusahaan dapat mencapai tujuan kesejahteraan 

bersama dan mencapai tujuan akhir dan utama ―alfalah‖.
34

 

     Konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan 

keuangan syariah bagi para penggunanya, yaitu : 

a. Penyusunan standar akuntansi keuangan syariah, dalam 

pelaksanaan tugasnya.  

b. Penyusunan laporan keuangan, untuk menanggulangi 

masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar 

akuntansi keuangan syariah.  

c. Auditor, dapat memberikan pendapat mengenai apakah 

laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi 

syariah yang berlaku umum. 

d. Para pemakai laporan keuangan, dalam mentafsirkan 

informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang 

disusun sesuai standar akuntansi keuangan syariah.
35

 

 

2. Landasan Hukum Akuntansi Syariah 

a. Al-quran Surah Asy-Syu’araa : 181-184 

 

ْخِسرِْيَنْ  َوزِنُوا بِاَلِقْسطَاِس ااَُمْسَتِقْيِمْ  
ُ

َوالَتَ ْبَخُسْوا اَْوُفوا اْلَكْيَل َوالََتُكْواِمَن امل
 ْْ  النَّاَس َءُمَُْوالَتَ ْعثَ ْوا ِفْااَلْرِض ُمْفِسِدْيَنْ  َوات َُّقواالَِّذْيةَخَلَقُكْم َوْاِجِبلََّةْااَلوَِّلْْيَ

 

 ―181. sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu 

termasuk orang-orang yang merugikan; 182. dan 

timbanglah dengan timbangan yang lurus; 183. dan 

janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan 

janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan 

membuat kerusakan; 184. dan bertakwalah kepada Allah 

yang telah menciptakan kaum dan umat-umat yang 

dahulu.” (QS.asy-Syu’araa’: 181-184)  

                                                           
34 Ikit, Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah (Yogyakarta: 

Deepublish, 2015), 27. 
35 Muzzayidatul Habibah dan Alfu Nikmah, ―Analisis Penerapan Akuntansi 

Syariah Berdasarkan PSAK 102 Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT Se-Kabupaten 

Pati,‖ Jurnal Ekonomi Syariah 4, no. 1 (2016): 116. 
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3. Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah 

Adapun Prinsip-prinsip akuntansi syariah antara lain : 

a. Pertanggungjawaban (Accountability) 

     Prinsip pertanggungjawaban merupakan konsep yang 

tidak asing lagi dikalangan masyarakat muslim. 

Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep 

amanah. Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan 

hasil transaksi manusia dengan Sang Khalik mulai dari alam 

kandungan.  

b. Prinsip Keadilan  

Pada konteks akuntansi, menegaskan kata adil dalam ayat 

282 surah Al-Baqarah dilakukan oleh perusahaan harus 

dicatat dengan benar. Misalnya, bila nilai transaksi adalah 

sebesar Rp 265 juta, maka akuntan (perusahaan) harus 

mencatat dengan jumlah yang sama dan sesuai dengan 

nominal transaksi. Secara sederhana dapat berarti bahwa 

setiap transaksi yang dengan kata lain tidak ada window 

dressing dalam praktik akuntansi perusahaan. 

c. Prinsip Kebenaran 

Prinsip ini sebenarnya tidak dapat dipisahkan dengan 

prinsip keadilan. Sebagai contoh, dalam akuntansi kita selalu 

dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran laporan. 

Aktivitas ini akan dapat dilakukkan dengan baik apabila 

dilandaskan kepada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan 

dapat menciptakan nilai keadilan dalam mengakui, 

mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi dalam 

ekonomi. 
36

 

  

C. Pembiayaan 

1. Pengertian Pembiayaan 

     Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam 

menyalurkan dana kepihak lain selain bank berdasarkan 

prinsip bank. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan 

                                                           
36 Bima Chinintiya Pratama, dkk, ―Penerapan Dan Praktek Teori Akuntansi 

Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah,‖ Journal Of Accounting & Finance. 12, no. 2 

(2017): 86. 
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didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik 

dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada 

penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang 

diberikan pasti terbayar. Penerima pembiayaan mendapat 

kepercayaan diri dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima 

pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan 

yang diterima sesuai jangka waktu yang telah diperjanjikan 

dalam akad pembiayaan. 

     Adapun pengertian pembiayaan menurut literatul lain yang 

ada sebagai berikut, Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 

1998 pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang 

dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan 

pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan 

tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau 

bagi hasil. 

Menurut Alfiatus (2015:165), Pembiayaan adalah aktivitas 

menyalurkan dana yang terkumpul kepada anggota pengguna 

dana, memilih jenis usaha yang dibiayai agar diperoleh jenis 

usaha yang produktif, menguntungkan dan dikelola oleh 

anggota yang jujur dan bertanggung jawab.
37

 

   

2. Jenis-Jenis Pembiayaan  

     Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat 

dikelompokkan menurut beberapa aspek, diantaranya: 

a. Pembiayaan Menurut Tujuan. Pembiayaan menurut tujuan 

dalam bank syariah dibedakan menjadi : 

1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang 

dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka 

pengembangan usaha. 

2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang 

dimaksudkan untuk melakukan investasi atau 

pengadaan barang konsumtif. 

                                                           
37 Agus Taufik Hidayat dan Nurhayati, ―Tinjauan PSAK 102 Penerapan 

Akuntansi Murabahah Dalam Pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah,‖ Jurnal Riset 

Akuntansi Dan Keuangan Dewantara 1, no. 1 (2018): 2. 
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b. Pembiayaan Menurut Jangka Waktu. Pembiayaan menurut 

jangka waktu dibedakan menjadi : 

1) Pembiayaan jangka waktu pendek, yaitu pembiayaan 

yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 

1 tahun. 

2) Pembiayaan jangka waktu menengah, yaitu 

pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun 

sampai dengan 5 tahun. 

3) Pembiayaan jangka waktu panjang, yaitu pembiayaan 

yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun. 

 

Selain itu, pembiayaan dalam bank syariah juga 

diwujudkan dalam bentuk pembiayaan aktiva produktif dan 

aktiva tidak produktif. Adapun jenis pembiayaan yang 

dimaksud sebagai berikut : 

a. Pembiayaan yang bersifat aktiva produktif, yaitu : 

1) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (mudharabah 

dan musyarakah) 

2) Pembiayaan dengan  prinsip jual beli (murabahah, 

isthisna dan as-salam) 

3) Pembiayaan dengan  prinsip sewa-menyewa (prinsip 

ijarah dan ijarah al muntahia bit-tamlik) 

b. Pembiayaan yang bersifat aktiva tidak produktif yaitu 

Pinjaman Qardh atau talangan. Pinjaman qardh merupakan 

penyedia dana atau tagihan bank syariah dengan pihak 

peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan 

pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka 

waktu tertentu.
38

 

 

3. Prinsip-Prinsip Pembiayaan 

     Dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan bank 

syariah harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang 

berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah. 

                                                           
38 Rahmat Ilyas, ―Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah,‖ Jurnal 

Penelitian 9, no. 1 (2015): 194–196. 
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Didalam lembaga keuangan internasional 5 patokan luar dan 

dalam perusahaan ditandai dengan (Siswanto Sutojo, 1997:4) : 

a. Character (watak debitur harus terpuji). Kredit yang 

diberikan kepada debitur berwatak tidak terpuji, besar 

kemungkinannya tidak meluluskan suatu permintaan 

kredit. 

b. Capacity (kemampuan dalam melunasi pinjaman). 

Pinjaman bisa dilunasi kembali dari segala sumber 

penghasilan atau dana. 

c. Capital (modal sendiri). Seberapa besar modal debitur, 

debitur akan dipandang makin serius dalam menjalankan 

usahanya jika debitur menanam modal yang banyak. 

d. Collateral (jaminan) merupakan upaya meminimalisir 

angka kerugian yang dimiliki oleh bank, apabila kreditur 

tidak sanggup dalam melunasi pinjamannya. 

e. Conditional (kondisi ekonomi) gambaran ekonomi debitur 

dalam kemampuan membayar pinjaman sesuai keadaan 

ekonomi.
39

 

 

D. Pembiayaan Murabahah 

1. Pengertian Murabahah 

     Berdasarkan Himpunan Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-

MUI/IV/2000 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan 

murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan 

harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya 

dengan harga sebagai laba.
40

 

Murabahah adalah jual beli barang harga asal dengan 

tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam murabahah 

penjual harus memberitahu harga pokok produk yang ia beli 

                                                           
39 Salaman Ritonga dan Nurul Inayah, ―Metode Penilaian Calon Nasabah 

Dalam Pembiayaan Murabahah Pada PT BPRS Paduarta Isnani,‖ Jurnal Ilmu 

Komputer, Ekonomi Dan Manajemen(JIKEM) 2, no. 1 (2022): 470. 
40 Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) No.04/DSN-MUI/IV/2000, 

―Tentang Murabahah‖ (DSN-MUI, 2000). 
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dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai 

tambahan.
41 

Sedangkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

(PSAK) No.102 definisi Murabahah adalah akad jual beli 

barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah 

keuntungan yang disepakati dan penjual harus 

mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada 

pembeli.
 42 

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan 

menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati 

oleh penjual dan pembeli. Murabahah adalah transaksi jual 

beli dimana Bank Syariah (dalam hal ini BMT) bertindak 

sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan harga 

jual dari BMT adalah harga beli pemasok ditambah 

keuntungan dalam persentase tertentu sesuai dengan 

kesepakatan. Kepemilikan akan berpindah kepada nasabah 

segera setelah perjanjian jual beli ditandatangani dan nasabah 

akan membayar barang tersebut  dengan dicicil tetapi yang 

besarnya sesuai kesepakatan sampai dengan pelunasan.
43

 

 

2. Landasan Hukum Murabahah 

a. Al-quran QS. Al-Baqarah:275 

 

ج الَِّذْين يَاُْكُلْونَالرِّبَواالَيَ ُقْونَاِإالَّكماَيَ ُقْوُم الَِّذْي يَ َتَخبَّطَُو الّشْيَطُن ِمَن اْلَمسِّ 

َا اْلبَ ْيُع ِمْشُل الرِّبَا  َفَمْن ج  َوَاَحلَّ اهلُل اْلبَ ْيَع َوَحرََّم الرِّبَا قا َذِلَك بِأَن َُّهْم قَاُلوا ِإَّنَّ
َوَمْن َعاَد صا َجاَءُه َمْو ِعَظَة ِمْن رَبِِّو فَانْ تَ َهى فَ َلُو َما َسَلَف َواَْمرُُه ِإََل اهلِل 

َها َخاِلُدْوَن ىُ صا فَاُولَِئَك َاْصَحاُب النَّاِر   ْم ِفي ْ

                                                           
41 Akhmad Mujahidin, Hukum Perbankan Syariah (Depok: Rajawali Pers, 

2017), 54. 
42 Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, dan Ahim Abdurahim, Akuntansi 

Perbankan Syariah, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), 160. 
43 Oktafiya dan Iswanaji, ―Menyibak Penerapan PSAK 102 Atas Prosedur 

Akad Murabahah Pada KSPPS BMT Arma Magelang,‖ 155. 
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 ―Orang-orang yang memakan riba tidak dapat 

berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang 

kemasukan setan karena gila, yang demikian itu karena 

mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba, 

padahal Allah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba, barang siapa mendapat peringatan 

dari Rabbnya lalu dia berhenti, maka apa yang telah 

diperoleh dahulu menjadi miliknya dan urusannya 

(terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi maka 

mereka penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.” 

(Q.S. Al-Baqarah:275) 

 

b. Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah 

اَنَّ النَِّبَّ َصَلى اهلُل َعَلْيِو َوآلِِو َوَسّلَم : َثاَلُث ِفْيِهنَّ الَبَ رَكُة : اَلَبَ ْيُع إََل اَُجٍل  
 ، َواَلُمَقاَرَضُة ، َوَخَلَط اَلُُبِ بِالّشِعْْيِلَِلبَ ْيتِ 

)رواه ابن ماجو عن صهيب( الَلَِلبَ ْيع   

 ―Nabi bersabda, ada hal yag mengandung berkah: 

jual beli tidak secara tunai muqarodah (mudarobah), dan 

mencampur gandung dengan tepung untuk keperluan 

rumah tangga bukan untuk dijual”. (HR. ibnu majah dan 

suhaib) 

 

3. Jenis-jenis Pembiayaan Murabahah 

Secara umum, murabahah sesuai jenisnya dapat dikategorikan 

dalam dua jenis, yaitu: 

a. Murabahah tanpa pesanan artinya ada yang beli atau 

tidak, bank syariah menyediakan barang. 

b. Murabahah berdasarkan pesanan artinya bank syariah 

baru akan melakukan transaksi jual beli apabila ada yang 

pesan. Sedangkan Murabahah berdasarkan pesanan dapat 

digolongkan menjadi dua sifat, yaitu : 
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1) Sifatnya mengikat artinya Murabahah berdasarkan 

pesanan tersebut mengikat untuk dibeli oleh nasabah 

sebagai pemesan. 

2) Sifatnya tidak mengikat artinya walaupun nasabah 

telah melakukan pemesanan barang, namum nasabah 

tidak terikat untuk membeli barang tersebut.
44

 

4. Rukun dan Syarat Murabahah 

Rukun murabahah adalah sebagai berikut : 

1. Pihak yang berakad (bai’ dan musytari’) ; 

a. Cakap menurut hukum 

b. Tidak terpaksa 

2. Barang/Objek (mabi’) ; 

a. Barang tidak dilarang oleh syara’ 

b. Penyerahan barang dapat dilakukan 

c. Hak milik penuh yang berakad  

3. Harga (tsaman) ; 

a. Memberitahukan harga pokok 

b. Keuntungan yang telah disepakati 

4. Ijab Kabul (sighat) ; 

a. Harus jelas 

b. Harga dan barang yang disebutkan harus seimbang 

c. Tidak dibatasi  oleh waktu 

 Sedangkan syarat-syaratnya adalah sebagai berikut : 

1. Penjual memberitahu harga pokok kepada pembeli; 

2. Kontrak harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan; 

3. Kontrak harus bebas dari riba; 

4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi 

cacat atas barang sesudah pembelian; 

5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan 

dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan 

secara utang.  

                                                           
44 Muhammad Yusuf, ―Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah 

Berdasarkan Pesanan Dan Tanpa Pesanan Serta Kesesuaian Dengan PSAK 102,‖ 

Binus Business Review 4, no. 1 (2013): 19. 



 
 

 
 

32 

     Secara Prinsip jika syarat dalam urutan pertama, 

keempat dan kelima tidak dipenuhi, maka pembeli 

memiliki pilihan : 

1. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya; 

2. Kembali kepada penjual dan menyatakan 

ketidaksetujuannya atas barang yang dijual, dan; 

3. Membatalkan kontrak.
45

 

5. Tujuan Pembiayaan Murabahah 

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua 

kelompok, yaitu : 

a. Tujuan pembiayaan untuk tingkat makro. Secara makro 

tujuan pembiayaan adalah untuk meningkatkan ekonomi 

masyarakat, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, 

peningkatan produktivitas, membuka lapangan kerja 

baru, terjadinya distribusi pendapatan. 

b. Tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara mikro 

tujuan pembiayaan adalah untuk memaksimalkan laba, 

meminimkan resiko, pendayagunaan sumber ekonomi, 

dan penyaluran kelebihan dana.
46

 

 

 

a.  

 

b.  

 

 

 

 

 

Sumber : Akhmad Muhajidin, Hukum Perbankan Syariah.2017 

Gambar 2.1 Konsep Murabahah antar sesama  

                                                           
45 Akhmad Mujahidin, Hukum Perbankan Syariah, 55–56. 
46 Shindy Marcela dan Siswadi Sululing, ―Penerapan Akuntansi Murabahah 

Terhadap Pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah Pada Bank Syariah Mandiri 

Cabang Luwuk,‖ Jurnal Akuntansi Syariah XIX, no. 01 (2015): 112. 
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E. Baitul Maal Wat Tamwil  

1. Pengertian Baitul Maal Wat Tamwil 

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah sebuah koperasi, 

yang salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah. BMT 

adalah organisasi yang beroperasi dengan paradigma ―Baitul 

Tamwil dan Baitul Maal‖, dengan tujuan utamanya pada 

sektor Usaha Kecil Menengah (UKM). Dalam melaksanakan 

kegiatan usaha produktif dan investasi, mempromosikan 

kegiatan tabungan, mendukung pembiayaan kegiatan 

ekonomi, terutama mengembangkan keutamaan ekonomi 

UKM dengan menerapkan konsep Baitul Tamwil.
47 

     Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, 

yaitu Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Secara harfiah baitul 

maal berarti rumah dana dan baitul tamwil berarti rumah 

usaha. Bait yang artinya rumah dan tamwil (pengembangan 

harta kekayaan) yang asal katanya malal atau harta. Jadi baitul 

tamwil dapat dimaknai sebagai tempat pengembangan usaha 

atau tempat pengembangan harta kekayaan.  

     Baitul Maal lebih mengarah pada usaha-usaha 

pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti : 

zakat, infaq, sedekah. Sedangkan Baitul Tamwil sebagai usaha 

pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha 

tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT 

sebagai lembaga pendukung atas kegiatan ekonomi 

masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah.  

     Prinsip-prinsip utama Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) 

adalah balai usaha mandiri terpadu yang mempunyai kegiatan 

mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam 

meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil 

dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan 

menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, 

Baitul Maal Wat Tamwil juga bisa menerima titipan zakat, 

infaq, sedekah serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan 

                                                           
47 Kharis Fadhlullah dan Fazley Noor, ―Bagaimana Pengawasan Pembiayaan 

Di Baitul Maal Wat Tamwil?‖, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, 03, No. 

01(2022) :36. https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/al-mal  

https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/al-mal
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dan amanatnya. BMT dalam melaksanakan usahanya didalam 

praktek kehidupan nyata mengedepankan nilai-nilai spiritual, 

kebersamaan, mandiri, konsisten.  

 

2. Badan Hukum BMT 

a. BMT dapat didirikan dalam bentuk Kelompok Swadaya 

Masyarakat atau Koperasi. 

b. KSM adalah Kelompok Swadaya Masyarakat dengan 

mendapat surat keterangan operasional dan PINBUK 

(Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil). 

c. Koperasi serba usaha atau koperasi syariah  

d. Koperasi simpan pinjam syariah.
48

 

 

3. Prinsip Operasional Baitul Tamwil 

     BMT merupakan lembaga keuangan syariah dengan sistem 

bagi hasil, dalam mengelola dana yang ada BMT 

menggunakan beberapa prinsip operasionalnya, sebagai 

berikut : 

a. Prinsip bagi hasil setiap jenis usaha yang didalamnya ada 

prinsip bagi hasil, maka akan ada pembagian hasil antara 

BMT dengan nasabahnya. 

b. Prinsip jual beli, prinsip ini merupakan suatu tata cara jual 

beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat 

nasabah sebagai agen yang diberi kuasa melakukan 

pembelian barang atas nama BMT, dan kemudian 

bertindak sebagai penjual dengan menjual barang yang 

telah dbelinya tersebut ditambah mark-up. Keuntungan 

yang didapat BMT akan dibagi bersama dengan penyedia 

dana berdasarkan kesepakatan. 

c. Prinsip non-profit, ini merupakan suatu prinsip yang sering 

disebut sebagai pembiayaan kebajikan atau pembiayaan 

yang bersifat sosial dan non komersial. Dalam pembiayaan 

                                                           
48 Khufyah Robe’nur, ―Pentingnya Tugas Dan Kualifikasi Dewan Pengawas 

Syariah (DPS) Dalam Mengawasi Kegiatan Keuangan,‖ Jurnal Bisnis Islam Dan 

Perbankan Syariah 1, no. 1 (2022): 47. 
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ini nasabah cukup mengembalikan pokok pinjamannya 

saja. 

d. Prinsip akad bersyarikat adalah kerjasama antara dua pihak 

atau lebih yang masing-masing pihak mengikutsertakan 

modal dalam berbagai bentuk dengan perjanjian 

pembagian keuntungan atau kerugian yang disepakati. 

e. Prinsip pembiayaan penyediaan uang dan tagihan 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam 

meminjam diantara BMT dengan pihak lain, yang 

mewajibkan pihak pinjaman untuk melunasi hutangnya 

berserta bagi hasil setelah jangka waktu tertentu. 

 

4. Fungsi Baitul Tamwil 

Baitul Tamwil berfungsi : 

a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, 

mendorong, dan mengembangkan potensi serta 

kemampuan potensi ekonomi anggota, dan kelompok 

anggota muamalat (Pokusma) dan daerah kerjanya.  

b. Mempertinggi kualitas SDM anggota dan Pokusma 

menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin 

untuh dan tangguh menghadapi tantangan global. 

c. Menggalang dan mengorganisir potensi masyarakat dalam 

rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
49

 

 

F. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 

Akuntansi Murabahah 

1. Tujuan Akuntansi Murabahah 

1) Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, 

pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi 

murabahah (IAI, 2019). 

 

2. Ruang Lingkup Murabahah 

2) Pernyataan ini diterapkan pada transaksi murabahah yang 

dilakukan entitas baik sebagai penjual maupun pembeli.  

                                                           
49 Ficha Melina, ―Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat 

Tamwil(BMT),‖ Jurnal Tabarru’ 3, no. 2 (2020): 273. 
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3) Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan 

akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang 

menggunakan akad murabahah. 

4) Definisi terkait murabahah 

 

3. Karakteristik Murabahah 

1. Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau 

tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, 

penjual melakukan pembelian barang setelah menerima 

pesanan dari pembeli. 

2. Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat 

atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang 

dipesannya. Dalam Murabahah pesanan mengikat 

pembeli tidak dapat membatalkan pesanannya.  

3. Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau 

tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang 

dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada 

pembeli, tetapi pembayaran dilakukan setelah penyerahan 

barang baik secara angsuran atau sekaligus pada waktu 

tertentu.  

4. Akad murabahah memperkenankan penawaran harga 

yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda 

sebelum akad murabahah dilakukan. Namun jika akad 

tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga yang 

digunakan yaitu harga dalam akad. 

5. Harga yang disepakati dalam akad murabahah adalah 

harga jual. Penjual harus memberitahukan biaya 

perolehan persediaan murabahah kepada pembeli. Biaya 

perolehan persediaan murabahah merupakan jumlah kas 

neto yang dikeluarkan oleh penjual sampai dengan akad 

murabahah, termasuk diskon yang diterima oleh penjual 

dalam bentuk apapun atas pembelian persediaan 

murabahah sampai dengan terjadinya akad murabahah.  

6. Diskon atas pembelian barang yang diterima oleh penjual 

setelah akad murabahah disepakati diperlakukan sesuai 

dengan kesepakatan dalam akad tersebut. Jika tidak 
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diatur dalam akad, maka diskon tersebut menjadi hak 

pembeli. 

7. Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas 

piutang murabahah, antara lain, dalam bentuk barang 

yang telah dibeli dari penjual dan/atas aset lain.  

8. Penjual dapat meminta uang muka (hamish jiddiyah) 

kepada pembali sebagai bukti komitmen pembelian 

sebelum akad disepakati. Jika akad murabahah batal, 

maka uang muka tersebut dikembalikan kepada pembeli 

setelah dikurangi kerugian biaya riil yang dikeluarkan 

oleh penjual. Jika uang muka  lebih kecil daripada biaya 

riil yang dikeluarkan oleh penjual, maka penjual dapat 

meminta ganti rugi kepada pembeli.  

9. Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang 

murabahah sesuai dengan yang diperjanjikan, maka 

penjual dapat mengenakan denda, kecuali jika dapat 

dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu 

melunasi disebabkan oleh force majeur. Denda tersebut 

didasarkan pada pendekatan ta’zir yaitu untuk membuat 

pembeli lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya 

denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan 

dana yang diterima oleh penjual diperuntukan sebagai 

dana kebajikan.  

10. Penjual dapat memberikan potongan pada saat terjadi 

pelunasan piutang murabahah; atau memberikan 

potongan atas piutang murabahah yang belum dilunasi. 

 

4. Pengakuan dan Pengukuran 

Akuntansi untuk Penjual 

11. Pada saat perolehan, persediaan murabahah diukur pada 

biaya perolehan. 

12. Setelah pengakuan awal, persediaan murabahah diukur 

pada biaya perolehan atau nilai realisasi neto mana yang 

lebih rendah. Jika nilai realisasi neto persediaan 

murabahah lebih rendah daripada biaya perolehannya, 

maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Dalam 
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murabahah pesanan mengikat, harga jual setelah 

dikurangi estimasi biaya penjualan merupakan nilai 

realisasi neto dari persediaan murabahah.  

13. Diskon pembelian persediaan murabahah yang terjadi 

setelah akad murabahah diakui sebagai : 

(a) Liabilitas kepada pembeli, jika diskon tersebut 

merupakan hak pembeli sesuai yang diperjanjikan 

dalam akad murabahah atau jika tidak diperjanjikan 

dalam akad murabahah.  

(b) Penghasilan periode berjalan, jika diskon tersebut 

merupakan hak penjual sesuai yang diperjanjikan 

dalam akad. 

14. Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui 

sebesar jumlah tagihan kepada pembeli. Penurunan nilai 

atas piutang murabahah diatur dalam ISAK 102. 

Penurunan Nilai Piutang Murabahah. 

15. Pendapatan murabahah terdiri atas margin dan 

pendapatan lain yang tercantum dalam akad Margin 

murabahah merupakan selisih antara harga jual dan biaya 

perolehan persediaan murabah. Uang muka dari pembeli 

diakui sebagai pengurangan tagihan kepada pembeli. 

16. Pendapatan Murabahah diakui : 

(a) Pada saat penjual mengalihkan pengendalian atas 

persediaan kepada pembeli jika murabahah 

dilakukan secara tunai atau tangguh yang tidak 

mengandung unsur pembiayaan signifikan; 

(b) Selama periode akad secara proposional jika 

murabahah dilakukan secara tangguh yang 

mengandung unsur pembiayaan signifikan dan 

penjual memiliki risiko yang signifikan terkait 

dengan kepemilikan persediaan. 

17. Murabahah tangguh yang mengandung unsur pembiayaan 

signifikan dalam paragraf 20(b) jika penjual memperoleh 

manfaat yang signifikan dari pembiayaan, yaitu berupa 

perbedaan yang signifikan antara harga jual tangguh 

(harga jual dalam akad) dan harga jual tunai. 
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18. Pendapatan murabahah dari murabahah tangguh yang 

mengandung unsur pembiayaan signifikan dan penjual 

tidak memiliki risiko signifikan terkait dengan 

kepemilikan persediaan diatur dalam ISAK 101. 

Pengakuan Pendapatan Murabahah Tangguh Tanpa 

Risiko Signifikan Terkait Kepemilikan Persediaan. 

19. Biaya transaksi yang terkait dengan akad Murabahah 

diakui selaras dengan pengakuan pendapatan Murabahah 

yang diatur di paragraf 20 dan 22. 

20. Potongan pelunasan piutang Murabahah diakui sebagai 

pengurang pendapatan Murabahah periode tertentu. 

21. Potongan atas piutang Murabahah yang belum dilunasi 

akan mengubah besaran pengakuan pendapatan 

murabahah yang dijelaskan di paragraf 20(b) dan 22. 

22. Keterkaitan antara pengaturan pengakuan pendapatan 

yang diatur dalam Pernyataan ini dan ISAK 101 dan 

pengaturan penurunan nilai atas piutang Murabahah, akan 

diatur dalam PSAK yang akan diterbitkan kemudian. 

23. Denda yang diterima dari pembeli diakui sebagai 

liabilitas. 

Akuntansi Pembeli 

24. Liabilitas yang timbul dari transaksi murabahah tangguh 

diakui sebagai utang Murabahah sebesar jumlah yang 

wajib dibayarkan. 

25. Biaya perolehan dari aset yang diperoleh melalui 

transaksi Murabahah diukur pada : 

(a) harga beli ditambah biaya transaksi, jika Murabahah 

secara tunai; 

(b) biaya perolehan tunai, jika melalui murabahah 

tangguh. Selisih antara harga beli dan biaya 

transaksi dengan biaya perolehan tunai diakui 

sebagai beban Murabahah tangguhan. 

26. Beban Murabahah tangguhan diamotisasi secara 

proposional selama masa akad. 

27. Diskon pembelian yang diterima setelah akad 

Murabahah, potongan pelunasan, dan potongan utang 
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Murabahah diakui sebagai pengurang beban Murabahah 

tangguhan. 

28. Denda yang dibayarkan kepada penjual diakui sebagai 

beban. 

29. Potongan uang muka akibat pembeli batal membeli 

barang diakui sebagai beban. 

 

5) Penyajian 

30. Piutang murabahah disajikan sebesar nilai neto yang 

dapat direalisasikan yaitu saldo piutang Murabahah 

dikurangi penyisihan kerugian piutang. 

31. Pendapatan Murabahah tangguhan dan biaya transaksi 

disajikan sebagai pengurang (contra account) piutang 

Murabahah. 

32. Beban Murabahah tangguhan disajikan sebagai 

pengurang (contra account) utang Murabahah. 

 

6) Pengungkapan 

33. Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan 

transaksi Murabahah, tetapi tidak terbatas pada: 

(a) harga perolehan aset Murabahah; 

(b) janji pemesanan dalam Murabahah berdasarkan 

pesanan sebagai kewajiban atau bukan; 

(c) untuk Murabahah tangguh, pertimbangan yang 

digunakan dalam menilai signifikansi unsur 

pembiayaan dan risiko terkait kepemilikan 

persediaan; 

(d) total denda yang dikenakan kepada pembeli 

Murabahah; 

(e) tingkat kolekbilitas piutang Murabahah dan 

kaitannya dengan pengakuan pendapatan; 

(f) metode penentuan penurunan nilai atas piutang 

Murabahah; dan 

(g) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: 

Penyajian Laporan Keuangan Syariah. 
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34. Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan 

transaksi Murabahah, tetapi tidak terbatas pada: 

(a) nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi 

Murabahah; 

(b) jangka waktu Murabahah tangguh; dan 

(c) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101. 

 

7) Ketentuan Transaksi 

35. Pernyataan ini diterapkan secara prospektif dengan 

ketentuan dampak perubahan kebijakan akuntansi 

terhadap akad Murabahah yang ada pada saat awal 

penerapan Pernyataan ini diakui saldo laba, dan laporan 

keuangan periode sebelumnya tidak disajikan kembali. 

 

8) Tanggal Efektif 

36. Pernyataan ini berlaku untuk efektif periode tahun buku 

yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020. 

 

9) Penarikan 

37. Pernyataan ini menggantikan PSAK 102: Akuntansi 

Murabahah yang diterbitkan pada 6 Januari 2016.
50

 

 

G. Ketentuan Murabahah Dalam Fatwa DSN-MUI 

1) Potongan Pelunasan dalam Murabahah 

Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 

23/DSN-MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 2002: 

a) Jika nasabah dalam transaksi murabahah melakukan 

pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari 

waktu yang telah disepakati. Lembaga Keuangan Islam 

boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran 

tersebut, dengan syarat tidak diperjanjian dalam akad.  

b) Besarnya potongan sebagaimana dimaksud di atas 

diserahkan kepada kebijakan dan pertimbangan Lembaga 

Keuangan Syariah (LKS). 
51

 

                                                           
50 Ikatan Akuntansi Indonesia, ―Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

(PSAK) No.102,‖ 34–41. 
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2) Uang Muka dalam Murabahah 

Sesuai dengan Fatwa DSN No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tanggal 

16 September 2000 : 

a) Dalam akad pembiayaan murabahah, LKS dibolehkan 

untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak 

bersepakat. 

b) Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan 

kesepakatan. 

c) Jika nasabah membatalkan akad murabahah, nasabah 

harus memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang 

muka tersebut.  

d) Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS 

dapat meminta tambahan kepada nasabah.  

e) Jika jumlah uang muka lebih besar dari kegiatan, LKS 

harus mengembalikan kelebihannya kepada nasabah.
52

 

 

2) Diskon dalam Murabahah 

Sesuai dengan Fatwa DSN No. 23/DSN-MUI/III/2000 

tanggal 16 September 2000 : 

a) Harga (tsaman) dalam jual beli adalah suatu jumlah yang 

disepakati oleh kedua belah pihak, baik dama dengan 

nilai (qimah) benda yang menjadi objek jual beli, lebih 

tinggi maupun lebih rendah.  

b) Harga dalam jual beli murabahah adalah harga beli biaya 

yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan 

kesepakatan.  

c) Jika dalam jual beli murabahah LKS mendapat diskon 

dari supplier, harga sebenarnya adalah harga setelah 

diskon; karena itu diskon adalah hak nasabah. 

d) Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian 

diskon tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian (per-

setujuan) yang dimuat dalam akad. 

                                                                                                                             
51 Fatwa Dewan Syari’ah Nasional, NO. 47/DSN-MUI/II/2002, ―Potongan 

Pelunasan Dalam Murabahah‖ (DSN-MUI, 2002). 
52 Fatwa Dewan Syari’ah Nasional, NO. 13/DSN-MUI/IX/2000, ―Uang Muka 

Dalam Murabahah‖ (DSN-MUI, 2000). 
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e) Dalam akad, pembagian akad setelah diskon hendaklah 

diperjanjikan dan ditandatangani.
53

 

 

3) Sanksi Nasabah Mampu yang Menunda-nunda 

Pembayaran 

Sesuai dengan Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 

tanggal 16 September 2000 : 

a) Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang 

dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, 

tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.  

b) Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan 

force majeur tidak boleh dikenakan sanksi.  

c) Nasabah yang mampu atau menunda-nuda pembayaran 

dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk 

membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.  

d) Sanksi didasarkan pada prinsip ta’zir, yaitu bertujuan 

agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan 

kewajibannya.  

e) Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya 

ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad 

ditandatangani.  

f) Dana yang berasal dari denda diperuntukan sebagai dana 

sosial. 
54

 

 

 

 

                                                           
53 Fatwa Dewan Syari’ah Nasional, NO. 23/DSN-MUI/III/2000, ―Diskon 

Dalam Murabahah‖ (DSN-MUI, 2000). 
54Fatwa Dewan Syari’ah Nasional, NO.17/DSN-MUI/IX/2000, ―Sanksi Atas 

Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran,‖ 
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