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The study was done in order to determine the application of lslamic accounting standards, knowing the management of 
financial transoctions and to determine the role of accounting standards in the management of lslomic finoncial 
tronsoctions. In this study the authors used the method description of a methodof reseorch conducted by collecting data 
for processing and further analyzed and taken kesimpulan. Penelitian performed on lslamic Banking in the Cirebon. Based 
on research by the author obtained the result that the application of accounting standards on the shariah lslamic Bank 
has been adequately proven by the implementation of this recognition, registration and disclosure, and the average 
value of 4.01 for total respondents' answers in the interval from 3.40 to 4.19 as well as management of financial 
transactions in lslamic Banking is adequate this is evidenced by the implementation of the clossificotion of financial 
transactions, documents that are used and the management oversight offinancial transactions and the average total 
value of the respondent's onswer of 3.96 which is in the interval 3.40 - 4.19. To test whether or not the relationship 
between lslamicoccountingstondards with the management of financial transoctions with BankSyarioh usedSpearman 
rankcarrelatian coefficient with n =10ond5%significance level. The resultsshowed thot the colculatedrs (0711) which is 
in the region (0.60 to 0.799) means that there is a strong relationship between lslamic accounting standards with the 
management of financial tronsoctions in lslomic bonks. Tcount value greater than Table (2.858>2.306), this shows that 
the research hypothesis is accepted that "there is a role of lslamicAccounting Standards in the Management of Financial 
Tronsoctions in lslamic Banking" and the role of lslomic Accounting Standards in the Management of Financial 
Tronsoctions in lslomic Bank is 50,5%. 

- 
Laju pertumbuhan ekonomi dalam perkembangan- sehingga ruang gerak perbankan syariah menjadi 

nya tidaklah terlepas dari peran serta sektor 
perbankan. Bank merupakan salah lembaga keuangan 
yang mempunyai peranan penting di dalam 
perekonomian suatu negara. Bank pada prinsipnya 
merupakan lembaga intermediasi yang menghimpun 
dana dari masyarakat yang mengalami surplus dana 
dan menyalurkan kepada masyarakat yang membutuh- 
kan dana. Jenis bank di lndonesia dibedakan menjadi 
dua jenis yang dibedakan berdasarkan pembayaran 
bunga atau bagi hasil usaha diantaranya adalah bank 
yang melakukan usaha secara konvensional dan bank 
yang melakukan usaha secara syariah. 

Beberapa tahun belakangan i n i  te r jad i  
pertumbuhan bank-bank yang berbasis syariah. 
Dimana bank syariah adalah bank yang menerapkan 
prinsip syariah agama Islam, awalnya lahirnya bank 
syariah diawali dengan berdirinya bank Muamalat 
lndonesia pada tahun 1992. Pada tahun 1992 
dikeluarkan undang-undang tentang perbankan yaitu 
UU No. 7 tahun 1992, namun pada periode tahun 1992 
samapai 1998 perkembangan bank syariah tidak 
berjalan mulus ha1 ini diakibatkan oleh adanya 
pembatasan dalam undang-undang dan diterbitkannya 
PP No. 72 tahun 1992 tentang bank bagi hasil secara 
tegas memberikan batasan bahwa "Bank bagi hasil 
tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang tidak 
berdasarkan prinsip bagi t i  asil (bunga). Sebaliknya pula 
bank yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip 
bagi hasi.1 tidak diperkenankan melakukan kegiatan 
usaha berdasarkan prinsip bagi hasil." (pasal 6) 

terbatas, akibatnya hanya ada satu bank syariah yang 
berdiri sampai dikeluarkannya Undang-Undang No. 10 
tahun 1998. 

Sejak UU tersebut diberlakukan untuk meng- 
gantikan Undang-Undang No. 7 tahun 1992, landasan 
hukum bank syariah telah cukup jelas dan kuat serta 
memberikan arahan bagi bank-bank konvensional 
untuk membuka cabang syariah atau bahkan 
menkonversi diri secara total menjadi bank syariah. 
Dengan tegas pasal 6 UU No. 10 tahun 1998 
memperbolehkan bank umum yang melakukan 
kegiatan secara konvensional dapat juga melakukan 
usaha dengan berdasarkan prinsip syariah. Lalu timbul 
beberapa perubahan yang memberikan peluang yang 
lebih besar bagi pengembangan bank syariah. Undang- 
undang tersebut telah mengatur secara rinci landasan 
hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan 
dan diimplementasikan oleh banksyariah. 

Komite-Akuntansi Syariah Dewan Standar Akuntasi 
Keuangan menerbitkan enam Pernyataan Standar 
Akuntansi Keuangan (PSAK) bagi seluruh lembaga 
keuangan syariah yang akan berlaku 1 Januari 2008. 
Ketua Komite Akuntansi Syariah M Yusuf Wibisana 
menjelaskan PSAK bukan hanya sebagai acuan 
transaksi perbankan, tetapi juga mengatur seluruh 4 

transaksi lembaga keuangan syariah. Dalam 
penyusunan PSAK tersebut, Komite Akuntansi Syariah 
mengacu pada Pernyataan Akuntansi Perbankan 
Syariah lndonesia (PAPSI) Bank Indonesia, selain itu 
juga pada sejumlah fatwa akad keuangan syariah 



yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis 
Ulama lndonesia (DSN MUI). Sejak 1992 hingga 2002, 
atau selama 10 tahun perbankan syariah tidak memiliki 
PSAK khusus. Eksistensi akuntansi syariah di lndonesia 
diawali oleh PSAK 59 yang disahkan pada 1 Mei 2002 
dan berlaku mulai 1 Januari 2003.PSAK yang 
merupakan produk Dewan Syariah Akuntansi 
Keuangan-lkatan Akuntasi lndonesia berlaku hanya 
dalam tempo lima tahun. Sementara PSAK 101-106 
yang akan diberlakukan pada 1 Januari 2008, telah 
disahkan pada 27 Juni 2007. Perbedaan mendasar 
antara PSAK 59 dengan PSAK terbaru, adalah 
pemberlakuan bukan hanya ditujukan untuk entitas 
bank syariah saja, tetapi juga untuk entitas syariah dan 
konvensional. Menurut M Yusuf Wibisana is i  dari PSAK 
ini bukan merupakan perubahan dari PSAK 59, tetapi 
berupa penjelasan dan penambahan secara lebih detil. 
Kalangan pelaku usaha juga berharap keluarnya PSAK 
ini bisa mendorong pertumbuhan industri ekonomi 
syariah di Indonesia. (Bisnis.com) 

Setiap lembaga keuangan bank ataupun non bank 
dalam menjalankan kegiatan usahanya akan melakukan 
suatu transaksi keuangan. Transaksi keuangan sangat 
diperlukan dalam bank syariah untuk mengungkapan 
laporan atau informasi kepada pihak yang memerlukan 
baik dari pihak bank maupun nasabah, oleh karena i t l i  
pengelolaan transaksi keuangan pada bank syariah 
harus sesuai dan berpedoman kepada Standar 
Akuntansi Syariah salah satunya dari PSAK No. 101-106. 
Bank syariah yang berdasarkan pada prinsip-prinsip 
lslarn begitu menekankan masalah pencatatan 
transaksi sebagaimana dalam Al-qur'an yang menjadi 
pegangan orang muslim, Allah SWT berfirm2n : 
"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 
bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang 
ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan 
hendaklah seorang penulis menuliskonya dengan 
benar. .. "(Al-Baqarah 282). 

Bermualah disini maksudnya adalah melakukan 
suatu transaksi, ini menunjukan bahwa lslarn sangat 
memperhatikan masalah transaksi agar tidak ada pihak 
yang dirugikan karena adanya pembukuan dalam 
pelaporan keuangan, dan transaksi yang terjadi dalam 
perbankan syariah khususnya proses pengelolaannya 
harus berpedoman pada Standar Akuntansi Syariah 
yaitu PSAK No. 101-106. (Amirudin Maruf "Peranan 
Standar Akuntansi Murabahah dalam Transaksi 
murabahah pada bankSyariahl', 2009) 

Fenomena diatas menggambarkan bahwa pada 
aktivitas khususnya pengelolaan transaksi keuangan 
yang terjadi dalam perbankan syariah akan diatur dan 
h ~ r u s  berpedoman kepada PSAK No. 101-106. Dalam 
PSAK No. 101-106 mengatur perlakuan akuntansi 
(pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkap- 
an) transaksi khusus yang berkaitan dengan aktivitas 
banksyariah. 

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa 
pentingnya Peranan Standar Akuntansi Syariah dalam 

Pengelolaan Transaksi Keuangan pada Bank Syariah. 
Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah 
untuk mengetahui penerapan standar akuntansi 
syariah, mengetahui pengelolaan transaksi keuangan 
dan untuk mengetahui peranan standar akuntansi 
syariah dalam pengelolaan transaksi keuangan. 

Bank Syariah 
Dalam pasall ayat 7 Undang-Undang No. 21 Tahun 

2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan: 
"Banksyariah adalah bank yang menjalankan kegiatan 
usahanya berdasarkan Prinsip Syarioh dun menurut 
jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dun Bank 
Pembiayaan RakyatSyariah." 

Bank syariah adalah bank yang berazaskan, antara 
lain pada azas kemitraan, keadilan, transparansi, dan 
universal serta memiliki falsafah mencari keridhoan 
Allah untukmemperoleh kebajikan duniadan akhirat. 

Standar Akuntansi Syariah 
Berbicara rnengenai akuntansi, kita tidak cukup 

hanya mengerti tentang pengertian dari akuntansi itu 
saja tetapi kita juga harus tahu apa yang dimaksud 
dengan standar akuntansi itu sendiri kemudian teknik 
akuntansi i tu apa. Adapun pengertian standar 
akuntansi menurut H. Muchtar Mandala (1997, 65) 
adalah sebagai berikut : 
"Peraturan umum yang dijabarkan dari laporan 
keuangan atau konsep teoritis akuntonsi yang menjadi 
dasar dalam pengem bangan teknik akuntansi." 

Pengertian dari standar akuntansi syariah itu sendiri 
pada dasarnya hampir sama dengan pengertian 
standar akuntansi secara umum, akan tetapi standar 
akuntansi syariah lebih mengutamakan ke arah pola 
pertanggungjawaban yang menuju keadilan, 
kebenaran antarsesama sesuai dengan syariah Islam. 
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 59 (2002, 
1) meliputi : 
a. Pengakuan terdiri dari Pengakuan Mudharabah, 
Musyarakah, Salam dan Salam Pararel, lstishna dan 
lstishna Pararel, ljarah dan ljarah Muntahiyyah 
bittamlikdan pengakuan Al-qardh. 
b. Pencatatan terdiri dari Pencatatan Mudharabah, 
Musyarakah, Salam dan Salam Pararel, lstishna dan 
lstishna Pararel, ljarah dan ljarah Muntahiyyah 
bittamlikdan pencatatan Al-qardh. 
c. Pengungkapan terd i r i  'dari Pengungkapan 
Mudharabah; Musyarakah, Salam dan Salam Pararel, 
lstishna dan lstishna Pararel, ljarah dan ljarah 
Muntahiyyah bittamlik dan pengungkapan Al-qardh. 

Pengelolaan Transaksi Keuangan Bank Syariah 
Transaksi keuangan sangat diperlukan dalam bank 
syariah untuk mengungkapan laporan atau informasi 
kepada pihak yang memerlukan baik dari pihak bank 
maupun nasabah. Bank syariah yang berdasarkan pada 
prinsip-prinsip Islam begitu menekankan masalah 
pencatatan transaksi ini sebagaimana dalam Al-qur'an 



yang menjadi pegangan orang muslim. 
Pada dasarnya pengelolaan transaksi keuangan 

pada bank syariah tidak jauh berbeda dengan teknik 
akuntansi pada umumnya pada bank konvensional. 
Dimulai dari klasifikasi transaksi keuangan, dokumen- 
dokumen yang diperlukan, sampai pada pengawasan 
pengelolaan transaksi keuangan. 

Klasifikasi Transaksi Keuangan 
Transaksi keuangan pada bank syariah menurut 

prinsipnya dapat diklasifikasikan kedalam lima prinsip 
yaitu : 1). Prinsip Titipan, 2) Prisip Bagi Hasil, 3). Prinsip 
Jual Beli, 4). Prinsip Sewa, 5). Prinsip Jasa. 

Dokumen-dokumen yang Dipergunakan 
Adapun dokumen-dokumen yang digunakan dalam 

pengelolaan transaksi keuangan menurut Muhammad 
(2002, 286) antara lain adalah sebagai berikut : 
Dokumen Produk Dana, Dokumen Produk Pembiayaan 
dan Dokumen ProdukJasa. 

Pengawasan PengelolaanTransaksi Keuangan 
Kepentingan utama bagi manajemen puncak (top 

manajemen) adalah kelancaran operasi dalam bank. 
Pengawasan yang dilakukan oleh para manajer akan 
sangat berpengaruh pada kepastian tercapai tidaknya 
harapan mereka dan dalam pengambilan keputusan 
yang lebih baik. 

Menurut Muhammad (2002,186) ada beberapa ha1 
yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan 
pengawasan transaksi keuangan, diantaranya adalah : 
Proses Pengawasan, Sistem lnformasi Manajemen dan 
Program Audit Internal. 

METODE 

Metode Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

penelitian deskriptif, dengan pendekatan studi kasus. 
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri 
dari 2 (dua) variable yaitu : 

1. Variabel bebas (Independent variable) 
Yaitu variabel standar akuntansi syariah, yang 

dilambangkan dengan X(Variabe1 X).  Adapun indikator 
yang digunakan: a). Pengakuan terdiri dari Pengakuan 
Mudharabah, Musyarakah, Salam dan Salam Pararel, 
lstishna dan lstishna Pararel, ljarah dan ljarah 
Muntahiyyah bittamlik dan pengakuan Al-qardh., b). 
Pencatatan terdiri dari Pencatatan Mudharabah, 
Musyarakah, Salam dan Salam Pararel, lstishna dan 
lstishna Pararel, ljarah dan ljarah Muntahiyyah 

- b i t taml ik  dan pencatatan Al-qardh. dan c). 
Pengungkapan t e r d i r i  d a r i  Pengungkapan 
Mudharabah, Musyarakah, Salam dan Salam Pararel, 
lstishna dan lstishna Pararel, ljarah dan ljarah 
Muntahiyyah bittamlik dan pengungkapan Al-qardh. 

2. Variabel terikat (Dependent variable) 
Yaitu variabel pengelolaan transaksi keuangan, yang 

dilambangkan dengan Y (Variabel Y ). Adapun indikator 
yang digunakan adalah a). Klasifikasi Transaksi 
Keuangan terdiri dari 1). Prinsip Titipan, 2) Prisip Bagi 
Hasil, 3). Prinsip Jual Beli, 4). Prinsip Sewa, 5). Prinsip 
Jasa. b).Dokumen-dokumen yang Dipergunakan terdiri 
dari l).Dokumen Produk Dana, Dokumen Produk 
Pembiayaan dan Dokumen Produk Jasa.dan c). 
Pengawasan Pengelolaan Transaksi Keuangan terdiri 
dari : 1). Proses Pengawasan, 2). Sistem lnformasi 
Manajemen dan 3). Program Audit Internal. 

Rancangan pengujian hipotesis dimulai dengan 
tahap penetapan hipotesis no1 (Ho), pemilihan tes 
statistik dan penetapan tingkat signifikan dan 
penetapan kriteria pengujian. 

1. Penetapan hipotesis no1 
Hipotesis no1 (Ho) adalah syarat mutlak pada 

pengujian hipotesis. Hipotesis no1 dapat dari suatu 
pemikiran yang berdasarkan suatu studi intelektual 
yang mendalam, tetapi H-o juga dapat berasal dari suatu 
pernyataan tanpa didasarkan pada studi intelektual 
apa-apa (sekedar sebagai pemenuhan syarat). 
Disamping Ho, terdapat hipotesis alternatif (Ha) yang 
merupakan perangkat pilihan hipotesisselain Ho. 

2. Pemilihan tes statistik dan perhitungan nilai tes 
statistik 
Untuk menguji hipotesis tersebut digunakan teknik 

statistik non parametis, karena statistik ini sangat 
sesuai dengan ilmu-ilmu sosial dan dapat digunakan 
untuk skor selain skor eksak dimana pengertian 
keangkaan, melainkan semata-mata merupakan 
tingkatlrank, serta sesuai dengan pengujian yang 
berukuran kecil (n < 25). Koefisien dari rank kolerasi 
digunakan untuk mengukur derajat erat tidaknya untuk 
mengukur derajat erat tidaknya hubungan tersebut 
didasarkan pada pemberian ranking terentu yang 
sesuai dengan pengamatan serta pasangannya. Di lain 
pihak rank kolerasi dapat pula digunakan untuk 
mengukur kedua variabel, hipotesis akan diuji dengan 
menggunakan uji Rank Kolerasi Spearman, dengan 
rumussebagai berikut 

Dimana: 
I' = koefisien korelasi Rankspearman 

Ed;' = jumlah hasil pengurangan antara rangking 
yang terdapat padavariabel X danY 

n = jumlahresponden 
6 = konstanta Q 

Langkah-langkah pengujian Rank Spearman adalah 
sebagai berikut : 
a. Memberikan rangking pada variabel X dan Y mulai 

dari lsampai n. 



b. Menentukan harga disetiap subjek dengan Tabel 4.1 Tanggapan Responden 
rnengurangkan rangking X terhadap Y. Tentang Pelaksanaan Standar Akuntansi Syariah 

Selanjutnya mengkuadratkan harga pada masing- 
masingsubjek untuk mendapatkan nilai di2. 

c. Menjurnlahkan harga-harga di2. 
d. Mendistribusikan harga-harga yangtelah diperoleh 

kearah rumusrs . 

3. Penetapan tingkat signifikan 
Dalam pengujian tes ini, tes yangdibutuhkan adalah 

tes satu pihak, dimana digunakan tingkat signifikan (a) 
0.05 karena dianggap cukup ketat untuk mewakili 
hubungan antara kedua variabel tersebut. Selain itu 
tingkat signifikan yang urnum digunakan dalam ilrnu 
sosial. Tingkat signifikan r,  , ini kernudian diuji 
kebenarannya. Setelah nilai kolerasi ( r, ) diperoleh 
maka kernudian dicari nilai t dengan rurnus sebagai 
berikut : 

, , , ;  
NO 

Pertanyaan , ss 1 s i KS : TS STS ! Total I ; 1 Keteralgan 
. . . .  . . . I .  ...I . . :  . 1 - - i  i . . . . . -. . . . . 

1. I 30 ' 12 3 0 j 0 I 45 j 4,SO 8 Sangatmemadai 
2. 0 1 24 12 1 0 ! 0 ' 36 j 3.60 Memadai 
3. , 25 ' 16 1 3 0 1 0 1 44 4.40 , Sangatmemadai 
4. j 10 / 24 3 j 2 1 0 ! 39 3.90 ; Memadai 
5. . s 24 i 6 . 2 1 o / 37 i 3.70 Memadai 
6. ; 0 1 2 S 1  6 . 2  36 3.60 , Memadai 
7. , 35 / 12 t 0 0 j 47 1 4.70 Sangatmernadai 
8. 25 20 i 0 . 0 I 0 1 45 4.50 , Sangatmemadai 
9. ! 0 ' 3 2 '  6 1 0  38 ! 3.80 Memadai 
10. 1 0 32 i 6 i 0 1 E ! 38 ; 3,80 Memadai 
11. 1 0 ! 2 4 1  40 i 4.00 / Sangat rnemadai 
12. 1 5  : 1 6 ;  9 t 4  , 34 ; 3.40 1 Memadai 
13. 1 25 ' 16 ' 0 1 2 0 : 43 1 4 3 0  ' Sangatmemadai 
14. / 10 1 24 

' 
3 / 2 0 ' 39 ' 3.90 : Memadai 

15. , 15 ! 16 9 i 0 0 40 4,OO i Memadai 
16. 1 0 1 3 2 1  6 i 0 ; 0 1  38 ' Memadai 
17. 10 I 16 , 9 1 2 1 0 : 37 1 ::;: / Memadai 

2 1. 

j 4,Ol I Memadai 

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, hasil penelitian 

rt = rs J ! !  kuesioner secara keseluruhan rnenunjukkan bahwa I - r ;  
penerapan standar akuntansi syariah pada Bank 

Keterangan Syariah dapat dikatakan berjalan memadai. Hal ini 
dibuktikan dengan nilai rata-rata total dari jawaban 

r.T = Koefisien Rankspearman responden sebesar 4,01 yang berada pada interval 3,40 

N = Banyaknya subjekyangditeliti -4,19. 
Hasil kuesioner tersebut rnernbuktikan bahwa 

Hasil perhitungan yang diperoleh (disebut t-hitung) penerapan Standar Akuntansi Syariah pada Bank 

akan dibandingkan dengan nilai t yang ada pada tabel S~ariah sudah memadai, ha1 ini didukung oleh adanya 

(disebut t-tabel). Perbandingan tersebut akan beberapafaktoryaitu: 

rnenghasilkan salah satu dari keputusan sebagai a. Adan~a pengakuan transaksi keuangan yang sesuai 

berikut (pengujian satu sisi) : dengan Standar Akuntansi Syariah, diantaranya : 
- Pengakuan Mudharabah 

Ho diterima bila t - hitung > t adf (n-2) . 
Ho ditolak bila t - hitung c t adf (n-2) 

4. Kriteria pengujian 
Kriteria pengujian ditetapkan dengan melihat hasil 

perhitungan interval koefisien, dengan interval 
tertentu pada tabel 3.1 rnaka dapat dilihat apakah 
hipotesis terdapat hubungan yang positif antara 
Standar Akuntansi Syariah dalam Pengelolaan Transaksi 
Keuangan pada Bank Syariah. Dengan dernikian 
hipotesis no1 (Ho) ditolak dengan hipote,sis alternatif 
(Ha) diterima. 

HASlL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang 
telah dilakukan rnaka dapat diperoleh bahwa : 

- Pengakuan Musyarakah 
- Pengakuan Murabahah 
- Pengakuan Salam dan Salarn Paralel 
- Pengakuan lstishna dan lstishna Parallel 
- Pengakuan ljarah dan ljarah Muntahiyyah 

bittarnlik 
- Pengakuan Al-qardh 

b. Adanya rnetode pencatatan transaksi keuangan 
yang sesuai dengan Standar Akuntansi Syariah, 
diantaranya : 

- Pencatatan Mudharabah 
- Pencatatan Musyarakah 
- Pencatatan Murabahah 
- Pencatatan Salarn dan Salam Parallel 
- Pencatatan lstishna danlstishna Parallel 
- Pencatatan ljarah dan ljarah Muntahiyyah 

bittarnlik 
- Pencatatan Al-qardh 

1. Penerapan Standar Akuntansi Syariah pads Bank C' A d a n ~ a  pengungkapan transaksi keuangan yang 

syariah telah memadai, hal ini terlihat dari basil sesuai dengan Standar Akuntansi Syariah, diantaranya : 

perhitungan jawaban kuesioner secara keseluruhan - Pengungkapan Mudharabah 

diperoleh nilai rata-rata dari total jawaban responden - Pengungkapan Musyarakah 

sebesar 4,01 yang berada di interval 3,40-4,19, ha1 ini - Pengungkapan Murabahah 

dapat dilihat pada tabel 4.1 : , 
- Pengungkapan Salam dan Salam Paralel 
- Pengungkapan lstishna dan lstishna Parallel 
- Pengungkapan ljarah dan ljarah Muntahiyyah 

tabel4.1 b bittamlik 
- Pengungkapan Al-qardh 



2. Pengelolaan Transaksi Keuangan pada Bank Syariah telah kekuatan korelasi dinamakan koefisien korelasi Rank 
rnernadai. Hal ini terlihat dari hasil perhitungan jawaban Spearman. 
kuesioner secara keseluruhan diperoleh nilai rata-rata dari Berdasarkan rumus korelasi Rank Spearman maka 
total jawaban responden sebesar 3,96 yang berada pads dapat dihitung kuatnya hubungan variable x dan 
interval 3,40-4,19, ha1 ini dapat dilihat pada tabel 4.2 : 

variable Y. Penulis memaparkan skor hasil kuesioner 

Tabel 4.2 Tanggapan Responden Tentang Standar Akuntansi Syariah dan Pengelolaan Transaksi 

Pengelolaan Transaksi Keuangan Keuangan sebagai berikut : 

NO - .  

9. 10 20 , 6 / 2 0 ! 38 ' 3.80 i Memadai 
10. ' 5 : 12 : 15 : 2 0 . 34 : 3,40 ! Memadas 
11. - 0 : 24 , 9 ' 2 , 0 / 35 ' 3,M Memadai 

Sangat memadai 

20. 

..... 

Tabel 4.3 Standar Akuntansi Syariah (X) dan 
Pengelolaan Transaksi Keuangan (Y) 

Dengan diketahui CdiZ sebesar 35,5; maka penulis 
mencari  jumlah angka kembar yang terdapat pada 

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, hasil penelitian kuesioner variabel X dan  variabel Y sepert i  terdapat pada tabel 4.4 
secara keseluruhan menunjukkan bahwa pelaksanaan dantabel4.5di  bawah in i  : 
pengelolaan transaksi keuangan dapat dikata kan berjalan 
memadai. Hal ini dibuktikan dengan nilai rata-rata total daii 
jawaban responden sebesar 3,96 yang berada pada interval Tabel 4.4 Angka Kembar Variabel X 

3,40-4,19. 
Hasil kuesioner tersebut  mernbukt ikan bahwa 

pengelolaan transaksi keuangan pada Bank Syariah sudah 
rnernadai, ha1 ini didukungoleh adanya beberapa faktor yaitu 

a. Adanya pengklasifikasian transaksi keyangan dalarn 
pengelolaan transaksi keuangan pada Bank Syariah , yang 
terdiri dari: 

- PrinsipTitipan 
- Prinsip Bagi Hasil 
- PrinsipJual Beli 
- Prinsip Sewa 
- PrinsipJasa 
b. Adanya penggunaan dokurnen yang telah diterapkan 

oleh bank syariah pada setiap transaksi keuangan dalarn 
pengelolaan transaksi keuangan pada Bank Syariah 
yang terdiri dari : 

- Dokumen Produk Dana 
- Dokumen Produk Pembiayaan 
- Dokumen ProdukJasa 

c. Adanya  p e n g a w a s a n  p e n g e l o l a a n  t ransaks i  
keuangan pada Bank Syariah, yangterdir i  dari  : 

- Proses Pengawasan 
- Sistem lnformasi Mana jemen 
- Program Audit  Internal 

3. Peranan  S t a n d a r  A k u n t a n s i  Syar iah d a l a m  
Pengelolaan Transaksi Keuangan pada Bank Syariah. 
Dapat dilakukan dengan : u j i  validitas, u j i  reliabilitas, 
analisis korelasi Rank Spearman, u j i  determinasi dan u j i  
hipotesis. Untuk mengetahui t ingkat hubungan antara 
Standar Akuntansi Syariah (Variabel X) dan Pengelolaan 
Transaksi Keuangan (Var iabel  Y), u k u r a n  yang  
digunakan un tuk  menentukan derajat hubungan l  

Tabel 4.5 Angka Kembar Variabel Y 

Dengan mel ihat  angka-angka kembar tersebut, maka 
dapat d ih i tung koefisien korelasi sebagai berikut : 

Jadi: 
I' = 

C x 2  + c y 2 - c d i 2  

2 h C x ' C v ' ,  



Setelah dilakukan penghitungan koefisien korelasi, 
maka selanjutnya dilakukan penghitungan koefisien 
determinasi untuk menentukan seberapa besar 
pengaruh Standar Akuntansi Syariah terhadap 
PengelolaanTransaksi Keuangan pada BankSyariah . 
Penghitungannya adalah sebagai berikut : 

Setelah dilakukan perhitungan mengenai koefisien 
korelasi dan koefisien determinasi maka selanjutnya 
dilakukan pengujian hipotesis untuk mengetahui 
apakah korelasi antara variabel X (Standar Akuntansi 
Syariah) dan variabel Y (Pengelolaan Transaksi 
Keuangan) benar-benar terjadi. Adapun pengujian 
hipotesisnya dilakukan sebagai berikut : 

Ho : r 5 0, artinya tidak ada peranan yang berarh 
antara Standar Akuntansi Syariah terhadap 
Pengelolaan Transaksi Keuangan pada Bank 
Syariah. 

H1 : r > 0, artinya ada peranan yang berarti antara 
Standar Akuntansi Syariah terhadap 
Pengelolaan Transaksi Keuangan pada Bank 
Syariah 

Dengan kriteria : 
Menggunakan nilai a (taraf signifikansi) = 0,05 
Menggunakan derajat kebebasan (df) = n-2 
Nilai t tabel adalah t [8;0,05)= 2,306 

Bila t hitung< t (a,df); maka ~od i te r ima dan H l  ditolak, 
artinya tidak ada peranan yang 
berarti antara Standar Akuntansi 
Syariah terhadap Pengelolaan 
Transaksi Keuangan. 

Bila t hi tungzt (a, df); maka Hoditolakdan Hlditerima, 
artinya ada peranan yang berarti 
antara Standar Akuntansi Syariah 
terhadap Pengelolaan Transaksi 
Keuangan. 

Nilai thitungadalah : 

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap 
Bank Syariah yang didukung dengan teori yang 
dipelajari dari pembahasan bab sebelumnya, maka 
penulis mengambil beberapa kesimpulan yang antara 
lain adalah sebagai berikut : 
1. Penerapan Standar Akuntansi Syariah pada Bank 
Syariah telah memadai, ha1 ini terlihat dari hasil 
perhitungan jawaban kuesioner secara keseluruhan 
diperoleh nilai rata-rata dari total jawaban responden 
sebesar 4,01 yang berada di interval 3,40 - 4,19. Hasil 
kuesioner tersebut membuktikan bahwa penerapan 
Standar Akuntansi Syariah pada Bank Syariah sudah 
memadai, ha1 ini didukung oleh adanya beberapa faktor 
yaitu : 

a) Adanya pengakuan transaksi keuangan yang 
sesuai dengan Standar Akuntansi Syariah 

b) Adanya metode pencatatan transaksi keuangan 
yangsesuai dengan Standar Akuntansi Syariah 

c) Adanya pengungkapan transaksi keuangan yang 
sesuai dengan Standar Akuntansi Syariah 

2. Pengelolaan Transaksi Keuangan pada Bank Syariah 
telah memadai. Hal ini terlihat dari hasil perhitungan 
jawaban kuesioner secara keseluruhan diperoleh nilai 
rata-rata dari total jawaban responden sebesar 3,96 
yang berada pada interval 3,40 - 4,19. Hasil kuesioner 
tersebut membuktikan bahwa pengelolaan transaksi 
keuangan pada Bank Syariah sudah memadai, ha1 ini 
didukung oleh adanya beberapa faktor yaitu : 

a. Adanya pengklasifikasian transaksi keuangan 
dalam pengelolaan transaksi keuangan pada 
BankSyariah 

b. Adanya penggunaan dokumen yang telah 
diterapkan oleh bank syariah pada setiap 
transaksi keuangan dalam pengelolaan transaksi 
keuangan pada BankSyariah . 

c. Adanya pengawasan pengelolaan transaksi 
keuangan pada BankSyariah. 

3. Standar akuntansi syariah dalam pengelolaan 
transaksi keuangan pada bank syariah khususnya pada 
Bank Syariah telah berperan ditunjukan dengan adanya 
pengakuan, pencatatan, pengungkapan dan klasifikasi 
transaksi keuangan, dokumen-dokumen yang 
digunakan dan pengawasan pengelolaan transaksi 
keuangan. 

Dengan ~nenggunakan analisis korelasi Rank 
Spearman dan menggunakan koefisien determinasi 
untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan 
sebelumnya, maka dari hasil dan analisis penelitian 
dapat diketahui bahwa penerapan standar akuntansi 
syariah yang dilaksanakan Bank Syariah adalah 
memadai dan pengelolaan transaksi keuangan telah 
efektif. 

Dari hasil perhitungan statistik didapat rs hitung 
sebesar 0,711. Karena nilai t hitung lebih besar dari t 
tabel (2,858 2,306) dengan tingkat signifikan 5% untuk 
n=10, berarti hipotesis penelitian diterima (Ho ditolak- 



d a n  Ha di ter ima),  y a n g  be ra r t i  standar akuntansi 
syariah memi l i k i  hubungan  y a n g  k u a t  d a n  pos i t i f  

t e r h a d a p  p e n g e l o l a a n  t ransaks i  keuangan. Nilai 
koef is ien determinas i  m e n u n j u k k a n  adanya peranan 

antara  var iab le  X (standar akuntans i  syariah) terhadap 
var iable Y (pengelolaan transaksi  keuangan) sebesar 

50.5% d a n  sisanya sebesar 493% adalah kontribusi 
fak to r  la in  y a n g  d a l a m  ha1 ini penulis aba ikan (tidak 
penul is teliti). 
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