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PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP PEMBIAYAAN 

MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH BERDASARKAN PSAK NO.105 

TENTANG AKUNTANSI MUDHARABAH 

(Studi Kasus  Pada Bank Permata Syariah Dr.Soetomo 41 Surabaya) 

Oleh : 

Hanna Yulistyanti 

Abstraksi 

Bank syariah harus dapat mengukur dan mengungkapkan transaksi secara layak 
sehingga dapat menyajikan informasi yang dapat dipercaya dan relevan bagi 
penggunanya. Standar akuntansi yang digunakan sebagai prinsip syariah merupakan 
kunci sukses untuk menjalankan sistemnya dalam rangka melayani masyarakat. 
Dalam pelaksanaan operasionalnya, Bank Syariah dalam penelitian ini yaitu Bank 
Permata Syariah perlu menrapkan konsep yang tepat dan relevan dalam perlakuan 
akuntansi pada transaksi-transaksi yang terjadi dalam bank tersebutdan disesuaikan 
dengan PSAK No.105 tentang akuntansi mudharabah. 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk 
memperoleh data yang lebih lengkap, lebih mendalam dan bermakna sehingga tujuan 
penelitian dapat dicapai. Adapun penggunaan metode studi kasus dimaksudkan agar 
penelitian lebih terpusat  dan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang subyek 
maupun obyek penelitian. 

Berdasarkan analisa penelitian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah 
merupakan salah satu jenis pembiayaan Bank Permata Syariah dengan prinsip bagi 
hasil. Perlakuan akuntansi yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan 
pengungkapan pada Bank Permata Syariah telah sesuai dengan standar PSAK 
NO.105 tentang akuntansi mudharabah untuk setiap pencatatan dalam transaksinya. 
Hanya pada penyajian laporan Laba/Rugi tidak sesuai dengan PSAK NO.105 yang 
menyatakan bahwa Laba/Rugi disajikan dalam bentuk pengelompokan pendapatan 
dan beban menurut karakteristik transaksi. Sedangkan pada Bank Permata Syariah 
disajikan dalam bentuk pengelompokkan pendapatan menurut sistem yang 
digunakan. 

 

Keyword : Pembiayaan Mudharabah, PSAK 105, Perlakuan akuntansi 
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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bank adalah lembaga keuangan yang mempunyai kegiatan menghimpun 

dan menyalurkan kembali dana tersebut ke semua lapisan masyarakat. 

Perkembangan perbankan dengan menggunakan prinsip syariah atau 

lebih dikenal dengan nama bank syariah sudah bukan merupakan hal yang asing lagi 

di Indonesia. Mulai tahun 1990, mulailah terealisasi ide tentang adanya bank islam 

atau berbasis syariah di Indonesia, yang bermula dari bentuk penolakan terhadap 

system riba yang bertentangan dengan hokum islam. 

Manajemen bank syariah serta lembaga keuangan syariah tidak banyak 

berbeda dengan manajemen bank konvensional. Namun dengan adanya landasan 

syariah serta sesuai dengan peraturan pemerintah yang menyangkut bank syariah 

anatar lain UU No. 7 Tahun 1992, tentu saja baik organisasi maupun system 

operasional bank syariah terdapat perbedaan dengan bank pada umumnya, terutama 

adanya dewan pengawas syariah dalam truktur organisasi dan adanya system bagi 

hasil.  

Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan dasar 

bagi operasional bank syariah secara keseluruhan. Secara syariah, prinsipnya 
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berdasarkan kaidah al-mudharabah. Pembiayaan mudharabah itu sendiri adalah  salah 

satu produk dari bank syariah yang menggunakan system bagi hasil. Secara teknis al-

mudharabah dapat diartikan sebagai suatu bentuk akad kerjasama usaha antara dua 

pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, 

sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola, dimana keuntungan usaha secara 

mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak dan apabila 

rugi maka kerugian akan ditanggung pemilik modal selam kerugian itu bukan akibat 

kelalaian pengelola, sebaliknya jika kerugian diakibatkan karena kekurangan atau 

kelalaian pengelola maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. 

Dasar hukum pembiayaan mudharabah adalah UU RI No.10 tahun 1998 

tetang perubahan atas UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan berdasarkan surat 

keputusan direksi BI No.32/ Kep/ Dir, tentang bank umum berdasarkan prinsip 

syariah dalam melakukan kegiatan usahanya yang meliputi penyaluran dana melalui 

pemiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip mudharabah, musyarakah dan bagi hasil 

lainnya. Berdasarkan prinsip ini, bank islam akan berfungsi sebagai mitra , baik 

dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. 

Bank syariah tidak mengenal pinjaman uang tetapi yang ada adalah 

kerjasama atau kemitraan dengan prinsip bagi hasil, dimana hal ini merupakan 

sesuatu yang menarik untuk diteliliti mengingat maraknya perbankan yang 

menjalankan operasinya denga peminjaman uang yang menggunakan system bunga. 

Sementara peminjaman uang pada bank syariah dimungkinkan untuk tujuan sosial. 
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Prinsip syariah sendiri merupakan aturan perjanjian berdasarkan hokum islam antara 

bank dan pihak lain untuk menyimpan dana maupun pembiayaan kegiatan usaha, 

ataupun kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.bank syariah adalah 

lembaga keuangan/perbankan yang operasional atau produknya dikembangkan 

berlandaskan pada al-qur’an dan al-hadist. Lembaga keuangan tersebut harus 

beroperasi secara ketat berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang tentunya sangan 

berbeda dengan prinip-prinsip yang dianut oleh lembaga keuangan non-syariah. 

Adapun prinsip-prinsip yang dimaksud adalah : 

1. menjalankan aktivitas bisnis dengan perdagangan berdasarkan pada kewajaran dan 

keuntungan yang halal. 

2. Larangan menerapkan bunga pada segala jenis dan bentuk transaksi. 

3. Larangan menjalankan monopoli 

4. Mengeluarkan zakat dari hasil kegiatannya 

5. Bekerjasama dalam membangun masyarakata, melalui aktivitas bisnis dan 

perdagangan yang dilarang oleh islam. 

Adapun perlakuan akuntansi atas  pembiayaan mudharabah menurut 

PSAK 105 yang terdiri dari pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. 

Perlakuan merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi elemen 

laporan keuangan serta kriteria pengakuan (ada kemungkinan bahwa manfaat 

ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam 

perusahaan dan pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan 
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andal). Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata 

maupun dalam jumlah rupiah tertentu dan mencantumkannya dalam neraca atau 

laporan laba rugi. Sedangkan pengukuran adalah proses penentuan jumlah rupiah 

untuk mengakui dan memasukkan setiap elemen laporan keuangan dalam neraca atau 

laporan laba rugi yang menggunakan dasar pengukuran biaya historis atau biaya 

terkini atau nilai realisasi atau didasarkan pada nilai sekarang (Anis, 2001: 146). 

Penyajian yang dimaksudkan adalah dimana suatu akun diletakkan 

dalam struktur laporan keuangan (apakah diletakkan dilaporan arus kas). Sedangkan 

pengungkapan (disclosure) memiliki arti tidak menutupi atau tidak menyembunyikan. 

Apabila dikaitkan dengan data, disclosure berarti memberikan data yang bermanfaat 

kepada pihak yang memerlukan (investor, kreditor, pegawai, konsumen, pemerintah, 

dan masyarakat umum, serta pengguna lainnya) dan apabila dikaitkan dengan laporan 

keuangan berarti laporan keuangan tersebut harus memberikan informasi yang jelas 

dan cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha (Anis, 2001: 231). 

Sebagaimana layaknya suatu bank syariah, bank permata syariah juga 

menyediakan fasilitas penitipan uang dan pemberian kredit pada semua sektor yang 

mebutuhkan dana. Sesuai dengan fungsi dan jenis dana yang dikelola oleh lembaga 

islam yang mengembangkan konsep bebas bunga, selanjutnya melahirkan berbagai 

macam jenis produk pengumpulan dan penyaluran dana oleh lembaga syariah 

keberadaan bank maupun lembaga syariah diharapkan dapat dimanfaatkan dengan 
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sebaik-baiknya untuk dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui produk 

perbankan yang disediakan. 

Bank permata syariah dengan system bagi hasil dirancang untuk 

menciptakan kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan berbagi hasil usaha 

antara pemilik dana/nasabah (shahibul maal) yang menyimpan uangnya di bank, bank 

selaku pengelola dana (mudharib), dan masyarakat yang membutuhkan dana yang 

berstatus peminjam dan atau pengelola usaha. Kontrak bagi hasil adalah kontrak 

menanggung untung atau rugi antara pemilik dana atau bank dan nasabah atau 

peminjam dana. Mereka bersatu dalam keuntungan dengan pembagian berdasarkan 

presentase bagi hasil atau nisbah. Jika usaha mengalami kerugian, maka kerugian 

tersebut akan dibagi berdasarkan timbulnya kerugian, yaitu jika kerugian timbul 

karena resiko bisnis. Sedangkan apabila kerugian itu timbul karena kelalaian nasabah, 

maka kerugian ditanggung oleh nasabah. 

Bank Permata syariah merupakan bank dengan prinsip bagi hasil yang 

merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam hal penghimpunan 

maupun penyaluran dana, dimana system bagi hasil dapat dilakukan dalam akad 

pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah. Standar akuntansi yang digunakan 

sebagai prinsip syariah merupakan kunci sukses bagi bank atau lemabaga keuangan 

syariah untuk menjalankan sistemnya dalam rangka melayani masyarakat.  

Pada awal dibentuknya Bank Permata Syariah pada bulan November 

2004, saat itu masyarakat sekitar belum terlalu memahami tentang apa manfaat dan 

perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah. Pada awal tahun 2005 
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bank permata syariah hanya dapat menjaring nasabah sebesar 25% dari jumlah 

nasabah pada saat ini yang kurang lebih sekitar 55 ribu nasabah. Dengan seiring 

berjalannya waktu, pihak dari Permata Syariah terus berusaha untuk meyakinkan 

masyarakat bahwa bank syariah jauh lebih baik dari pada bank konvensional. 

Terbukti dengan semakin meningkatnya jumlah nasabah dari tahun ke tahun. Saat ini 

perbankan syariah makin bertumbuh pesat karena masyarakat lebih tertarik dengan 

produk-produk pembiayaan pada bank syariah. Adapun tabel yang menunjukkan 

peningkatan nasabah Permata Syariah dari tahun ke tahun : 

 

TAHUN JUMLAH NASABAH 

2005-2006 25% (+/- 13.750 Nasabah) 

2006-2007 27% (+/- 14.850 Nasabah) 

2007-2008 35% (+/- 19.250 Nasabah) 

2008-2009 57% (+/- 31.350 Nasabah) 

2009-2010 70% (+/- 38.500 Nasabah) 

2010-2012 85% (+/- 46.750 Nasabah) 

Sumber : Permata Syariah 2012 

Dari daftar tabel diatas, terlihat bahwa terjadi peningkatan yang 

signifikan pada tahun 2008-2009. Dengan adanya peningkatan yang signifikan maka 

dapat terlihat bahwa masyarakat mayoritas banyak beralih ke Bank Syariah, atau 
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dengan kata lain telah banyak masyarakat yang telah memahami tentang produk-

produk yang ada pada Bank Permata Syariah.  

Hal inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian terhadap salah satu 

produk pembiayaan yang terdapat pada Bank Permata Syariah yang tidak menganut 

prinsip bunga/riba, melainkan menggunaka prinsip perolehan keuntungan atau margin 

yaitu pembiayaan al-Mudharabah. Dimana saat ini produk pembiayaan Mudharabah 

merupakan produk Bank Permata Syariah yang paling banyak dilaksanakan. Oleh 

karena itu penliti memilih masalah mudharabah sebagai obyek penelitian skripsi pada 

Bank Permata Syariah dengan judul “Perlakuan Akuntansi Terhadap Pembiayaan 

Mudharabah Pada Bank Syariah Berdasarkan PSAK NO.105 Tentang 

Akuntansi Mudharabah.” 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, analisa tentang pembiayaan 

mudharabah dapat dirumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut : 

“Bagaimana perlakuan akuntansi atas pembiayaan mudharabah pada bank 

permata syariah berdasarkan psak 105 tentang pembiayaan mudharabah ?” 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah : 

Untuk mengetahui dan menguji secara empiris bagaimana perlakuan 

akuntansi atas pembiayaan mudharabah pada bank permata syariah 

berdasarkan psak 105 tentang akuntansi mudharabah 

 

1.4 Manfaat penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan akan diperoleh melalui penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti adalah : 

1. Bagi peneliti 

penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengetahuan serta 

memperdalam pemahaman tentang gambaran pendapatan bagi hasil 

dari prinsip-prinsip islam khususnya pada produk pembiayaan 

mudharabah berdasarkan psak 105 tentang akuntansi mudharabah. 

2. Bagi Praktisi 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan ataupun 

masukan yang bermanfaat pada pengukura dan pengakuan pendapatan 

bagi hasil berdasarkan psak 105 tentang akuntansi mudharabah, dan 

mampu memberikan informasi bagi masyarakat tentang perlakuan 

akuntansi pembiayaan mudharabah pada bank syariah, dan dapat 
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mengetahui keunggulan bank syariah jika dibandingkan dengan bank 

konvensional. 

3. Bagi akademisi 

Diharapkan dapat menambah perbendaharaan dan referensi 

perpustakaa Universitas Pembangunan Naional “Veteran” Jawa Timur 

khususnya jurusan akuntansi dan untuk membantu penelitian 

selanjutnya. 
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