
 

BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Sejak awal 70-an, gerakan islam ditingkat nasional telah memasuki bidang 

ekonomi dengan diperkenalkannya sistem ekonomi islam sebagai alternatif 

pengganti sistem kapitalis dan sistem sosialis. Wacana sistem ekonomi islam itu 

diawali dengan konsep ekonomi dan bisnis non ribawi. Sebenarnya di Indonesia 

maupun di dunia islam terdapat dua pemikiran sehubungan dengan sistem 

keuangan dan perbankan. Aliran yang pertama berpendapat bahwa bunga bank itu 

tidak tergolong riba, karena yang disebut riba adalah pembungaan uang oleh 

mindering yang bunganya sangat tinggi sehingga disebut lintah darat. Namun, 

aliran kedua yang melahirkan ide bank islam berpendapat bahwa bunga bank itu 

tetap riba. Kendatipun demikian, bank sebagai lembaga keuangan tidak dilarang, 

bahkan diperlukan. Oleh karena itu perlu diciptakan sebuah bank yang tidak 

bekerja atas dasar bunga, melainkan atas dasar sistem bagi hasil yang dikenal 

dengan transaksi qirad atau mudharabah. 

Bank Islam pertama kali “Myt-Ghamr Bank” didirikan di Mesir pada 

tahun 1963. Dan di Indonesia Bank Islam atau Bank Syari’ah (Shari'a Bank) 

pertama kali didirikan pada tahun 1991 yang bernama Bank Muamalat Indonesia. 

Keunggulan Bank Syari’ah (Shari'a Bank) telah dibuktikan pada saat terjadinya 

krisis ekonomi yang hebat di Indonesia pada tahun 1998, saat tingkat suku bunga 

bank tinggi yang mengakibatkan bank konvensional sulit untuk membayar bunga 

kepada nasabah. Tetapi pada saat itu hanya  Bank Syari’ah (Shari'a Bank) yang 

dapat bertahan dengan baik karena tidak menggunakan sistem bunga melainkan 

sistem bagi hasil.   

Semakin tingginya pemahaman masyarakat akan pentingnya fungsi 

lembaga keuangan bank, dan didukung dengan dikeluarkannya undang-undang 

No.10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 

tentang Perbankan, perkembangan Bank Syariah (Shari'a Bank) di Indonesia 

semakin cepat. Hal ini ditandai oleh banyaknya Bank Konvensional di Indonesia 



 

yang merubah konsep menjadi Syari’ah, atau membuka cabang Syari’ah maka 

semakin bekembang pula jenis-jenis perbankan yang tumbuh di Indonesia. 

 Salah satu bank yang membuka cabang Syari’ah adalah Bank Jabar. 

Dalam rangka memenuhi permintaan masyarakat akan jasa layanan perbankan 

yang berlandaskan Syariah, maka sesuai dengan izin Bank Indonesia No. 2/ 

18/DpG/DPIP tanggal 12 April 2000, sejak tanggal 15 April 2000 Bank Jabar 

menjadi Bank Pembangunan Daerah pertama di Indonesia yang menjalankan dual 

banking sistem, yaitu memberikan layanan perbankan dengan sistem konvensional 

dan dengan sistem syariah. Bank Jabar Syari’ah memiliki beberapa produk 

Investasi, diantaranya Giro Syariah (Prinsip Wadiah), Tabungan Tandamata 

Syariah (Prinsip Wadiah), Tabungan Simpeda Syariah (Prinsip Mudharabah), 

dan Deposito Syariah (Prinsip Mudharabah Muthlaqah).  

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa Deposito Syariah adalah 

salah satu produk investasi yang tedapat di Bank Jabar dengan Prinsip 

Mudharabah Muthlaqah. Deposito adalah simpanan pihak ke-3 di Bank yang 

penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu yang disepakati 

atau diperjanjikan nasabah penyimpan dengan bank. Sedangkan yang dimaksud 

dengan mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana 

pihak pertama menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lain menjadi 

pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan 

yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi, ditanggung oleh pemilik 

modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian di pengelola. Seandainya 

kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka 

pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.  

Yang dimaksud dengan deposito dengan prinsip Mudharabah Muthlaqah 

adalah Inventasi nasabah tidak terikat di Bank Syariah dalam bentuk mata uang 

rupiah dengan pengelolaan berdasarkan prinsip Bagi Hasil (Mudharabah) dengan 

jangka waktu 1, 3, 6, 12 dan 24 bulan, dimana dana nasabah akan dikelola secara 

bebas dan bertanggung jawab oleh mudharib. Sebagai bentuk pengendalian dan 

pertanggungjawaban, bank Syariah perlu membuat pencatatan akuntansi atas 

setiap transaksi yang terjadi sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi 



 

Keuangan (PSAK) nomor 105 serta Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah 

Indonesia (PAPSI) bagian V yang mengatur akuntansi investasi tidak terikat. 

Dilatarbelakangi pemikiran tersebut, penulis merasa tertarik untuk 

melakukan penelitian terhadap pelaksanaan produk investasi pada PT. Bank Jabar 

Banten Cabang Syari’ah terutama mengenai masalah Deposito Syari’ah yang 

dituangkan dalam judul “TINJAUAN ATAS PROSEDUR PELAKSANAAN 

DEPOSITO MUDHARABAH DENGAN PRINSIP MUTHLAQAH PADA PT. 

BANK JABAR BANTEN CABANG SYARI’AH BANDUNG”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka identifikasi 

permasalahannya dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah prosedur pelaksanaan deposito mudharabah muthlaqah pada 

PT. Bank Jabar Banten Cabang Syariah Bandung. 

2. Bagaimanakah penerapan Akuntansi deposito mudharabah muthlaqah pada 

PT. Bank Jabar Banten Cabang Syariah Bandung. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan deposito mudharabah 

muthlaqah pada PT. Bank Jabar Banten Cabang Syariah Bandung.  

2. Untuk mengetahui penerapan akuntansi deposito mudharabah muthlaqah pada 

PT. Bank Jabar Banten Cabang Syariah Bandung. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Dari data dan informasi yang telah berhasil dikumpulkan dari hasil kerja 

praktik, diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, 

diantaranya : 

1. Bagi Perusahaan,  

diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran dan gambaran praktik 

dari teori-teori yang benar dan relevan guna dijadikan sebagai bahan 



 

pertimbangan dan masukan untuk dilakukan perbaikan ke arah yang lebih 

membangun sehingga bisa lebih baik dari sebelumnya. 

2. Bagi Pihak Lain,  

Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat dijadikan sumber, titik tolak atau 

sebagai bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya. 

3.   Bagi penyusun 

mampu memberikan informasi serta wawasan luas khususnya mengenai 

produk, prosedur, maupun akuntansi dari perbankan syariah dan menjawab 

keragu-raguan mengenai hukum riba yang selama ini beredar di masyarakat 

dan sebagai bahan perbandingan antara teori yang didapat di bangku 

perkuliahan dengan praktek yang ada. 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

Dalam laporan tugas Akhir ini penulis menggunakan metode deskriptif. 

Ahmad Mansyur dalam bukunya “Metode Penelitian dan Laporan” (2005 : 34) 

menyatakan bahwa Metode Deskriptif yaitu : 

“Metode yang bertujuan untuk memperoleh gambaran/situasi pada 
perusahaan dengan mengumpulkan data berdasarkan fakta yang ada 
kemudian diolah dan dianalisis, sehingga dapat ditarik suatu 
kesimpulan sebagai hasil dari analisis tersebut”. 

 

1.5.1 Jenis dan Sumber Data 

a. Data Primer 

 Yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan 

pejabat dan staf yang berwenang. 

 

b. Data Sekunder 

 Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui dokumen-

dokumen perusahaan yang memberikan informasi yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti. 

 

 



 

1.5.2 Teknik Pengumpulan Data  

 Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik penelitian 

lapangan yaitu teknik pengumpulan data untuk memperoleh data primer yang 

dilakukan dengan cara : 

a. Wawancara 

Dalam hal ini, penulis melakukan tanya jawab langsung terhadap para pihak 

yang terkait dengan masalah yang diteliti. 

b. Observasi Langsung 

Melakukan pengamatan secara langsung semua aktivitas yang terjadi dalam 

perusahaan, disesuaikan dengan hasil wawancara dan informasi yang 

diperoleh. 

c. Tinjauan Kepustakaan 

Dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku literatur yang berkaitan 

dengan pokok permasalahan untuk memperoleh data sekunder yang bersifat 

teoritis yang dijadikan sebagai bahan dasar dan acuan bagi penulis agar dalam 

penyusun laporan tugas akhir inilebih terarah karena menggunakan landasan 

teori yang kuat dalam melakukan pembahasan permasalahannya. 

 

 Berdasarkan teknik pengumpulan data, penulis melakukan analisis data 

kualitatif, yaitu menganalisis data berdasarkan informasi-informasi yang diperolah 

dan disesuaikan dengan teori yang mendukung laporan tugas akhir, kemudian data 

analisis secara kualitatif diolah dan disusun secara sistematik, sehingga 

ditonjolkan pokok-pokok permasalahan agar data tersebut dapat memberikan 

gambaran yang tajam. 

 

1.6 Tempat dan Waktu Penelitian 

Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini, penulis melakukan kerja 

praktik pada PT. Bank Jabar Banten Cabang Syariah Bandung di Jalan Pelajar 

Pejuang 45 No. 54, Bandung. Adapun waktu penelitian ini dilakukan mulai 

tanggal 26 Mei sampai dengan 6 Juni 2008. 

 


