
 
 

 

 
 

BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

 

2.1 Tinjauan Umum Bank Syariah 

2.1.1 Pengertian Bank Syariah 

 Dalam UU. No 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1 angka 

(1),(2),dan (7) dijelaskan mengenai pengertian perbankan syariah, dan bank syariah 

sebagai berikut : 

(1) “Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank 

Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, 

serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.” 

(2) “Bank adalah badan usaha yang ,menghimpundana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk 

kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

rakyat.” 

Dan 

(7) “Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan 

Prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.” 

  Sedangkan pengertian Bank Syariah menurut Muhammad (2005,13) adalah 

sebagai berikut : 

 “Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokonya 

memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas 

pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan 

dengan prinsip syariat islam.” 



 
 

 

 
 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah adalah bank yang 

dalam kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip Islam diantaranya 

larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi. Oleh karena itu bank syariah dalam 

kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip bagi hasil yang tidak bertentangan 

dengan prinsip Islam. 

2.1.2 Prinsip Bank Syariah 

Menurut Rivai dkk (2007,759) Bank Syariah merupakan lembaga 

sintermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem 

nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif 

yang non produktif seperti perjudian (maysir), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan 

meragukan (gharar), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang 

halal. Dalam menjalankan aktivitasnya, Bank Syariah menganut prinsip-prinsip: 

a. Prinsip keadilan, prinsip tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi  

hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara 

bank dengan nasabah. 

b. Prinsip kemitraan, Bank Syariah menempatkan nasabah penyimpan dana,  

nasabah pengguna dana, maupun Bank pada kedudukan yang sama antara 

nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun bank yang 

sederajat sebagai mitra usaha. 

c. Prinsip ketentraman, produk-produk Bank Syariah telah sesuai dengan prinsip 

dan kaidah muamalah Islam, antara lain tidak adanya unsur riba serta 

penerapan zakat harta. 

d. Prinsip transparansi/keterbukaan, melalui laporan keuangan bank yang 

terbuka secara berkesinambungan, nasabah dapat mengetahui tingkat 

keamanan dana, dan kualitas manajemen bank. 



 
 

 

 
 

e. Prinsip universalitas, bank dalam mendukung operasionalnya tidak membeda-

bedakan suku, agama, ras, golongan agama dalam masyarakat dengan prinsip 

Islam sebagai „rakhmatan lil „alamin. 

f. Tidak ada riba (non-usurious). 

g. Laba yang wajar (legitimate profit). 

 

2.1.3 Fungsi dan Peranan Bank Syariah 

  Fungsi Bank Syariah menurut  Syafi‟I (2001,200) bahwa dalam paradigma 

Islam, bank syariah memiliki fungsi sebagai berikut : 

1. Manajemen investasi, menurut kontrak mudharabah, bank (mudharib) yang 

melaksanakan investasi dana dari pihak lain menerima persentase keuntungan 

hanya dalam kasus untung. Dalam hal terjadi kerugian, sepenuhnya menjadi 

risiko penyedia dana (shaibul maal), sedangkan bank tidak ikut 

menanggungnya. 

2. Investasi, bank Islam menginvestasikan dana yang ditempatkan pada dunia 

usaha dengan menggunakan alat-alat investasi yang konsisten dengan syariah. 

3. Jasa-jasa keuangan, bank Islam dapat juga menawarkan upah (fee based) 

dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan 

4. Jasa sosial, konsep perbankan Islam mengharuskan bank Islam melaksanakan 

jasa sosial yang sesuai dengan ajaran islam. 

  Adapun Peranan Bank Islam menurut Muhammad (2005,15) adalah : 

1. Memurnikan operasional perbankan syariah sehingga dapat lebih 

meningkatkan kepercayaan masyarakat. 

2. Meningkatkan kesadaran syariah umat Islam sehingga dapat memperluas 

segmen dan pangsa pasar perbankan syariah. 

3. Menjalin kerjasama dengan para ulama karena bagaimanapun peran ulama, 

khususnya di Indonesia, sangat dominan bagi kehidupan umat islam. 



 
 

 

 
 

2.1.4 Produk Bank Syariah 

  Secara garis besar pengembangan produk bank syariah dikelompokkan 

menjadi tiga kelompok, yaitu Produk Penghimpunan Dana, Produk Penyaluran Dana, 

dan Produk Jasa. Ketiga kelompok produk bank syariah tersebut menurut 

Muhammad dan Suwiknyo (2009,13)  adalah sebagai berikut : 

a. Produk penghimpunan Dana 

1) Prinsip Wadi’ah 

Prinsip wadi’ah implikasi hukumnya sama dengan qardh, dimana nasabah 

bertindak sebagai yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai 

yang peminjam.  

2) Prinsip mudharabah 

Aplikasi prinsip ini adalah bahwa deposan atau penyimpanan bertindak 

sebagai shahibul maal  dan bank sebagai  mudharib. Dana ini digunakan 

bank untuk melakukan pembiyaan akad jual beli maupun syirkah.Jika 

terjadi kerugian, maka bank bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi. 

Berdasarkan kewenangan penggunaan dana, prinsip mudharabah dibagi 

menjadi : 

a) Muddharabah Mutlaqah 

Penerapan mudharabah mutlaqahterdapat pada dua jenis 

penghimpunan dana yaitu: tabungan mudharabah dan deposito  

mudharabah. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank 

dalam menggunakan dana yang dihimpun. 

b) Mudharabah Muqayyadah on Balace sheet 

Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus (restricted 

investment)dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat tertentu 

yang harus dipatuhi oleh bank.  

 



 
 

 

 
 

c) Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet  

Jenis mudharabah ini merupakan penyaluran danamudharabah 

langsung kepada pelaku usahanya, dimana bank bertindak sebagai 

perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana 

usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang 

harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan 

dibiaya dan pelaksana usahanya. 

b. Produk Penyaluran Dana 

Produk penyaluran dana di bank syariah dapat dikembangkan dengan tiga 

model, yaitu : 

1) Prinsip Jual Beli 

Mekanisme jual beli adalah upaya yang dilakukan untuk transfer of 

property dan tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi 

harga jual barang. Prinsip jual beli ini dikembangkan menjadi bentuk-

bentuk pembiyaan sebagai berikut : 

a) Pembiyaan Murabahah (dari kata ribbu yang berarti keuntungan); 

Bank Syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Barang 

diserahkan segera dan pembayaran dilakukan secarah tangguh. 

b) Salam (jual beli barang belum ada). Pembayaran tunai, barang 

diserahkan tangguh. Bank sebagai pembeli, dan nasabah sebagai 

penjual. Dalam transaksi ini ada kepastian tentang kuantitas, kualitas, 

harga dan waktu penyerahan. 

c) Isthina’ jual beli seperti akad salam namun pembayarannya dilakukan 

oleh bank beberapa kali pembayaran. Isthina’ diterapakan pada 

pembiayaan manufaktur dan kontruksi. 

2) Prinsip Ijarah  

Transaksi ijarah dilandasi adanya pemondahan manfaat.Jadi, pada 

dasarnya prinsip Ijarahsama dengan prinsip jual beli.Tetapi, jikapada jual 



 
 

 

 
 

beli objek transaksinya adalah barang, maka pada Ijarah objek 

transaksinya jasa atau manfaat barang. 

3) Prinsip Syirkah 

Prinsip syirkah dengan basis pola kemitraan untuk produk pembiayaan di 

bank Syariah dioperasionalkan dengan pola musyarakah dan mudharabah. 

Penjelasan selengkapnya sebagai berikut : 

a) Musyarakah  

Kerjasama dalam suatu usaha oleh dua pihak dengan ketentuan umum 

diantaranya:  

(1) Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyrakah 

dan dikelola bersama. 

(2) Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan 

kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. 

(3)  Pemilik modal dipercaya untuk menjalani proyek musyarakah 

tidak boleh melakukan tindakan, seperti : 

b) Mudharabah 

Kerjasama dilakukan oleh shabilul maal  yang memberikan dana 

100% dengan mudharib yang memiliki keahlian. Jika bentuk 

akadnya mudharabah muqayyadah, maka ada pembatasan 

penggunaan modal sesuai dengan permintaan pemilik modal. 

Ketentuan umum yang berlaku dalam akad mudharabah 

diantaranya:  

(1) Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola 

modal; harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang 

yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal 

diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan 

disepakati bersama. 

(2) Hasil pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat 

diperhitungkan dengan dua cara. Pertama, hasil usaha dibagi 



 
 

 

 
 

sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan 

atauwaktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal 

menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan 

penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, 

kecurangan dan penyalahgunaan dana. Kedua, bank berhak 

melakukan pengawasan terhadap pekerja namun tidak berhak 

mencampuri urusan pekerjaan atau usaha nasabah. 

c.     Produk Jasa 

Produk jasa dikembangakan dengan aqad al-hiwalah, ar-rahn, al-qardh, al-

wakalah, dan  al-kafalah. Akad ini dioperasionalkan dengan pola sebagai 

berikut : 

1) Al-Hiwalah (alih utang-pitang) 

Transaksi pengalihan utang piutang, dalam praktek perbankan fasilitas   

hiwalah lazimnya digunakan untuk membantu supplier mendapatkan ganti 

biaya atas jasa pemindahan piutang. 

2)   Rahn (gadai) 

 Digunakan untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank 

dalam memberikan pembiayaan. Barang yang digadaikan wajib memenuhi 

kriteria, diantara milik nasabah sendiri; jelas ukuran, sifat dan nilainya 

ditentukan berdasarkan nilai riil pasar; dan dapat dikuasai namun tidak 

boleh dimanfaatkan oleh bank. 

3)   Al-Qardh (pinjaman kebaikan) 

 Al-Qardh digunakan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan 

berjangka pendek (short time). Produk ini digunakan untuk membantu 

usaha kecil dan keperluan sosial. 

4)   Wakalah 

 Nasabah memberi kuasa kepada bank syariah untuk mewakili dirinya 

melakukan pekerjaan jasa tertentu seperti jasa transfer. 

5)   Kafalah (bank garansi) 



 
 

 

 
 

 Digunakan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. 

Bank syariah dapat mempersyaratkan nasabah untuk menempatkan 

sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai  rahn. 

2.1.5 Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional 

 Bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah atau 

prinsip agama islam. Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh 

aktivitasnya sedangkan bank konvensional justru kebalikannya. Sesuai dengan 

prinsip islam yang melarang sistem bunga atau riba yang memberatkan,maka bank 

syariah beroperasi berdasarkan kemitraan pada semua aktivitas bisnis atas dasar 

kesetaraan dan keadilan. Hal inilah yang menjadi perbedaan yang sangat mendalam 

terhadap produk-produk yang dikembangkan oleh bank syariah, dimana untuk 

menghindari sistem bunga yang dikembangkan adalah jual beli serta kemitraan yang 

dilakanakan dalam bentuk bagi hasil. 

 Perbandingan antara bank syariah dan bank konvensional disajikan dalam 

tabel berikut : 

 

Tabel 2.1 

Perbandingan Bank syariah dan Bank Konvensional 

No Bank Syariah Bank Konvensional 

1 Melakukan investasi-investasi yang 

halal saja 

Investasi yang halal dan haram 

2 Berdasarkan prinsip bagi hasil,jual-

beli atau sewa 

Memakai perangkat bunga  

3 Profit dan falah*oriented 

* (falah,mencari kemakmuran di 

dunia dan kebahagian di akhirat) 

Profit oriented 



 
 

 

 
 

4 Hubungan dengan nasabah dalam 

bentuk hubungan kemitraan 

Hubungan dengan nasabah dalam 

bentuk hubungan debitur kreditur 

5 Penghimpunan dan penyaluran 

dana harus sesuai dengan fatwa 

Dewan Pengawas Syariah 

Tidak terdapat dewan sejenis 

Sumber :Syafi‟I Antonio,(2001,34) 

Hal mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan non-Syariah dan 

Syariah adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan 

oleh nasabah kepada lembaga keuangan dan/atau yang diberikan oleh lembaga 

keuangan kepada nasabah.Oleh karena itu, munculah bunga dan bagi hasil. 

  Persoalan bunga yang disebut sebagai riba telah menjadi perdebatan 

dikalangan pemikir dan fikih islam. Tampaknya kondisi ini tidak akan pernah 

berhenti sampai disini, namun akan terus diperbincangkan dari masa ke masa. Untuk 

mengatasi persoalan tersebut, sekarang umat islam telah mecoba mengembangkan 

paradigma perekonomian dalam rangka perbaikan ekonomi umat dan peningkatan 

kesejahteraan umat. Realisasinya adalah berupa beroperasinya bank-bank syariah di 

pelosok Indonesia, yang beroperasi tidak mendasarkan bunga, namun dengan sistem 

bagi hasil. Berikut adalah perbedaan antara bunga dan bagi hasil : 

Tabel 2.2 

Perbedaan antara Bunga dan Bagi Hasil 

Bunga Bagi Hasil 

a. Penentuan bunga dibuat pada waktu 

akad dengan asumsi harus selalu 

untung. 

a.Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi 

hasil dibuat pada waktu akad dengan 

berpedoman kemungkinan untung 

rugi. 

b. Besarnya presentase berdasarkan 

jumlah uang yang dipinjamkan. 

b.Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan  

pada jumlah keuntungan yang 

diperoleh. 



 
 

 

 
 

c. Pembayaran bunga tetap seperti 

yang dijanjikan tanpa pertimbangan 

apakah proyek yang dijalankan oleh 

pihak nasabah untung atau rugi. 

c.Bagi hasil bergantung pada 

keuntungan proyek yang dijalankan. 

Bila usaha merugi, maka kerugian 

akan ditangggung bersama oleh kedua 

belahpihak. 

d. Jumlah pembayaran bunga tidak 

meningkat sekalipun jumlah 

keuntungan berlipat atau keadaan 

ekonomi sedang “booming”. 

d.Jumlah pembayaran laba meningkat 

sesuai dengan peningkatan jumlah 

pendapatan. 

e. Eksistensi bunga diragukan oleh 

semua pihak. 

e.Tidak ada yang meragukan keabsahan 

bagi hasil. 

Sumber :Syafi‟I Antonio,(2001,61)  

  Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perbedaan bank syariah dan 

konvensional dapat dilihat berdasarkan sistem bunga dan system bagi hasil.Bank 

konvensional yang berdasarkan sistem bunga eksistensi bunganya masih diragukan 

kehalalanya oleh semua agama sedangkan bank syariah tidak ada agama yang 

meragukan keabsahan bagi hasil. 

2.2 Laporan Keuangan Syariah 

 Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses akuntansi. Laporan 

keuangan dibuat terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas 

syariah. 

 Laporan keuangan bank menunjukkan kondisi bank secara keseluruhan. Dari 

laporan ini akan terbaca bagaimana kondisi bank sesungguhnya, termasuk kelemahan 

dan kekuatan yang dimiliki. Laporan ini juga menunjukkan kinerja manajemen bank 

selama periode tertentu. 



 
 

 

 
 

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan Syariah 

  Laporan keuangan dibuat dengan maksud untuk memberikan gambaran atau 

kemajuan (progress report) yang secara periodik dilakukan oleh pihak manajemen 

yang bersangkutan. Dengan kata lain laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan 

informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta menyangkut perubahan 

posisi keuangan perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah pemakai dalam 

mengambil keputusan ekonomi. 

  Menurut Munawir (2004,2) mengemukakan pendapatnya mengenai laporan 

keuangan bahwa: 

“Laporan keuangan pada dasarnya adalahhasil dari proses akuntansi 

yang digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan 

atau aktifitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan data atau aktifitas perusahaan tersebut.” 

  Sedangkan menurutPSAK 101 revisi 2011 (2011,3)menyatakan bahwa: 

“ Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi 

keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas syariah.” 

  Laporan keuangan disusun dan disajikan sekurang-kurangnya setahun sekali 

untuk memenuhi kebutuhan sejumlah besar pemakai. 

  Berdasarkan  pengertian diatas, laporan keuangan dapat didefinisikan sebagai 

pelaporan dari peristiwa-peristiwa keuangan perusahaan bagi memenuhi kebutuhan 

pengguna. Kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka 

pendek, struktur modal perusahaan, distribusi dari asetnya, pendapatan yang telah 

dicapai, beban-beban tetap harus dibayar, dan lain sebagainya dapat terlihatdari 

penyajian laporan keuangan.  



 
 

 

 
 

2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan Syariah 

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi menurut PSAK 101 (revisi 2011) 

paragraf 09, dijelaskan bahwa tujuan laporan keuangan adalah memberikan 

informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas syariah 

yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan 

keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban 

manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. 

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan 

informasi mengenaientitas syariah yang meliputi: 

a) Asset; 

b) Liabilitas; 

c) Dana syirkah temporer; 

d)  Ekuitas; 

e)  Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian; 

f)  Kontribusi dari distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai     

pemilik; 

g)  Arus kas; 

h)  Dana zakat; dan 

i)  Dana kebajikan. 

Informasi tersebut, beserta informasi lain yang terdapat dalam catatan atas 

laporan keuangan, membantu pengguna laporan keuangan dalam mempredeksi arus 

kas masa depan dan khususnya, dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan 

setara kas. 

Tujuan laporan keuangan yangtertuang dalam Kerangka Dasar Penyusunan 

dan Penyajian Laporan Keuangan dasarnya sama dengan tujuan laporan keuangan 

secara umum dengan tambahan antara lain, menyediakan:  



 
 

 

 
 

1. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan 

kegiatan usaha. 

2. Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi 

aset, kewajiban, pendapatan danbeban yang tidak sesuaidengan prinsip syariah 

bila ada dan bagaimana perolehan dan penggunaannya. 

3. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas 

syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya 

pada tingkat keuntungan yang layak. 

4. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam 

modal dan pemilik dana syirkah temporer; dan informasi mengenai 

pemenuhan kewajiban (obligation) fungsi sosial entitas syariah, termasuk 

pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf.  

Tujuan laporan keuangan syariah menurut Harahap (2008,29) sebagai 

berikut:  

“Membantu semua pihak yang berkepentingan agaramanah (tanggung 

jawab) yang dibebankan kepadanya sebagai khalifah atau hamba Allah 

dalam menjalankan tujuan akhir dan utama organisasiatau perusahaan 

dapat dijalankan sesuai ketentuan Allah dan pemberiamanah atau sesuai 

ketentuan syariah, dengan tujuan agar semua kegiatan organisasi atau 

perusahaan diridhoi Allah SWT serta pada akhirnya semua pihak yang 

terlibat dalam organisasi atau perusahaan mendapat kesejahteraan 

bersama dan mencapai tujuan akhir dan utama Al Falahyaitu memasuki 

syurga Jannatun Naim.“  

Laporan keuangan adalah bentuk nyata yang dapat ditujukan kepada pihak-

pihak yang membutuhkan sesuai dengan tujuan yang dimiliki masing-masing pihak. 

Karena itu, suatu laporan keuangan harus dibuat sesuai dengan tujuan akuntansi 

syariah dimana dilandasi oleh prinsip umum akuntansi syariah yang terkandung 

dalam surat Al-Baqoroh ayat 282 yaitu sebagai berikut:  



 
 

 

 
 

1. Prinsip pertanggungjawaban atau akuntabilitas 

Pertanggungjawaban berkaitan dengan amanah yang diberikan.Wujud 

pertanggungjawaban biasanya dalam bentuk laporan keuangan. 

2. Prinsip keadilan  

Setiap transaksi yang dilakukan perusahaan dicatat dengan benar, jujur, 

dan tidak memihak. 

3.   Prinsip kebenaran  

Tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Contoh: dalam akuntansi 

selalu dihadapkan dengan masalah pengakuan, pengukuran, dan 

pelaporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik biladilandaskan 

pada nilaikebenaran. 

2.2.3 Komponen Laporan Keuangan 

 Berdasarkan PSAK 101 (Revisi 2011) paragraf 10 tentang Penyajian 

Laporan Keuangan Syariah merekomendasikan tujuh elemen laporan keuangan yang 

lengkapyaitu : 

1.     Laporan posisi keuangan pada akhir periode;  

2. Laporan laba rugi komprehensif selama periode;  

3. Laporan perubahan ekuitas selama periode;  

4. Laporan arus kas selama periode;  

5. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat selama periode;  

6. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan selamaperiode;  

7. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi 

penting dan informasi penjelasan lain;  

Komponen-komponen diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Laporan Posisi Keuangan  

Menurut Henry Simamora (2000, 26) mengemukakan bahwa: 



 
 

 

 
 

“Laporan posisi keuangan adalah laporan keuangan yang 

memperlihatkan jumlah dan sifat aktiva, kewajiban, dan ekuitas 

pemilik usaha pada saat tertentu.” Jadi tujuan laporan ini adalah untuk 

menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu tanggal tertentu. 

Posisi keuangan sebuah entitas syariah meliputi sumber-sumber daya 

ekonominya (aset), kewajiban-kewajiban ekonominya (kewajiban), ekuitas 

pemegang saham, dana syirkah temporer dan hubungannya satu sama lain 

pada tanggal tertentu.  

2. Laporan Laba Rugi Komprehensif Selama Periode 

PSAK 101 (revisi 2011) menyebutkan entitas syariah menyajikan seluruh pos 

penghasilan dan beban yang diakui dalamsuatu periode dalam bentuk dua 

laporan: 

a. Laporan yang menunjukkan komponen laba rugi (laporan laba rugi);  

b. Laporan yang dimulai dengan laba rugi dan menunjukkan komponen 

pendapatan komprehensif lain (laporan laba-rugi komprehensif).  

3.   Laporan Perubahan Ekuitas Selama Periode 

 Di samping penyusunan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi, pada 

akhir periode akuntansi biasanya juga disusun laporan yang menunjukkan 

sebab-sebab perubahan modal (ekuitas) perusahaan. Menurut Henry 

Simamora (2000,26): “Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi 

dari kejadian-kejadian yang menyebabkan perubahan ekuitas pemilik 

selama suatu periode tertentu.” 

4.   Laporan Arus Kas Selama Periode 

Informasi arus kas berguna untuk keputusan-keputusan menyangkut 

kemampuan organisasi untuk membayar kewajiban-kewajibannya sekarang. 

Henry Simamora (2000,27) mengemukakan bahwa: “Laporan arus kas 



 
 

 

 
 

haruslah menyajikan informasi tentang pengaruh kas dariaktivitas-

aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan perusahaan selama periode 

tertentu.” 

5.   Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat Selama Periode  

Laporan ini menyajikan sumber dan penggunaan dana zakat sebagai 

komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan dana zakat berasal 

dari wajib zakat, penggunaan dana zakat melalui lembaga amil zakat untuk 

mustahiq dan kenaikan atau penurunan dana zakat.  

6.   Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan Selama Periode  

Komponen dasar laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan meliputi 

sumber dan penggunaan dana selama jangka waktu tertentu, serta saldo dana 

kebajikan yang menunjukkan dana kebajikan yangbelum disalurkan pada 

tanggal tertentu, PSAK 101 ( Revisi2011) Paragraf 116. 

7. Catatan Atas Laporan Keuangan 

 Dalam  PSAK 101 (Revisi 2011) paragraf 120 dijelaskan bahwa: 

Catatan atas laporan keuangan: 

a. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan 

dan kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan sesuai dengan 

paragraf 125-132;  

b. Mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh SAK yang tidak 

disajikan di bagian mana pun dalam laporan keuangan; dan  

c. Memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam 

laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevanuntuk memahami 

laporan keuangan.  

Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi yang diharuskan dan 

dianjurkan untuk diungkapkan dalam PSAK serta pengungkapan-



 
 

 

 
 

pengungkapan lain yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan 

keuangan secara wajar. 

2.3 Laporan Laba-Rugi 

 Laporan laba-rugi menurut Dwi  Martani dkk (2012,110) adalah :  

 “Laporan yang mengukur keberhasilan kinerja perusahaan selama 

periode tertentu”. 

Informasi tentang kinerja perusahaan digunakan untuk menilai dan 

memprediksi jumlah dan waktu atas ketidakpastian arus kas masa depan.  

  Sedangkan menurut PSAK 101 revisi 2011 (2011,3) menyatakan bahwa: 

 “Laporan pada entitas syariah yang menyajikan seluruh pos penghasilan 

dan beban yang diakui dalam suatu periode dalam bentuk dua laporan.” 

Bentuk dua laporan tersebut yaitu : 

a) Laporan yang menunjukan komponen laba-rugi (laporan laba-rugi);  

b) Laporan yang dimulai dengan laba-rugi dan menunjukkan komponen 

pendapatan komprenhensif lain (laba-rugi komprehensif). 

2.3.1 Kegunaan Laporan Laba-Rugi 

  Laporan laba-rugi berguna untuk membantu pengguna laporan keuangan 

dalam memprediksi arus kas masa depan, dalam rangka menentukan profitabilitas, 

nilai investasi, dan kelayakan kredit. 

  Laporan laba-rugi sering digunakan oleh beberapa pengguna laporan 

keuangan berikut ini : 

1. Investor 

Investor menggunakan informasi mengenai penghasilan perusahaan dimasa 

lalu sebagai input penting dalam memprediksi laba dana arus kas masa depan, 

yang kemudian dijadikan dasar untuk memprediksi harga saham dan dividen 

perusahaan dimasa depan. 



 
 

 

 
 

2. Kreditor 

Dengan menggunakan informasi laba-rugi masa lalu, kreditor dapat 

memahami kemampuan calon debitur dalam rangka menghasilkan arus kas 

masa depan yang diperlukan untuk membayar beban bunga dan membayar 

pokok pinjaman. Walaupun untuk pinjaman yang menggunakan jaminan, 

informasi pada neraca juga diperhatikan, namun kreditur tetap menjadikan 

informasi pada laporan laba-rugi sebagai yang utama. Pencairan aset jaminan 

bukan hal yang paling diinginkan oleh kreditur, melainkan keberhasilan 

perusahaan memperoleh penghasilan dan menghasilkan arus kas dari operasi. 

3. Manajemen 

Laporan laba-rugi dipandang penting bagi investor dan kreditur, maka sudah 

sepatutnya manajemen juga berkepentingan terhadap laporan laba-rugi. Selain 

itu, dibanyak perusahaan, bonus yang diberikan kepada manajer ditentukan 

berdasarkan keberhasilannya dalam mencapai target laba. 

 

2.3.2 Keterbatasan Laporan Laba-Rugi 

 Selain memiliki kegunaan, laporan laba-rugi juga memiliki beberapa 

keterbatasan.Penggunaan laporan laba-rugi harus memperhatikan bahwa laporan ini 

disusun berdasarkan asumsi dan kebijakan tertentu. Beberapa keterbatasan laporan 

laba-rugi diantaranya sebagai berikut : 

1. Penghasilan atau beban yang tidak dapat diukur dengan andal, tidak 

dimasukkan ke dalam laporan laba-rugi. SAK mensyaratkan bahwa 

penghasilan atau beban dapat diakui ketika dapat diukur dengan andal. 

Transaksi yang mempengaruhi laporan laba-rugi namun tidak dapat diukur 

pengaruhnya secara andal, tidak dapat dimasukkan ke dalam laporan laba-

rugi. 

 



 
 

 

 
 

2. Laba yang dilaporkan dipengaruhi metode akuntansi yang digunakan. 

Perusahaan diperkenankan oleh SAK untuk memilih dasar alokasi atau 

metode untuk menyusutkan aset tetap. Jika suatu perusahaan memilih dengan 

menggunakan metode garis lurus, sementara perusahaan lain memilih metode 

penyusutan saldo menurun, dan jika hal dianggap sama, maka laba kedua 

perusahaan ini akan berbeda. 

3. Pengukuran penghasilan dan beban melibatkan pertimbangan manajemen 

misalnya, ada suatu perusahaan yang menyusutkan asset tetap gedung selama 

20 tahun, namun ada juga yang menyusutkan selama 15 tahun untuk aset 

sejenis. Begitu juga dengan pertimbangan dalam mengestimasi kewajiban atas 

klaim garansi dan pengakuan penghapusan piutang tak tertagih, ada yang 

melakukannya dengan optimis, sehingga menyebabkan beban yang lebih 

rendah dan laba yang lebih tinggi. 

2.3.3 Elemen Laporan Laba-Rugi 

 Menurut Dwi Martani dkk (2012,113) total laba rugi komprehensif adalah 

sebagai berikut : 

 “Perubahan ekuitas selama satu periode yang dihasilkan dari transaksi 

dan peristiwa lainnya, selain perubahan yang dihasilkan dari transaksi 

dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik.” 

 Konsep laba berkaitan langsung dengan unsur penghasilan dan beban. 

Pengakuan dan pengukuran penghasilan dan beban untuk menghasilkan laba, 

sebenarnya bergantung pada konsep pemeliharaan modal yang digunakan. Sebagian 

besar perusahaan menggunakan konsep pemeliharaan modal keuangan dalam 

penyusunan laporan keuangan. Menurut konsep ini, laba hanya diperoleh apabila 

jumlah finansial (uang) dari aset neto pada akhir periode (diluar distribusi dan 

kontribusi pemilik perusahaan) melebihi aset neto pada awal periode. 



 
 

 

 
 

 Penghasilan dan Beban didefiniskan sebagai berikut: 

1. Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode 

akuntansi, yang menyebabkan kenaikan aset neto (ekuitas), dalam bentuk 

penambahan atau pemasukan aset atau penurunan liabilitas, yang tidak berasal 

dari kontribusi pemilik modal. 

2. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi, 

yang menyebabkan penurunan aset neto (ekuitas), dalam bentuk arus keluar 

atau berkurangnya aset atau bertambahnya liabilitas, yang bukan termasuk 

distribusi kepada pemilik. 

Menurut PSAK 101 revisi 2011(2011,81) laporan laba-rugi komprehensif 

minimal mencakup penyajian jumlah pos-pos berikut untuk periode : 

a) Pendapatan usaha; 

b) Bagi hasil untuk pemilik dana; 

c) Bagian laba-rugi dari entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat 

dengan menggunakan metode ekuitas; 

d) Beban pajak; 

e) Suatu jumlah tunggal yang mencakup total dari: 

(i) Laba rugi setelah pajak dari operasi yang dihentikan; dan 

(ii) Keuntungan atau kerugian stelah pajak yang diakui dengan 

pengukuran nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau dari 

pelepasan aset atau kelompok lepasan dalam rangka operasi yang 

dihentikan; 

f) Laba rugi; 

g) Setiap komponen dari pendapatan komprehensif lain yang diklasifiksikan 

sesuai dengan sifat; 

h) Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura 

bersama yang dicatat dengan mengggunakan metode ekuitas; dan 



 
 

 

 
 

i) Total laba komprehensif. 

Total laba rugi komprehensif dibagi menjadi berikut ini : 

1. Komponen “laba rugi” 

Laba rugi adalah total pendapatan dikurngi beban, yang tidak termasuk dalam 

komponen pendapatan komprehensif lain. 

2. Komponen “pendapatan komprehensif lain” 

Pendapatan komprehensif lain berisi pos-pos pendapatan dan beban yang 

tidak diakui dalam laba rugi, sebagaimana disyaratkan oleh SAK lainnya. 

 Perlu diingat bahwa salah satu pos yang merupakan penghasilan atau beban 

dari kegiatan operasi di suatu perusahaan mungkin menjadi pos yang tidak regular di 

perusahaan lain. Namun, perusahaan dilarang menyajikan pos penghasilan dan beban 

sebagai pos luar biasa dalam laporan laba rugi komprensif atau catatan atas laporan 

keuangan.Pos yang bersifat tidak biasa karena jarang terjadi dapat disajikan sebagai 

keuntungan atau kerugian non-operasi. 

 Penghasilan dapat dikelompokkan menjadi dua unsur, yaitu pendapatan 

(revenue) dan keuntungan (gain).Pendapatan merupakan penghasilan yang berasal 

dari aktivitas operasi utama perusahaan, misalnya aktivitas penjualan barang bagi 

perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur dan aktivitas penyediaan jasa bagi 

perusahaan jasa. Sedangkan keuntungan yang menghasilkan pendapatan. Misalnya 

sebuah perusahaan dagang memperoleh penghasilan dari penjualan barangnya akan 

mengakui sebagai pendapatan, namun jika suatu ketika perusahaan ini menjual 

kendaraan angkut barangnya pada harga jual diatas nilai buku kendaraan tersebut, 

maka akan diakui sebagai keuntungan. 

 Beban juga bisa dikelompokkan lagi menjadi dua unsur, yaitu beban 

(expense) dan kerugian (loss).Beban merupakan beban yang berasal dari aktivitas 

operasi utama perusahaan, misalnya yang terkait dengan aktivitas penjualan barang 



 
 

 

 
 

dagang bagi perusahaan dagang. Sementara kerugian merupakan beban yang berasal 

dari transaksi insidental. 

 Komponen pendapatan komprehensif lain, antara lain sebagai berikut : 

1. Perubahan dalam surplus revaluasi aset tetap dan aset tak berwujud. 

2. Keuntungan dan kerugian aktuarial atas program manfaat pasti yang diakui. 

3. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari penjabaran laporan keuangan dari 

entitas asing. 

4. Keuntungan dan kerugian dari pengukuran kembali aset keuangan yang 

dikategorikan sebagai tersedia untuk dijual. 

Keuntungan dan kerugian ini berasal dari keuntungan dan kerugian belum 

terealisasi berupa selisih antara nilai tercatat aset keuangan tersedia untuk 

dijual dengan nilai wajarnya pada tanggal pelaporan keuangan. 

5. Bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen lindung nilai dalam 

rangka lindung nilai arus kas. 

 Entitas syariah menyajikan pos pos tambahan, judul dan sub total dalam 

laporan laba rugi komprehensif jika penyajian tersebut relevan untuk pemahaman 

kinerja keuangan. Jika terdapat pendapatan non halal, maka pendapatan tersebut tidak 

boleh disajikan didalam laporan laba rugi komprehensif entitas syariah maupun 

entitas konvensional yang mengkonsolidasikan entitas syariah. Informasi pendapatan 

non halal tersebut disajikan dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. 

2.3.4 Informasi yang Disajikan dalam Laporan Laba Rugi 

 Jika pos penghasilan atau beban adalah material, maka entitas syariah 

mengungkapkan sifat dan jumlahnya secara terpisah. 

 Keadaan yang menyebabkan pengungkapan secara terpisah atas pos 

penhasilan dan beban adalah sebagai berikut : 



 
 

 

 
 

a) Penurunan nilai persediaan menjadi nilai realisasi neto atau penurunan nilai 

aset tetap menjadi jumlah terpulihkan, sebagaimana pembalikan atas 

penurunan tersebut; 

b) Restrukturisasi atas aktivitas entitas syariah dan untuk setiap provisi atas 

biaya restruturisasi; 

c) Pelepasan aset tetap; 

d) Pelepasan investasi; 

e) Operasi yang dihentikan; 

f) Penyelesaian tuntutan hukum; dan 

g) Pembalikan provisi. 

2.3.5    Komponen Laporan Laba Rugi Bank Syariah 

   Komponen laporan laba rugi bank syariah disusun dengan mengacu pada 

SAK untuk pos-pos umum. Dengan memperhatikan ketentuan dalam SAK yang 

relevan, bank syariah menyajikan laporan laba rugi yang mencakup, tetapi tidak 

terbatas, pada pos-pos berikut : 

a) Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib : 

(i) Pendapatan dari jual beli : 

(1) Pendapatan marjin murabahah; 

(2) Pendapatan neto salam pararel; 

(3) Pendapatan neto istishna pararel; 

(ii) Pendapatan dari sewa 

(iii) Pendapatan dari bagi hasil: 

(1) Pendapatan bagi hasil mudharabah; 

(2) Pendapatan bagi hasil musyarakah; 

(iv) Pendapatan usaha utama lain ; 

b) Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer; 

c) Pendapatan usaha lain; 



 
 

 

 
 

(i) Pendapatan imbalan jasa perbankan ; 

(ii) Pendapatan imbalan investasi terikat; 

d) Beban usaha; 

e) Laba usaha; 

f) Pendapatan non usaha; 

g) Beban non usaha; 

h) Beban pajak; 

i) Laba neto; 

j) Pendapatan komprehensif lain; 

k) Laba komprehensif; 

 

2.3.6     Format Laporan Laba Rugi Bank Syariah 

Menurut PSAK no 101 (revisi 2011) format laporan bank syariah adalah 

sebagai berikut : 

Contoh 1 : 

Bank Syariah „x” 

Laporan Laba Rugi 

Periode 1 Januari s.d.31 Desember 20X1 

 

Pendapatan Pengelolaan Dana oleh bank sebagai Mudharib 

Pendapatan dari jual beli : 

 Pendapatan marjin murabahah    xxx 

 Pendapatan neto salam pararel    xxx 

 Pendapatan neto istishna pararel    xxx 

Pendapatan dari sewa : 

 Pendapatan neto ijarah     xxx 

Pendapatan bagi hasil : 



 
 

 

 
 

 Pendapatan bagi hasil mudharabah   xxx 

 Pendapatan bagi hasil musyarakah   xxx 

Pendapatan usaha utama lain     xxx 

Jumlah pendapatan pengelolaan dana 

oleh bank sebagai mudharib    xxx 

 

Hak pihak ketiga atas bagi hasil             (xxx) 

Hak bagi hasil milik bank      xxx 

Pendapatan Usaha lain 

Pendapatan imbalan jasa perbankan    xxx 

Pendapatan imbalan investasi terikat   xxx 

Jumlah pendapatan usaha lain    xxx 

 

Beban usaha 

Beban kepegawaian      (xxx) 

Beban administrasi      (xxx) 

Beban penyusutan dan amortisasi    (xxx) 

Beban usaha lain      (xxx) 

Jumlah usaha lain      (xxx) 

Laba Usaha       xxxx 

 

Pendapatan dan Beban Nonusaha 

Pendapatan nonusaha      xxx 

Beban nonusaha      (xxx) 

 

Jumlah pendapatan nonusaha    xxx 

Laba Sebelum Pajak      xxx 

 



 
 

 

 
 

Beban pajak       (xxx) 

Laba Neto        xxxx 

Laba neto yang didatribusikan kepada : 

 Pemilik entitas induk   xxx 

 Kepentingan non pengendali  xxx 

 

 

 

Contoh 2 : 

Bank Syariah „x” 

Laporan Laba Rugi Komprehensif 

Periode 1 Januari s.d.31 Desember 20X1 

 

Laba neto         xxx 

 

Pendapatan Komprehensif Lain 

Surplus revaluasi aset tetap       xxx 

Keuntungan atuarial        xxx 

Keuntungan penjabaran laporan keuangan     xxx 

Jumlah pendapatan komprehensif lain    xxxx 

Laba komprehensif yang dapat diatribusikankepada : 

 Pemilik entitas induk    xxx 

 Kepentingan non pengendali   xxx 

 

 

 

 

 


