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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul 

Dalam zaman modern sekarang ini, tentu sebagian besar orang sudah 

mengenal tentang bank dan menggunakan jasanya, baik itu sebagai tempat 

menabung atau sebagai tempat meminjam dana. Dalam tata perekonomian 

moderen, kegiatan lalu lintas perekonomian banyak memerlukan jasa bank, 

terutama penyaluran dana yang bersifat produktif dan menyangkut penyimpanan 

serta penarikan dana dari masyarakat yang sangat dibutuhkan untuk pembangunan 

di bidang ekonomi. Karena peranan bank dalam perekonomian sangat penting, 

maka setiap negara mengeluarkan peraturan tentang perbankan. Di Indonesia 

masalah yang berkaitan dengan perbankan diatur dalam Undang-undang Negara 

Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang 

perbankan, bahwa yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya 

kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. 

Fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat baik 

berupa tabungan, deposito, giro dan penghimpunan dana lainnya yang kemudian 

disalurkan kembali kepada masyarakat baik dalam bentuk pembiayaan maupun 

dalam bentuk lainnya, dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. 

Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar didunia, 

institusi perbankan di Indonesia ditantang untuk dapat mengoperasionalkan sistem 

perbankan yang berbasiskan kepada syariah Islam. Sehingga  pada tahun 1992 

dikeluarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang 

menjadi tonggak legalitas diadopsinya perbankan syariah dalam sistem perbankan 

di Indonesia. Peraturan ini kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 10 

Tahun 1998, yang memberikan ketegasan serta peluang yang cukup 
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besar bagi pengembangan perbankan syariah dan telah disempurnakan dengan 

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, guna 

memberikan landasan hukum yang lebih jelas bagi operasional perbankan syariah. 

Perbankan syariah adalah salah satu unsur dari sistem keuangan syariah. 

Maraknya perkembangan perbankan syariah juga diakui dengan perkembangan 

lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya dan kegiatan ekonomi yang 

diidentifikasikan sesuai dengan prinsip syariah. Alasan nyata dibentuknya 

perbankan syariah adalah ajaran Islam yang memberikan panduan untuk 

menegakkan dan menghapus eksploitasi dalam transaksi bisnis. Asas ini 

dilaksanakan dengan melarang semua bentuk peningkatan kekayaan secara tidak 

adil. Salah satu sumber penting peningkatan kekayaan yang tidak diperbolehkan 

adalah menerima keuntungan moneter dalam sebuah transaksi bisnis tanpa 

memberikan imbalan setimpal yang adil. Riba mewakili dalam sistem nilai Islam, 

suatu sumber utama keuntungan yang tidak diperbolehkan. Riba pada dasarnya 

berarti peningkatan dan penambahan. Secara teknis, riba berarti pengambilan 

tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. 

Warna Islam dalam dunia bisnis berpengaruh besar dalam aktifitas 

perbankan ini. Dalam aktifitas perbankan, penerapan ajaran Islam diwujudkan 

dengan pelaksanaan aktifitas perbankan berdasarkan prinsip syariah yang sejalan 

dengan pemikiran Islam mengenai aktifitas ekonomi. 

Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, pembiayaan 

perbankan syariah juga mengalami peningkatan tajam dan menjadi salah satu 

sektor industri yang berkembang pesat di Indonesia. Kualitas pembiayaan syariah 

juga menunjukkan kinerja yang membaik dengan ditunjukkan oleh membesarnya 

porsi pembiayaan bagi hasil yang murabahah. 

Kinerja perbankan syariah Agustus 2012 cukup membahagiakan. 

Sejumlah faktor pendukung berhasil mendorong pertumbuhan industri yang 

usianya terbilang muda di kategori perbankan tanah air. Pada tahun itu perbankan 

syariah tumbuh baik dari sisi aset, dana yang dihimpun maupun pembiayaan yang 

diberikan. 
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Pertumbuhan kinerja perbankan syariah bukan datang dengan sendirinya. 

Faktor internal dan eksternal mendorong pertumbuhan perbankan syariah ke 

tingkat yang lebih tinggi. Peran BI (Bank Indonesia) mensosialisasikan perbankan 

syariah kepada masyarakat kecil. Sebagai regulator, BI (Bank Indonesia)  tidak 

hanya mengatur tetapi mensponsori berbagai aktivitas offline perbankan syariah 

agar bank ini semakin memasyarakat. BI (Bank Indonesia) tahu benar, dengan 

konsep perbankan yang transparan, adil dan jujur, di masa yang akan datang 

industri perbankan syariah akan semakin berkembang dan lebih maju seperti 

perbankan syariah di negara-negara lain. 

Momentum yang bagus itu tidak disia-siakan para pemain di industri 

perbankan, untuk membuka Unit Usaha Syariah (UUS) di bank konvensional 

maupun melahirkan Bank Umum Syariah (BUS). Para pengelola bank sadar di era 

yang makin transparan, konsep perbankan syariah akan menjadi pilihan 

masyarakat Indonesia. 

Hingga Agustus 2012,jumlah bank syariah mencapai 11 BUS (Bank 

Umum Syariah), 24 UUS (Unit Usaha Syariah) dan 146 BPRS (Bank Perkreditan 

Rakyat Syariah) dengan jaringan kantor sebanyak 1.625 kantor. Secara geografis, 

sebaran jaringan kantor perbankan syariah juga telah menjangkau masyarakat di 

lebih dari 89 kabupaten/kota di 33 propinsi. Pengembangan kapasitas layanan 

tersebut telah meningkatkan partisipasi masyarakat yang menjadi pengguna jasa 

perbankan sebagaimana diindikasikan oleh peningkatan jumlah rekening nasabah 

pendanaan yang hingga akhir tahun 2012 mencapai 6,5 juta rekening.  

Salah satu bank konvensional yang membuka unit syariah yaitu Bank 

Negara Indonesia. Bank Negara Indonesia  membentuk Tim Pengembangan 

Perbankan Syariah. Pembentukan ini bertujuan untuk mengembangkan layanan 

perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Negara Indonesia, sebagai 

respon atas diberlakukannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang 

memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah. Sehingga 

kegiatan usaha berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi 
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berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT. Bank BNI Syariah. Bank BNI 

Syariah ini memiliki beberapa produk dana dan produk pembiayaan, diantaranya 

BNI Syariah Giro (Prinsip Wadi’ah Dhamanah), Tabungan BNI Syariah (Prinsip 

Mudharabah Muthlaqah), BNI Syariah Deposito (Prinsip Mudharabah 

Muthlaqah), BNI Syariah Obligasi, BNI Syariah Pembiayaan Mudharabah, BNI 

Syariah Pembiayaan Musyarakah dan BNI Syariah Pembiayaan Kepemilikan 

Rumah, serta yang sekarang sedang berkembang produk murabahah emas. 

BNI Syariah produk murabahah emas merupakan bentuk umum 

daritransaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan 

keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Termasuk dalam 

golongan murabahah emas adalah dimana adanya suatu perjanjian yang 

disepakati antara Bank Syariah dengan nasabah, dimana Bank menyediakan 

pembiayaan untuk kepemilikan emas yang dibutuhkan nasabah, yang akan 

dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank + margin 

keuntungan) pada waktu yang ditetapkan. Dalam murabahah emas, penjualan 

dapat dilakukan secara tunai atau kredit, jika secara kredit harus dipisahkan antara 

keuntungan dan harga perolehan. Keuntungan tidak boleh berubah sepanjang 

akad, kalau terjadi kesulitan bayar dapat dilakukan restrukturisasi dan kalau 

kesulitan bayar karma lalai dapat dikenakan denda.  

Sehubungan dengan kelangsungan operasional perusahaan, aspek 

pendapatan merupakan tujuan utama dari setiap kegiatan usaha. Bank Syariah 

memperoleh pendapatannya dengan melakukan penyaluran dana kepada 

masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Perusahaan 

termasuk yang bergerak di bidang perbankan berlomba-lomba untuk 

meningkatkan pendapatan, karena dengan peningkatan pendapatan inilah maka 

perusahaan akan meningkatkan laba.  

Pendapatan bagi hasil merupakan pendapatan yang diperoleh bank dari 

hasil pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah. Sistem bagi hasil inipun 

merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama didalam 

melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya 
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pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak 

atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang 

ditawarkan kapada masyarakat dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan 

pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya 

kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak 

ditentukan sesuai kesepakatan bersama dan harus terjadi dengan adanya kerelaan 

(An-Tarodhin) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. 

Meskipun usaha nasabah sudah direncanakan dengan sebaik-baiknya 

tetap saja mempunyai resiko kegagalan, karena faktor ketidakpastian. Kerugian 

bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh ataupun 

keseluruhan dan bagi pengelola modal tidak mendapatkan upah/ hasil dari jerih 

payahnya atas kerja yang telah dilakukannya. Keuntungan yang didapat dari hasil 

usaha tersebut akan dilakukan pembagian setelah dilakukan perhitungan terlebih 

dahulu atas biaya-biayanya. Sebagai bentuk pertanggungjawaban bank syariah 

terhadap kerugian dan keuntungan tersebut maka diperlukannya ketentuan atau 

pedoman dalam melaksanakan pembiayaan produk tersebut untuk memiliki suatu 

kebijakan akuntansi yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

(PSAK) nomor 102 tentang Murabahah. Agar mendapatkan suatu informasi 

keuangan yang dapat dipahami, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam 

mengevaluasi posisi keuangan dan kinerja bank serta berguna dalam pengambilan 

keputusan ekonomi. 

Dalam PSAK nomor 102 Istilah Murabahah adalah : 

“akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama 

(pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua 

(pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi 

di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial 

hanya ditanggung oleh pemilik dana.” (paragraf 4) 

Secara prinsip syariah, pendapatan dan biaya dalam murabahah emas 

diakui secara sekaligus dan sebagian lagi mengamortisasi selama masa akad. 

Namun dalam aplikasinya, untuk menjaga terjadinya side streaming (dana yang 

mengalir) dan melihat cash flow nasabah cukup/ mampu untuk memenuhi 
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kewajiban pembayaran atas murabahah emas, maka pembayaran pokok dapat 

diangsur dan disimpan dalam escrow account (wasiat yang disimpan oleh pihak 

ke-tiga dan tidak diambil oleh bank sampai jangka waktu murabahah selesai). 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merasa tertarik untuk membahas 

tentang “Tinjauan atas Pengakuan Pendapatan Pembiayaan Murabahah 

Emas Berdasarkan PSAK Nomor 102 pada PT. Bank BNI Syariah Kantor 

Cabang Bandung”. 

 

1.2   Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis 

mengidentifikasikan masalah yaitu : 

1. Bagaimana pengakuan pendapatan pembiayaan murabahah emas pada 

Bank BNI Syariah Kantor Cabang Bandung. 

2. Bagaimana penerapan PSAK nomor 102 dalam pembiayaan murabahah 

emas pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Bandung. 

 

1.3   Maksud dan Tujuan Laporan Tugas Akhir 

Berdasarkan masalah yang telah diidentifikasikan maka laporan tugas 

akhir ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui bagaimana pengakuan pendapatan pembiayaan 

murabahah emas padaBank BNI Syariah Kantor Cabang Bandung. 

2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan PSAK nomor 102 dalam 

pembiayaan murabahah emas pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang 

Bandung. 

 

1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir 

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan 

manfaat baik langsung maupun tidak langsung pada pihak yang berkepentingan, 

seperti dijabarkan sebagai berikut : 
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1. Kegunaan bagi Penulis 

Hasil dari tugas akhir ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, 

wawasan, dan gambaran yang lebih jelas tentang pengakuan pendapatan 

produk murabahah emas. Selain itu, penelitian ini berguna sebagai salah 

satu syarat kelulusan program studi Diploma III Universitas Widyatama, 

Bandung. 

2. Kegunaan bagi Perusahaan  

Hasil dari tugas akhir ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan 

masukan bagi perusahaan. Serta diharapkan dapat memberikan kontribusi 

dalam memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pengakuan 

pendapatan produk murabahah emas. Sehingga dengan gambaran 

tersebut dapat dijadikan tolak ukur menejemen untuk mengambil 

keputusan yang tepat dan final bagi perusahaan. 

3. Kegunaan bagi Pembaca 

Hasil dari tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi sumbangan 

pemikiran mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan juga 

bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, sehingga hal tersebut 

dapat dipergunakan sebagai referensi untuk penelitian lainnya yang 

berkaitan dengan judul dari tugas akhir ini. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

Lokasi kerja praktik untuk memperoleh data dan informasi yang 

diperlukan untuk tugas akhir ini adalah Bank BNI Syariah Kantor Cabang 

Bandung, jalan Buah Batu nomor 157 C Bandung-40265. Adapun waktu kerja 

praktik dilaksanakan mulai tanggal 04 Maret 2013 sampai dengan 04 April 2013. 

 

 

 

 


