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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 I angka 

(1), (2), dan (7) dijelaskan mengenai pengertian perbankan syariah, bank 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 menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam 

bentuk kredit dan/ atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf 

hidup rakyat”. 

(3) “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 pokoknya 

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 perbankan. Oleh 

karena itu bank syariah dalam kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip bagi 

hasil yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam. 
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2.1.2 Fungsi dan Peranan Bank Syariah 

 Fungsi Bank Syariah menurut Syafi’i Antonio (2001;200) bahwa dalam 

paradigma Islam, bank syariah memiliki fungsi sebagai berikut : 

1. Manajer investasi, berperan untuk mengelola dana investasi atas dana 

nasabah dengan menggunakan akad murabahah atau sebagai agen 

investasi. 

2. Investor, berperan untuk menginvestasikan dana yang dimiliki maupun 

dana nasabah yang dipercayakan kepadanya dengan menggunakan alat 

investasi yang sesuai dengan prinsip syariah dan membagi hasil yang 

diperoleh sesuai nisbah yang telah disepakati oleh pihak bank dan pihak 

pemilik modal. 

3. Jasa-jasa keuangan, bank Islam dapat juga menawarkan berbagai jasa 

keuangan lainnya berdasarkan upah (fee based) dalam sebuah kontrak 

perwakilan atau penyewean. 

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. 

 

2.1.3 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 : 
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a. Produk Penghimpunan Dana 

1) Prinsip Wadi’ah 

Prinsip wadi’ah implikasi hukumnnya sama dengan qardh, dimana 

nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang dan bank 

bertindak sebagai yang meminjam. Prinsip Wadi’ah dalam produk 

bank syariah dapat dikembangkan menjadi dua jenis, yaitu : (1) 

wadi’ah yad amanah dan (2) wadi’ah yad dhamanah. 

2) Prinsip Mudharabah 

Aplikasi prinsip ini adalah bahwa deposan atau penyimpan bertindak 

sebagai shahibul maal dan bank sebagai mudharib. Dana ini 

digunakan bank untuk melakukan pembiayaan akad jual beli maupun 

syirkah. Jika terjadi kerugian maka bank bertanggung jawab atas 

kerugian yang terjadi. Berdasarkan kewenangan penggunaan dana, 

pinsip mudharabah dibagi menjadi : 

a) MudharabahMutlaqah 

Penerapan mudharabah mutlaqah terdapat 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 Balance Sheet 

Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus (restricted 

investment) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat 

tertentu yang harus dipenuhi oleh bank. 

c) Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet 

Jenis mudharabah ini merupakan penyaluran dana mudharabah 

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 dibiayai dan pelaksana usahanya. 

b. Produk Penyalur Dana 



11 
 

 
 

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 pembiayaan sebagai berikut : 

a) Pembiayaan Murabahah (dari kata ribbu yang berarti 

keuntungan). Bank Syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai 

pembeli. Barang diserahkan segera dan pembayaran dilakukan 

secara 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 pembayaran. 

c) Istishna, jual beli seperti akad salam namun pembayarannya 

dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran. Istishna 

diterapkan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. 

2) Prinsip Ijarah 

Transaksi ijarah dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi,pada 

dasarnya prinsip ijarah sama dengan prinsip jual beli. Tetapi, jika 

pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada ijarah 

objek transaksinya adalah 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 adalah 

sebagai berikut : 

a) Musyarakah 

Kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu 

dengan ketentuan umum diantaranya : 
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(1) Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek 

musyarakah dan dikelola bersama-sama. 

(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 : 

(a) Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi. 

(b) Menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain 

tanpa ijin pemilik modal lainnya. 

(c) Memberi pinjaman kepada pihak lain. 

b) Mudharabah 

Kerjasama dilakukan oleh shahibul maal yang memberikan dana 

100% dengan mudharib yang memiliki keahlian. Jika bentuk 

akadnya mudharabah muqayyadah, maka ada pembatasan 

penggunaan modal sesuai dengan pemintaan pemilik modal. 

Ketentuan umum yang berlaku dalam akad mudharabah 

diantaranya adalah sebagai berikut : 

(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 dari pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat 

diperhitungkan dengan dua cara. Pertama, hasil usaha dibagi 

sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau 

waktu 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 pekerjaan namun tidak 

berhak mencampuri urusan pekerjaan/ usaha nasabah. 
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c. Produk Jasa 

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

al-wakalah, dan al-kafalah. Akad ini dioperasionalakan dengan pola 

sebagai berikut: 

1) Al-hiwalah (alih hutang-piutang) 

Transaksi pengalihan hutang 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, diantaranya 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 pada bank syariah untuk mewakili dirinya 

melakukan pekerjaan jasa tersebut, seperti jasa transfer. 

5) Kafalah (bank garansi) 

Digunakan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban 

pembayaran. Bank syariah dapat mensyaratkan nasabah untuk 

menempatkan sejumlah dan untuk fasilitas ini sebagai rahn. 

 

2.1.4 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 aktifitasnya sedangkan bank konvensional justru kebalikannya. Sesuai 
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dengan prinsip Islam yang melarang sistem bunga atau riba yang memberatkan, 

maka bank syariah beroperasi berdasarkan kemitraan pada semua aktifitas bisnis 

atas dasar kesetaraan dan keadilan. Hal inilah yang menjadi perbedaan yang 

sangat mendasar terhadap produk-produk yang dikembangkan oleh bank syariah, 

dimana untuk menghindari sistem bunga maka sistem yang dikembangkan adalah 

jual beli serta kemitraan yang dilaksanakan dalam bentuk bagi hasil. 

 Perbandingan antara bank syariah dan bank konvensional disajikan 

dalam tabel sebagai berikut : 

Tabel 2.1 

Perbandingan Bank Syariah dengan Bank Konvensional 

Jenis Perbedaan Bank Syariah Bank Konvensional 

1.Landasan hukum Al Qur`an & as Sunnah + 

Hukum positif 

Hukum positif 

2.Basis operasional Bagi hasil Bunga 

3.Skema produk Berdasarkan syariah, 

semisal mudharabah, 

wadiah, murabahah, 

musyarakah dan sebagainya 

Bunga 

4.Perlakuan terhadap Dana 

Masyarakat 

Dana masyarakat 

merupakan titipan/ investasi 

yang baru mendapatkan 

hasil bila diputar/ 

di’usahakan’ terlebih dahulu 

Dana masyarakat 

merupakan simpanan 

yang harus dibayar 

bunganya saat jatuh 

tempo 

5.Sektor penyaluran dana Harus yang halal Tidak memperhatikan 

halal/ haram 

6.Organisasi Harus ada DPS (Dewan 

Pengawas Syariah) 

Tidak ada DPS 
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7.Perlakuan Akuntansi Accrual dan cash basis 

(untuk bagi hasil) 

Accrual basis 

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, timbullah istilah bunga dan 

bagi hasil. 

 Persoalan bunga bank disebut sebagai riba telah menjadi perdebatan 

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

berhenti sampai di sini, namun akan terus diperbincangkan dari masa ke masa. 

Untuk mengatasi persoalan tersebut, sekarang umat Islam telah mencoba 

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 pada bunga, namun dengan sistem bagi hasil. Berikut adalah 

perbedaan antara bunga dengan bagi hasil : 

 

Tabel 2.2 

Perbedaan Antara Bunga dengan Bagi Hasil 

Sistem Bunga Sistem Bagi Hasil 

1. Penentuan bunga dibuat pada waktu 

akad dengan asumsi harus selalu 

untung 

1. Penentuan besarnya rasio/ nisbah 

bagi hasil dibuat pada waktu akad 

dengan berpedoman pada 

kemungkinan untung rugi 

2. Besarnya persentase berdasarkan 

pada jumlah uang (modal) yang 

dipinjamkan 

2. Besarnya rasio bagi hasil 

berdasarkan pada jumlah keuntungan 

yang diperoleh 
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3. Pembayaran bunga tetap seperti yang 

dijanjikan tanpa pertimbangan apakah 

proyek yang dijalankan oleh pihak 

nasabah untung atau rugi 

3. Tergantung pada keuntungan proyek 

yang dijalankan. Bila usaha merugi, 

kerugian akan ditanggung bersama 

oleh kedua belah pihak. 

4. Jumlah pembayaran bunga tidak 

meningkat sekalipun jumlah 

keuntungan berlipat atau keadaan 

ekonomi sedang “booming” 

4. Jumlah pembagian laba meningkat 

sesuai dengan peningkatan jumlah 

pendapatan. 

5. Eksistensi bunga diragukan (kalau 

tidak dikecam) oleh beberapa 

kalangan 

5. Tidak ada yang meragukan 

keabsahan bagi hasil 

Sumber : Syafi’i Antonio (2001;61) 

 Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan bank syariah 

dan bank konvensional dapat dilihat berdasarkan sistem bunga dan sistem bagi 

hasil. Bank konvensional yang berdasarkan dengan sistem bunga eksistensi 

bunganya masih diragukan kehalalannya oleh semua agama khususnya agama 

Islam, sedangkan bank syariah tidak ada agama apalagi agama Islam khususnya 

yang meragukan keabsahan sistem bagi hasil.  

 

2.2 Pendapatan 

2.2.1 Pengertian Pendapatan 

 Pendapatan merupakan jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari 

aktifitas yang dijalankannya. Pendapatan juga merupakan salah satu tolak ukur 

bagi manajemen dalam mengelola perusahaan. Manajemen perusahaan tentu ingin 

mengetahui nilai atau jumlah pendapatan yang diperoleh dalam saru periode 

akuntansi yang diakui sesuai pinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. 

 Pengertian pendapatan menurut Syafi’i Antonio (2001;204) yaitu : 

 “Pendapatan adalah kenaikan kotor dalam aset atau penurunan 

dalam liabilitis atau gabungan dari keduanya selama periode yang 

dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi 
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 yang halal, perdagangan, memberikan jasa, atau aktifitas lain yang 

bertujuan meraih keuntungan, seperti manajemen rekening 

investasi terbatas”. 

 Pengertian pendapatan (revenue) sering disama artikan dengan istilah 

penghasilan (income), tetapi sebenarnya berbeda. Agar lebih jelasnya maka akan 

dijelaskan definisi penghasilan dan pendapatan sebagai berikut : 

 “Penghasilan didefinisikan sebagai peningkatan manfaat ekonomi 

selama periode akuntansi dalam bentuk arus masuk atau 

peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan 

kenaikan ekuitas, yang tidak berasaldari kontribusi penanaman 

modal. Penghasilan (income) meliputi pendapatan (revenue) maupun 

keuntungan (gain)”. (IAI;2009;23,1) 

 “Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang 

timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila 

arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak 

berasal dari kontribusi penanaman modal”. (IAI;2009;23,3 paragraf 

6) 

 Dari definisi tersebut diatas dapat terlihat perbedaan antara pendapatan 

dan penghasilan, dimana penghasilan mencakup pendapatan dan keuntungan, 

sedangkan pendapatan merupakan arus bruto yang berasal dari aktifitas usaha, 

yang berarti sebelum dikurangi biaya-biaya yang ada hubungannya dengan 

pendapatan tersebut. Dalam hal ini pendapatan bank syariah diperoleh dari 

aktifitas-aktifitas bank yang bertujuan mencari keuntungan yang halal melalui 

pembiayaan, investasi maupun jasa perbankan lainnya.  

 

2.2.2 Sumber Pendapatan Bank Syariah 

 Sesuai dengan akad-akad penyaluran pembiayaan di bank syariah, maka 

hasil penyaluran dana tersebut dapat memberikan pendapatan bank. Pendapatan 

merupakan hasil dari penjualan barang atau jasa yang diukur berdasarkan jumlah 

yang dibebankan kepada nasabah. Pendapatan bank biasanya dicatat secara 

accrual basic, yakni setiap pendapatan akan dibukukan sebagai pendapatan 

apabila telah jatuh tempo dan bukan saat uang diterima. Menurut Wirososo 

(2005;99) pendapatan bank syariah dikelompokkan sebagai berikut : 



18 
 

 
 

1. Pendapatan operasi utama, yaitu pendapatan yang berasal dari aktifitas 

atau kegiatan utama bank. Pendapatan operasi utama bank antara lain 

adalah pendapatan atas marjin dari transaksi : 

a) Jual-beli (murabahah, istishna, dan salam paralel) 

b) Pendapatan atas bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) 

c) Pendapatan dari sewa (ijarah) 

d) Lainnya, terdiri dari pendapatan bonus seritifikat wadi’ah Bank 

Indonesia, pendapatan bagi hasil dari penempatan pada bank lain, 

dan pendapatan bagi hasil surat berharga. 

2. Pendapatan operasi lainnya, yaitu pendapatan yang berasal dari kegiatan 

diluar aktifitas utama bank atau perusahaan. Pendapatan operasi lainnya 

terdiri dari jasa administrasi, jasa transaksi ATM, jasa transaksi valuta 

asing, jasa pembiayaan khusus, jasa dan komisi, dan lainnya. 

 

2.2.3 Pengakuan Pendapatan 

 Dalam perbankan syariah pengakuan pendapatan menjadi permasalahan 

yang harus diperhatikan, karena ada sedikit perbedaan pada saat pencatatan dan 

pembagian keuntungan khususnya pada pendapatan bagi hasil.Menurut Sofyan S. 

Harahap, dkk (2006;34) prinsip dasar dalam pengakuan pendapatan adalah 

pendapatan harus diakui ketika perolehan. Perolehan pendapatan terjadi apabila 

syarat-syarat berikut ini terpenuhi: 

a. Bank harus sudah mendapatkan hak untuk menerima pendapatan 

tersebut, ini berarti bahwa proses perolehan harus sudah selesai dan 

benar-benar selesai. Titik dimana proses pengolahan selesai bisa 

berbeda untuk berbagai jenis pendapatan. Misalnya, proses 

perolehan untuk pendapatan dari jasa, selesai ketika bank 

menyerahkan jasa; proses perolehan untuk pendapatan dari 

penjualan barang selesai ketika pengiriman barang tersebut; dan 

proses perolehan untuk pendapatan dari memperbolehkan pihak 

lain menggunakan aset bank (misalnya menyewakan real estate) 

selesai ketika berjalannya waktu. 

b. Harus ada kewajiban di pihak lain untuk mengirim sejumlah 

tertentu atau yang bisa ditentukan kepada bank. 

c. Jika belum tertagih, jumlah pendapatan harus diketahui dan harus 
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bisa ditagih dengan tingkat kepastian yang cukup. 

Berdasarkan kriteria diatas pengakuan pendapatan harus diakui pada saat 

diperoleh, konsep akuntansi bank syariah yaitu konsep dasar akrual. Dengan dasar 

ini pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan buka pada 

saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan diungkapkan dalam catatan 

akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang telah 

ditentukan, tetapi pendapatan untuk tujuan perhitungan bagi hasil menggunakan 

kas. Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 14/DSN-MUI/IX/2000 tertanggal 

16 september 2000 perihal Prinsip Distribusi Hasil Usaha dijelaskan bahwa : 

“Prinsip bagi hasil menggunakan sistem accrual basic maupun cash 

basic dalam administrasi keuangan, dilihat dari segi kemaslahatan, 

dalam pencatatan sebaiknya digunakan sistem accrual basic; akan 

tetapi dalam distribusi hasil usaha hendaknya ditentukan atas dasar 

penerimaan yang benar-benar terjadi (cash basic), dan penetapan 

sistemnya harus dipilih dan disepakati dalam akad”. 

Menurut Kieso, at all (2009;125) yang dialihbahasakan oleh Ali Akbar, 

Wasilah dan Rangga Handikat prinsip pengakuan pendapatan dibedakan atas dua 

metode, yaitu : 

1)   Accrual Basic, yaitu mengakui dan mencatat pendapatan atau beban saat 

diperoleh atau terjadi tanpa memperhatikan kapan pendapatan atau beban 

itu diterima atau dibayar. 

2) Cash Basic, yaitu mengakui dan mencatat pendapatan atau beban pada 

saat pendapatan atau beban itu diterima atau dibayarkan. 

 

2.2.4 Pendapatan Bagi Hasil 

 Dalam kegiatan operasional pembiayaan murabahah, pendapatan yang 

diterima oleh bank syariah berasal dari bagi hasil yang diterima dari nasabah 

pembiayaan (pengelola dana). Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah 

merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada 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 
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ditentukan bersama sesuai dengan ketentuan kedua belah pihak dan tidak ada 

unsur paksaan. Secara teknis, yang dimaksud dengan bagi hasil menurut 

Muhammad (2005;176), yaitu : 

 “Bagi hasil merupakan suatu sistem yang meliputi tata cara 

pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola 

dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank bank 

dengan nasabah penerima dana”. 

 Pengertian bagi hasil menurut Veithzal dan Andria (2008;117) : 

 “Bagi hasil merupakan konsep pembiayaan yang adil dan memiliki 

nuansa kemitraan yang sangat kental, dan hasil yang diperoleh 

berdasarkan perbandingan atau nisbah yang disepakati dan bukan 

sebagaimana bunga pada bank kovensional”. 

 Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan bagi hasil 

adalah tata cara pembagian hasil usaha yang ditentukan dari awal ketika kedua 

belah pihak melakukan akad, sehingga kedua belah pihak mengetahui nisbah bagi 

hasil yang akan didapatkan. 

 

2.3 Pembiayaan Murabahah Emas 

2.3.1 Pengertian Pembiayaan Murabahah Emas 

 Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian 

fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang 

membutuhkan dana. Pengertian Pembiayaan menurut Undang-undang nomor 

21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam pasal 1 ayat 25, yaitu : 

 “Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang 

dipersamakan dengan itu berupa : 

a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan 

musyarakah; 

b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli 

dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; 

c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, 

dan istishna; 

d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan  

e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk 

transaksi multijasa”. 



21 
 

 
 

Pengertian Pembiayaan menurut Kasmir (2003;73) adalah sebagai 

berikut : 

“Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang 

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 Syafi’i Antonio (2001;160) sifat penggunaannya, pembiayaan 

dapat dibagi menjadi : 

a. Pembiayaan Produktif  

Pembiayaan Produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi 

kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik 

usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. 

Pembiayaan produktif dibagi pula menjadi dua bagian, antara lain : 

a) Pembiayaan Investasi 

Pembiayaan Investasi yaitu pembiayaan untuk memenuhi barang-

barang modal (capital goods) serta fasilitas-fasilitas yang bekaitan 

dengan itu. 

b) Pembiayaan Modal Kerja 

Pembiayaan Modal Kerja yaitu pembiayaan untuk memenuhi 

kebutuhan, seperti : 

o Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hail 

produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas 

atau mutu hasil produksi; dan 

o Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place 

dari suatu barang. 

b. Pembiayaan Konsumtif 

Pembiayaan Konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk 

dipakai memenuhi kebutuhan. 

 Pengertian murabahah menurut Kasmir (2003;78) dikemukakan bahwa 

: 
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 “Pembiayaan Murabahah Emas adalah akad jual/ beli antara bank 

dengan nasabah dimana bank membeli barang (emas) yang 

diperlukan nasabah dan menjualnya kepada nasabah yang 

bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan 

keuntungan yang disepakati bersama”. 

 Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah 

pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak 

yang membutuhkan dana tersebut serta mewajibkan pihak yang dibiayai untuk 

mengembalikan uang atau tagihan tersebut sesuai jangka waktu yang telah 

ditentukan saat akad dengan imbalan atau bagi hasil. Sedangkan murabahah emas 

adalah suatu akad jual/ beli antara bank dengan nasabah dimana bank membeli 

barang (emas) yang diperlukan nasabah dan menjualnya kepada nasabah yang 

bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan keuntungan yang 

disepakati bersama. 

Secara umum, aplikasi perbankan murabahah emas dapat digambarkan 

dalam skema berikut ini : 

 

 

 

Gambar 2.1 

Skema Al-Murabahah Emas 
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2.3.2 Landasan Syariah Murabahah Emas 

 Secara umum, landasan syariah murabahah emas lebih mencerminkan 

anjuran untuk melakukan usaha. Menurut Syafi’i Antonio (2001;91) hal 

initampak dalam ayat-ayat dan hadist berikut ini : 

1) Al-Qur’an  

a. Surat Al-Baqarah ayat 275, yang berbunyi : 

َبا َم الرِّ  َوأََحلَّ هللاُ اْلَبْيَع َوَحرَّ

Artinya : “..... dan Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba”. (QS. Al-Baqarah:275)  

Dari ayat di atas diterangkan bahwa al-bai’ yang artinya jual beli 

disamakan dengan murabahah, para ulama mengartikannya sebagai penjualan 

barang sebagai biaya atau harga pokok barang tersebut. Dan apabila transaksi 

yang dilakukan oleh penjualan dan pembelian tidak disepakati bersama, ini sudah 

termasuk riba. 

b. Surat An-Nisaa ayat 29, yang berbunyi : 

َها الَِّذيَن َءاَمُنوا الََتأُْكلُوا أَْمَواَلُكم َبْيَنُكم ِباْلبَ  اِطِل إاِلَّ أَْن َتُكوَن ِتَجاَرًة َعن َياأَيُّ

نُكْم.  َتَراٍض مِّ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, 

kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka 

sama suka diantara kamu”. (QS. An-Nisaa:29) 

c. Surat Al-Baqarah ayat 198, yang berbunyi : 

ُكمْ  بِّ ن رَّ  َلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح أَن َتْبَتُغوا َفْضالً مِّ

 Artinya: “Tidak ada dosa bagimu mencari karunia (rezki hasil 

perniagaan) dari Rabbmu”. (QS. Al-Baqarah:198) 

Berdasarkan ayat diatas, maka murabahah merupakan upaya mencari 

rezeki melalui jual beli. 
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2) As-Sunnah 

a. Riwayat Al-Bazar dan Al-Hakim 

Sebuah riwayat yang artinya : “Dari Rafi’ Bin Khudaij ia 

berkata : Rasulullah pernah ditanya “ya Rasulullah pekerjaan 

apa yang paling baik ?” Rasulullah menjawab : “usaha dengan 

tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”. 

(HR. Al-Bazar dan Al-Hakim) 

Hadits di atas menunjukan jual beli dan perniagaan selalu dihubungkan 

dengan hal-hal makruh dan halal, artinya jual beli yang jujur tanpa diiringi dengan 

kecurangan-kecurangan dan semua transaksi jual beli yang bertentangan dengan 

Al-Qur’an dan Hadits (tidak terdapat unsur kebajikan) tidaklah dibolehkan atau 

diharamkan karena termasuk riba. 

Dari ayat dan hadits di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum jual beli 

murabahah dalam Islam adalah boleh, yang mana dalam implementasi perbankan 

syariah dilakukan antara penjual (bank) dan pembeli (nasabah) berdasarkan harga 

barang yaitu harga asli pembelian di mana pembeli harus diberi tahu oleh penjual 

akan keuntungan terhadap barang yang dijual (salah satu cara terhindar riba). 

b. Hadits dari riwayat Ibnu Majah dari Syuaib, yang berbunyi:  

الَبْيُع إِلَى أََجٍل, أَنَّ النَِّبي َصلىَّ هللاُ َعَلْيِه َوآلِِه َوَسلََّم َقاَل: َثالٌَث فِْيِهنَّ الَبَرَكة: 

ِعْيِر ِلْلَبْيِت اَل ِلْلَبْيِع. )َرَواهُ اْبُن َماَجه(  َوالُمقـَاَرَضة, َو َخْلُط الُبّر ِبالشَّ

Artinya: ”Tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan: 

menjual dengan pembayaran secara tangguh, muqaradhah 

(nama lain dari mudharabah), dan mencampur gandum dengan 

tepung untuk keperluan rumah dan tidak untuk dijual”. (HR. 

Ibnu Majah) 

c. Ketika Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wassallam akan hijrah, Abu 

Bakar Radhiyallahu 'Anhu, membeli dua ekor keledai, lalu 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wassallam berkata kepadanya, "jual 

kepada saya salah satunya", Abu Bakar Radhiyallahu 'Anhu 

menjawab, "salah satunya jadi milik anda tanpa ada kompensasi 
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apapun", Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wassallam bersabda, "kalau 

tanpa ada harga saya tidak mau". 

d. Sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud Radhiyallahu 'Anhu, menyebutkan 

bahwa boleh melakukan jual beli dengan mengambil keuntungan 

satu dirham atau dua dirham untuk setiap sepuluh dirham harga 

pokok (Azzuhaili, 1997:3766). 

e.   Selain itu, transaksi dengan menggunakan akad jual beli murabahah 

ini sudah menjadi kebutuhan yang mendesak dalam kehidupan. 

Banyak manfaat yang dihasilkan, baik bagi yang berprofesi sebagai 

pedagang maupun bukan. 

3) Kaidah Fiqh,  yang menyatakan: 

ى الُمَعاَمالَِت اإلَِباَحة ُ إاِل َّ أَْن َيُدلَّ َدلِْيٌل َعلَى َتْحِرْيِمَهااألَْصُل  ِِ ِف  

Artinya: “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan 

kecuali ada dalil yang mengharamkannya”. 

4) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.04/DSN-

MUI/IV/2000 tanggal 1 april 2000, tentang Murabahah. 

Dalam fatwa tersebut disebutkan ketentuan umum mengenai murabahah, 

yaitu : 

a. Bank dan nasabah harus melakukan aqad murabahah yang bebas 

riba. 

b. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syari’at Islam. 

c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang 

telah disepakati kualifikasinya. 

d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bak 

sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. 

e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 

pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang. 

f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada basabah (pemesan) 

dengan harga jual senilai harga plus keuntunganya. Dalam kaitan ini 
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bank harus memberi tahu secara jujur harga pokok barang kepada 

nasabah berikut biaya yang diperlukan. 

g. Nasabah membayar harga barang yang talah disepakati tersebut pada 

jangka waktu tertentu yang talah disepakati. 

h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan aqad 

tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan 

nasabah. 

i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli 

barang dari pihak ketiga, aqad jual beli murabahah harus dilakukan 

setalah barang, secara prinsip menjadi milik bank. 

 

2.3.3 Jenis-jenis Murabahah 

Murabahah pada prinsipnya adalah jual beli dengan keuntungan, hal ini 

bersifat dan berlaku umum pada jual beli barang-barang yang memenuhi syarat 

jual beli murabahah.  

Maka daripada itu murabahah dibagi menjadi 2 jenis, yaitu: 

1) Murabahah Berdasarkan Pesanan (Murabahah To The Purcase Order) 

            Murabahah ini dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat. 

Mengikat  bahwa apabila telah memesan barang harus dibeli sedangkan 

tidak mengikat bahwa walaupun telah memesan barang tetapi pembeli 

tersebut tidak terikat maka pembeli dapat menerima atau membatalkan 

barang tersebut .  

2) Murabahah Tanpa Pesanan  

            Murabahah ini termasuk jenis murabahah yang bersifat tidak mengikat. 

Murabahah ini dilakukan tidak melihat ada yang pesan atau tidak 

sehingga penyediaan barang dilakukan sendiri oleh penjual. 

Namun, dalam praktiknya pembiayaan murabahah terbagi kepada 3 

jenis, sesuai dengan peruntukannya, yaitu: 

a) Murabahah Modal Kerja (MMK), yang diperuntukkan untuk pembelian 

barang-barang yang akan digunakan sebagai modal kerja. Modal kerja 
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adalah jenis pembiayaan yang diperlukan oleh perusahaan untukoperasi 

sehari-hari. Penerapan murabahah untuk modal kerja membutuhkan 

kehati-hatian, terutama bila obyek yang akan diperjualbelikan terdiri dari 

banyak jenis, sehingga dikhawatirkan akan mengalami kesulitan terutama 

dalam menentukan harga pokok masing-masing barang.  

b) Murabahah Investasi (MI), adalah pembiayaan jangka menengah atau 

panjang yang tujuannya untuk pembelian barang modal yang diperlukan 

untuk rehabilitasi, perluasanatau pembuatan proyek baru. 

c) Murabahah Konsumsi (MK), adalah pembiayaan perorangan untuk 

tujuan nonbisnis, termasuk pembiayaan pemilikan rumah maupun mobil. 

Pembiayaan konsumsi biasanya digunakan untuk membiayai pembelian 

barang konsumsi dan barang tahan lama lainnya. Jaminan yang 

digunakan biasanya berujud objek yang dibiayai, tanah dan bangunan 

tempat tinggal. 

Perbedaan peruntukan pembiayaan murabahah yang diterapkan bisa 

dibedakan berdasarkan objek akad, tujuan penggunaan objek dan nasabah yang 

mengajukannya. Pembedaan peruntukan ini dimulai saat nasabah mengajukan 

pembiayaandan disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, kemampuan keuangan 

nasabah dan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan bank, sampai terealisasinya 

pembiayaan tersebut. Perbedaan jenis-jenis pembiayaan murabahah dapat 

dijelaskan melalui tabel berikut: 

 

Tabel 2.3 

Perbedaan Jenis-Jenis Murabahah 

Jenis 

Pembiayaan 
Modal Kerja Investasi Konsumsi 

Contoh Objek  

Jual Beli 
Mobil Mobil Mobil 

Penggunaan 
Digunakan untuk 

menambah Aktiva 

Digunakan 

sebagai Aktiva 

Digunakan untuk 

memenuhi 
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lancar 

(persediaan) 

tetap  kebutuhan pribadi 

Nasabah 

Perusahaan yang 

melakukan jual 

beli mobil 

Perusahaan yang 

bergerak di bidang 

transfortasi / 

ekspedisi) 

Dipakai sendiri 

Jangka Waktu Pendek Menengah Panjang 

Nominal Besar Menengah Kecil 

Sumber: Data Urusan Syariah BNI Syariah Cabang Bandung, diolah 

 

2.3.4 Rukun dan Ketentuan Syariah Murabahah 

 Menurut Sri Nurhayati dan Wasilah (2009;116) terdapat 4 rukun 

murabahah, yaitu : 

1. Pelaku, terdiri atas pemilik dana dan pengelola dana; 

2. Objek Murabahah, berupa barang yang diperjualbelikan (mabi’) dan 

harga (tsaman); 

3. Ijab Qabul/ serah terima; 

4. Nisbah Keuntungan; 

Ketentuan syariah Murabahah, adalah sebagai berikut : 

1. Pelaku 

a. Pelaku harus cakap hukum dan baligh. 

b. Pelaku akad murabahah dapat dilakukan sesama atau dengan non-

muslim. 

c. Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha 

tetapi ia boleh mengawasi. 

d. Sukarela (ridha), tidak dalam keadaan terpaksa atau berada dibawah 

tekanan atau ancaman. 

2. Objek Murabahah (Mabi’ dan Tsaman) 

Objek murabahah merupakan konsekuensi logis dengan dilakukannya 

akad murabahah. 
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Objek yang diperjualbelikan harus: 

a. Tidak termasuk yang diharamkan atau dilarang. 

b. Memberikan manfaat atau sesuatu yang bermanfaat. 

c. Penyerahan obyek murabahah dari penjual kepada pembeli dapat 

dilakukan. 

d. Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad. 

e. Sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan yang 

diterima pembeli. 

3. Ijab Qabul 

Ijab Qabul adalah pernyataan dan ekspresi saling ridho/ rela diantara 

pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui 

korespondensi ataupun menggunakan cara-cara komunikasi moderen 

lainnya. 

Maka daripada itu ketentuan syariah dalam ijab qabul, yaitu : 

a. Harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad. 

b. Antara ijab dan qabul (serah terima) harus selaras baik dalam 

spesifikasi barang maupun harga yang disepakati. 

c. Tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan 

keabsahan transaksi pada kejadian yang akan datang. 

4. Nisbah Keuntungan 

a. Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian 

keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh 

kedua belah pihak yang bermurabahah atas keuntungan yang 

diperoleh. Nisbah keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh 

kedua belah pihak untuk mencegah tejadinya perselisihan antara 

kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.  

b. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. 

c. Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan 

menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba. 
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2.3.5 Manfaat dan Resiko Murabahah 

 Menurut Syafi’i Antonio (2001;98) manfaat dan resiko dari murabahah 

yaitu sebagai berikut : 

1) Bagi Bank 

a. Adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli, dari penjual 

dengan harga jual kepada nasabah. 

b. Sumber pendanaan bagi bank baik dalam bentuk rupiah atau valuta 

asing. 

2) Bagi Nasabah 

a. Membiayai kebutuhan nasabah dalam hal pengadaan barang 

konsumsi seperti rumah, kendaraan atau barang produktif seperti 

mesin produksi, pabrik dan lain-lain.  

b. Nasabah dapat mengangsur pembayarannya dengan jumlah angsuran 

yang tidak akan berubah selama masa perjanjian. 

c. Dapat diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang-

barang investasi baik domestik maupun luar negeri. 

Selain berbagai manfaat yang dapat dirasakan sendiri baik itu oleh 

nasabah maupun bank, resiko yang dapat terjadi dalam murabahah pun tidak 

dapat dihindari. Resiko tersebut antara lain : 

1) Default atau kelalaian; nasabah sengaja tidak membayar angsuran. 

2) Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang di pasar 

naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa 

mengubah harga jual beli tersebut. 

3) Penolakan nasabah; barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah 

karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga 

nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindungi 

dengan asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah karena spesifikasi 

barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Bila bank telah 

menandatangani kontrak pembelian dengan penjualnya, barang tersebut 

akan menjadi milik bank. Dengan demikian, bank mempunyai risiko 

untuk menjualnya kepada pihak lain. 
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4) Dijual; karena bai’ murabahah bersifat jual beli dengan utang, maka 

ketika kontrak ditandatangani, barang tersebut menjadi milik nasabah. 

Nasabah bebas melakukan apapun terhadap asset miliknya tersebut, 

termasuk untuk menjualnya. Jika demikian, risiko untuk default akan 

besar. 

 

2.4 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 102 Pembiayaan 

Murabahah 

2.4.1 Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan Murabahah 

 Murabahah adalah akad jual/ beli antara bank dengan nasabah dimana 

bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjualnya kepada nasabah 

yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan keuntungan yang 

disepakati bersama.  

 Berdasarkan PSAK Nomor 102, bank syariah dapat bertindak baik 

sebagai pemilik dana maupun sebagai pengelola dana. 

 Berdasarkan PSAK Nomor102 pengakuan dan pengukuran murabahah 

yakni sebagai berikut: 

1) Akuntansi Untuk Penjual 

Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar 

biaya perolehan. Pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah sebagai 

berikut: 

a. Jika murabahah pesanan mengikat, maka: 

- Dinilai sebesar biaya perolehan; dan 

- Jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi 

lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut 

diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset. 

       b. Jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat, 

maka: 

- Dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat 

direalisasi, mana yang lebih rendah; dan 



32 
 

 
 

- Jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya 

perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. 

Diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai: 

1. Pengurang biaya perolehan aset murabahah, jika terjadi sebelum akad 

murabahah. 

2. Kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad murabahah dan 

sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli. 

3. Tambahan keuntungan murabahah, jika terjadi setelah akad murabahah 

dan sesuai akad menjadi hak penjual. 

4. Pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak 

diperjanjikan dalam akad. 

Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon pembelian 

akan tereliminasi pada saat: 

1. Dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah 

dikurangi dengan biaya pengembalian. 

2. Dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat 

dijangkau oleh penjual. 

 Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar biaya 

perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir 

periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang 

dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang. 

Keuntungan murabahah diakui: 

1. Pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau 

secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun. 

2. Selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk 

merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari 

satu tahun. 

Metode-metode berikut ini digunakan dan dipilih yang paling sesuai 

dengan karakteristik resiko dan upaya transaksi murabahah-nya: 

1. Keuntungan diakui saat penyerahan aset murabahah. Metode ini terapan 

untuk murabahah tangguh dimana resiko penagihan kas dari piutang 
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murabahah dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif 

kecil. 

2. Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasih 

ditagih dari piutang murabahah. Metode ini terapan untuk transaksi 

murabahah tangguh dimana resiko piutang tidak tertagih relatif besar 

dan/ atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif 

besar juga. 

3. Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih. 

Metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh dimana resiko 

piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya 

cukup besar. Dalam praktik, metode ini jarang dipakai, karena transaksi 

murabahah tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang 

memadai akan penagihan kasnya. 

Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli 

yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati 

diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah. 

 Pemberian potongan pelunasan piutang murabahah dapat dilakukan 

dengan menggunakan salah satu metode berikut: 

1. Diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang 

murabahah dan keuntungan murabahah. 

2. Diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang 

dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya 

kepada pembeli. 

 Potongan angsuran murabahah diakui sebagai berikut: 

1. Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu, 

makadiakui sebagai pengurang keuntungan murabahah. 

2. Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, maka 

diakui sebagai beban. 

 Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya 

sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana 

kebajikan. 
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 Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut: 

1. Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang 

diterima. 

2. Jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai 

pembayaran piutang (merupakan bagian pokok). 

3. Jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan 

kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah 

dikeluarkan oleh penjual . 

 

2) Akuntansi untuk Pembeli Akhir 

Hutang yang timbul dari transaksi murabahah tangguh diakui sebagai 

hutang murabahah sebesar hargabeli yang disepakati (jumlah yang wajib 

dibayarkan). Aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah diakui sebesar 

biaya perolehan murabahah tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati 

dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban murabahah tangguhan. 

Beban murabahah tangguhan diamortisasi secara proporsional dengan 

porsi hutang murabahah. Diskon pembelian yang diterima setelah akad 

murabahah, potongan pelunasan dan potongan hutang murabahah diakui sebagai 

pengurang beban murabahah tangguhan. Denda yang dikenakan akibat kelalaian 

dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian. 

Potongan uang muka akibat pembeli akhir batal membeli barang diakui sebagai 

kerugian. 

Jurnal akuntansi dalam Murabahah adalah sebagai berikut : 

1. Pada saat perolehan aktiva murabahah : 

  Dr. Persediaan/ aktiva murabahah   XXX 

   Cr. Kas/ Rekening pemasok/ kliring   XXX 

2. Pada saat penjualan aktiva murabahah kepada nasabah : 

  Dr. Piutang murabahah    XXX 

   Cr. Marjin murabahah yang ditangguhkan  XXX 

  Cr. Persediaan/ aktiva murabahah   XXX 

3. Ketika bank menerima urbun dari nasabah : 
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  Dr. Kas/ Rekening     XXX  

   Cr. Kewajiban lain-uang muka murabahah (urbun) XXX 

4. Pembatalan pesanan, pengembalian urbun kepada  nasabah : 

  Dr. Kewajiban lain-uang muka murabahah (urbun) XXX 

  Cr. Pendapatan operasional    XXX 

  Cr. Kas/ Rekening     XXX 

5. Apabila murabahah jadi dilaksanakan : 

  Dr. Kewajiban lain-uang muka murabahah (urbun) XXX 

  Cr. Piutang murabahah    XXX 

6. Pada saat penerimaan angsuran dari nasabah (pokok &marjin) : 

  Dr. Kas/ rekening     XXX 

   Cr. Piutang  murabahah    XXX 

  Dr. Marjin murabahah ditangguhkan   XXX 

   Cr. Pendapatan marjin murabahah   XXX 

7. Sebagian pembiayaan murabahah hilang setelah dimulai proyek bukan 

kelalaian nasabah atau pada saat akad diakhiri sebelum jatuh tempo dan 

kerugian bukan kesalahan mudharib: 

 Dr. Kerugian murabahah    XXX 

  Cr. Pembiayaan murabahah    XXX 

8. Akad murabahah diakhiri sebelum jatuh tempo dan saldo pembiayaan 

murabahah tidak langsung dibayar mudharib : 

 Dr. Piutang murabahah    XXX 

  Cr. Pembiayaan murabahah    XXX 

9. Pada saat pembentukan penyisihan pembiayaan murabahah  : 

 Dr. Beban penyisihan pembiayaan murabahah XXX 

  Cr. Akumulasi penyisihan pembiayaan murabahah XXX 

10. Penerimaan keuntungan murabahah: 

 Dr. Kas      XXX 

  Cr. Pendapatan bagi hasil murabahah  XXX 

11. Apabila terjadi kerugian sebab kelalaian mudharib : 

 Dr. Piutang murabahah    XXX 
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  Cr. Pembiayaan murabahah    XXX 

12. Penyelesaian murabahah saat akad jatuh tempo : 

 Dr. Kas      XXX 

  Cr. Piutang pembiayaan murabahah   XXX 

  Cr. Pendapatan pembiayaan murabahah  XXX 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


