
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Lembaga Keuangan Bank 

2.1.1 Pengertian Bank 

 Dalam Undang-undang nomor 10 tahun 1998 pasal 1 mengemukakan 

pengertian Bank sebagai berikut : 

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 
dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam 
rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. 

 

 Sedangkan pengertian Bank menurut Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK) nomor 31 tentang akuntansi Perbankan (2007 : paragraf 1) 

adalah : 

”Bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara 
keuangan (financial intermediary) antara pihak-pihak yang memiliki 
kelebihan dana (surplus unit) dengan pihak-pihak yang memerlukan 
dana (deficit unit), serta sebagai lembaga yang berfungsi 
memperlancar lalu lintas pembayaran”. 

 

2.1.2 Fungsi dan Peranan Bank 

 Menurut Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso (2006 : 9),  mengutarakan 

fungsi utama bank sebagai berikut :  

“Fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan 
menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan 
atau sebagai financial intermediary”. 
 

Secara spesifik Bank dapat berfungsi sebagai berikut : 

1. Agent Of Trust 

Agent Of Trust, yaitu lembaga yang landasannya adalah kepercayaan. 

Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh Bank, 

uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat 

yang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari Bank. 

Begitu pula pihak Bank sendiri akan mau menempatkan atau menyalurkan 



 

dananya pada debitur atau masyarakat apabila dilandasi adanya unsur 

kepercayaan. 

2. Agent Of Development 

Agent Of Development, yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk 

pembangunan ekonomi. Kegiatan Bank memungkinkan masyarakat 

melakukan kegiatan Investasi, Distribusi, serta konsumsi barang dan jasa. 

3. Agent Of Services 

Agent Of Services, yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk kegiatan 

perekonomian masyarakat. Di samping melakukan kegiatan penghimpunan 

dan penyaluran dana, Bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang 

lain kepada masyarakat.  

Pasal 3 Undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 menyebutkan bahwa 

fungsi perbankan Indonesia adalah : 

“Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan 
penyalur dana masyarakat”. 

 

 Dan menurut Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso (2006 : 11 – 12), 

bank mempunyai peranan yang penting dalam sistem keuangan, yaitu : 

1.  Pengalihan Asset (Asset Translation) 

Pengalihan Asset, yaitu pengalihan asset atau dana yang liquid dari unit 

surplus (lenders) kepada unit devisit (borrowers). 

2. Transaksi (Transaction)  

Bank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk 

melakukan transaksi barang dan jasa. 

3.  Liquiditas (Liquidity) 

Menawarkan produk dana dari pihak yang kelebihan liquiditas dengan 

berbagai alternatif tingkat liquiditas. 

4. Efisiensi (Efficiency) 

Disini Bank hanya memperlancar dan mempertemukan pihak-pihak yang 

saling membutuhkan. 

 

 



 

2.1.3 Kegiatan Oprasional Bank 

 Secara rinci Kasmir (2002 : 24), menjelaskan kegiatan-kegiatan perbankan 

Indonesia terutama Bank Umum adalah sebagai berikut : 

1. Menghimpun dana dari masyarakat (Funding) dalam bentuk simpanan giro 

(Demand Deposit), simpanan tabungan (Saving Deposit), dan simpanan 

deposito (Time Deposit), 

2. Menyalurkan dana ke masyarakat (Lending) dalam bentuk kredit, 

3. Memberikan jasa-jasa lainnya (Services), antara lain menerima setoran setoran 

(pembayaran pajak, telepon, air, listrik, dan lain-lain), melayani pembayaran-

pembayaran (gaji, pensiun, honorarium, dividend, kupon, dan lain-lain), dan 

sebagainya.  

 

2.1.4 Jenis-jenis Bank 

Berikut di bawah ini adalah macam-macam dan jenis-jenis bank yang ada 

di Indonesia beserta arti definisi / pengertian masing-masing bank: 

1.  Bank Sentral 

Bank sentral adalah bank yang didirikan berdasarkan Undang-undang 

nomor 13 tahun 1968 yang memiliki tugas untuk mengatur peredaran uang, 

mengatur pengerahan dana-dana, mengatur perbankan, mengatur perkreditan, 

menjaga stabilitas mata uang, mengajukan pencetakan / penambahan mata uang 

rupiah dan lain sebagainya. Bank sentral hanya ada satu sebagai pusat dari seluruh 

bank yang ada di Indonesia. 

2.  Bank Umum 

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional dan atau berdasarkan prinsip usaha syariah yang dalam kegiatannya 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran 

3.  Bank Perkreditan Rakyat / BPR 

Bank perkreditan rakyat adalah bank penunjang yang memiliki 

keterbatasan wilayah operasional dan dana yang dimiliki dengan layanan yang 

terbatas pula seperti memberikan kredit pinjaman dengan jumlah yang terbatas 



 

baik yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan 

prinsip syariah. 

 

2.2 Bank Syariah 

2.2.1 Pengertian Bank Syariah 

Adiwarman A. Karim (2004 : 7), menjelaskan  syariah sebagai :  

“Peraturan dan hukum yang berisi perintah dan larangan yang 
dibebankan oleh Allah Swt. kepada manusia”. 
 

 Pengertian Bank Syariah menurut Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso 

(2006 : 153), ditinjau dari segi imbalan atau jasa atas penggunaan dana, bank 

syariah didefinisikan sebagai berikut : 

“Bank Syariah yaitu Bank yang dalam aktivitasnya, baik 
penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya 
memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah 
yaitu jual beli dan bagi hasil”.  

 

2.2.2  Fungsi Bank Syariah 

 Fungsi Bank Syariah menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah 

Indonesia (PAPSI) sebagai berikut : 

1. Bank Syariah sebagai manajer investasi, maksudnya yaitu Bank Syariah dapat 

mengelola investasi atas dana nasabah (shahibul maal) dari dana yang 

dihimpun dengan menggunakan akad Mudharabah atau sebagai agen 

investasi, 

2. Bank Syariah sebagai investor yang berhubungan dengan pembagian hasil 

usaha (profit distribution) yang dilakukan oleh bank syariah, maksudnya yaitu 

bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana 

nasabah (shahibul maal) yang dipercayakan kepadanya dengan menggunakan 

alat investasi yang sesuai dengan syariah. Keuntungan yang diperoleh dibagi 

secara proporsional sesuai Nisbah yang disepakati oleh pihak Bank dan 

pemilik dana (shahibul maal), 

3. Bank Syariah sebagai penyedia jasa keuangan dan lalulintas pembayaran, 

maksudnya yaitu Bank Syariah dapat melakukan kegiatan jasa-jasa layanan 



 

perbankan seperti bank non-syariah sepanjang tidak bertentangan dengan 

prinsip syariah, dan 

4. Bank Syariah sebagai pengemban fungsi social, maksudnya yaitu bank syariah 

dapat memberikan pelayanan sosial dalam bentuk pengelolaan dana zakat, 

infaq, shodaqoh, serta pinjaman kebajikan (qardul hasan) sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku.      

 

2.2.3  Prinsip-prinsip Operasional Bank Syariah 

2.2.3.1 Prinsip Penghimpunan Dana Bank Syariah 

 Dalam Bank Syariah, penghimpunan dana tidak didasarkan atas nama 

produk, tetapi melihat pada prinsip yang dipilih. Adapun prinsip-prinsip dalam 

penghimpunan dana pada bank syariah terdiri dari: 

1. Penghimpunan dana prinsip wadiah 

Wadiah dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain,baik 

individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan 

saja penyimpan menghendakinya. Tujuannya untuk menjaga keselamatan 

barang itu dari kehilangan,kemusnahan,kecurian dan sebagainya. Wadiah 

terdiri atas: 

a. Wadiah yad-dhamanah. 

Yaitu titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat 

dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan 

tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima 

titipan. 

b. Wadiah yad-amanah 

Yaitu penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut 

sampai diambil kembali oleh penitip. 

2.  Penghimpunan Dana Prinsip Mudharabah 

Mudharabah adalah perjanjian atas suatu jenis perkongsian, dimana pihak 

pertama (shahibul maal) menyediakan dana dan pihak kedua (mudharib) 

bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Dilihat dari segi kuasa yang 



 

diberikan kepada pengusaha, Mudharabah terbagi atas dua jenis,yaitu sebagai 

berikut: 

1. Mudharabah muthlaqah (investasi tidak terikat) 

Yaitu pihak penguasa diberi kuasa penuh untuk menjalankan proyek tanpa 

larangan apapun yang berkaitan dengan proyek itu dan tidak terikat 

dengan waktu, tempat, jenis, perusahaan dan pelanggan. 

2. Mudharabah Muqayyadah (investasi terikat) 

Yaitu pemilik dana (shahibul maal) membatasi atau memberi syarat 

kepada mudharib dalam pengelolaan dana. Mudharabah muqayyadah ini 

ada 2 jenis, antara lain: 

a. Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet 

Jenis Mudharabah ini merupakan simpanan khusus dimana pemilik 

dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh 

bank. 

b. Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet 

Jenis Mudharabah ini merupakan penyaluran dana Mudharabah 

langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai 

perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana 

usaha. 

 

2.2.3.2 Prinsip Penyaluran Dana Bank Syariah 

Dalam menyalurkan dana kepada nasabah, secara garis besar produk 

pembiayaan syariah terbagi kedalam 4 prinsip yang dibedakan berdasarkan tujuan 

penggunaannya,yaitu: 

1. Prinsip Jual Beli (Ba’I) 

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan 

kepemilikan barang atau benda.  Tingkat keuntungan bank ditentukan di 

depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. 

 

 

 



 

2. Prinsip Sewa (Ijarah) 

Pada dasarnya prinsip ijarah sama dengan prinsip jual beli, namun 

perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek 

transaksinya adalah barang, maka pada ijarah objek transaksinya adalah jasa. 

3. Prinsip Bagi Hasil (syirkah) 

Bagi hasil adalah imbalan yang diberikan bank sebagai pengelola dana kepada 

nasabah sebagai pemilik investasi berdasarkan Nisbah yang telah disepakati 

dari awal. 

4. Akad Pelengkap (akad tabarru) 

Adalah segala perjanjian yang menyangkut transaksi nirlaba. Akad pelengkap 

ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tapi ditujukan untuk 

mempermudah pelaksanaan pembiayaan. dalam akad pelengkap ini 

dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk 

melaksanakan akad sebesar biaya yang benar-benar timbul. 

 

2.2.3.3 Prinsip Jasa Bank Syariah 

Dalam bank syariah, untuk produk jasa tidak ada pengelompokan jasa 

secara khusus seperti yang terjadi pada penyaluran dana dan penghimpunan dana, 

tetapi didasarkan atas nama jenis produk jasa yang dipilih. Namun,dalam hal ini 

bank syariah dalam melakukan jasa perbankan kepada nasabah mendapat imbalan 

berupa sewa dan keuntungan.  

 

2.2.4  Produk Bank Syariah 

 Adiwarman A. Karim (2004 : 97-112),  membagi produk Bank Syariah 

menjadi 3 besar diantaranya : 

1. Produk Penyaluran Dana (Financing) 

2. Produk Penghimpunan Dana (Funding) 

3. Produk Jasa (Service)  

 

 

 



 

2.2.4.1 Produk Penyaluran Dana 

1. Produk penyaluran dana dengan prinsip jual beli (Ba’i) 

Menurut jenisnya dapat dibedakan ke dalam 3 jenis, antara lain: 

a. Pembiayaan Murabahah 

Murabahah adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah 

keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah 

sebagai pembeli. 

b. Pembiayaan Salam 

Salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjual belikan 

belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sedangkan 

pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli sementara 

nasabah sebagai penjual. 

c. Pembiayaan istishna 

Adiwarman A. Karim (2004 : 100), menyatakan pengertian Istishna 

sebagai berikut : 

“Produk Istishna menyerupai produk salam, tapi dalam Istishna 
pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali termin 
pembayaran. Skim Istishna dalam Bank Syariah umumnya 
diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi”.  

 

2. Produk penyaluran dana dengan Prinsip Sewa (Ijarah) 

Menurut Muhammad Syafi’i Antonio (2001 : 117), mengemukakan pengertian 

Ijarah yaitu : 

“Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, 
melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan 
kepemilikan (ownership/milkiyyah) atas barang itu sendiri”. Aplikasi 
bank-bank islam yang mengoprasikan produk al-ijarah, dapat 
melakukan leasing maupun financial lease”. 

 

3. Produk penyaluran dana dengan Prinsip Bagi Hasil (Syirkah) 

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah 

sebagai berikut : 

 

 



 

a. Pembiayaan Musyarakah 

 Muhammad Syafi’I Antonio (2001 : 90),  mendefinisikan  Musyarakah 

sebagai berikut: 

“Al-Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau 
lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak 
memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan 
kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung 
bersama sesuai dengan kesepakatan”.  
 

b. Pembiayaan Mudharabah 

Menurut Muhammad Syafi’I Antonio (2001 : 95), mengemukakan 

pengertian Mudharabah sebagai berikut : 

“Pembiayaan Mudharabah adalah Akad kerjasama usaha antara 
dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan 
seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi 
pengelola”. 

 

4. Akad Pelengkap (akad tabarru) 

Menurut Adiwarman A. Karim (2004 : 105-107),  bahwa Akad Pelengkap 

yang ada pada Bank Syariah antara lain : 

a. Hiwalah (Alih Utang-Piutang), 

b. Rahn (Gadai), 

c. Qardh (Pinjaman Uang), 

d. Wakalah (Perwakilan),dan 

e. Kafalah (Garansi Bank). 

 

2.2.4.2 Produk Penghimpunan Dana Bank Syariah 

 Menurut Wiroso (2005 : 20), Produk penghimpunan dana yang terdapat 

pada bank syariah dilihat dari prinsipnya terdiri dari : 

1. Produk Penghimpunan Dana Dengan Prinsip Wadiah 

a. Giro Wadiah 

Adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan 

menggunakan cek, bilyet giro, dan sarana perintah pembayaran lainnya 

atau dengan cara pemindahbukuan. Giro wadiah bersifat titipan, tidak ada 



 

imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat 

sukarela dari pihak bank, dan bank hanya dikenakan biaya titipan. 

b. Tabungan Wadiah 

Merupakan simpanan yang dapat diambil kapan saja, tidak ada imbalan 

yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian yang sifatnya sukarela 

dari pihak bank. 

2. Produk Penghimpunan Dana Prinsip Mudharabah 

a. Tabungan Mudhrabah 

Adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut 

syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau 

alat yang dapat dipersamakan dengan itu. 

b. Deposito Mudharabah 

Merupakan simpanan dana dengan akad Mudharabah dimana pemilik 

dana mempercayakan dananya untuk dikelola bank dengan bagi hasil 

sesuai dengan Nisbah yang disepakati sejak awal. 

3. Akad Pelengkap (akad tabarru) 

Adiwarman A. Karim (2004 : 112),  mengemukakan bahwa salah satu akad 

pelengkap yang dapat dipakai untuk penghimpunan dana adalah Wakalah 

yaitu: 

“Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah 
memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan 
pekerjaan jasa tertentu, seperti inkaso dan transfer uang”. 

 

2.2.4.3 Produk Jasa Bank Syariah 

Dari sekian banyak produk jasa perbankan syariah, berikut beberapa 

contoh yang dikemukakan oleh Adiwarman A.Karim  (2004: 112), menjelaskan: 

1.  Sharf (Jual Beli Valuta Asing) 

Merupakan Jual beli mata uang tidak sejenis ini, penyerahannya harus 

dilakukan pada waktu yang sama (spot). Bank mengambil keuntungan dari 

jual beli valuta asing ini.  

 

 



 

2. Ijarah (Sewa) 

Jenis kegiatan Ijarah antara lain penyewaan kotak simpanan (safe deposit box) 

dan jasa tata laksana administrasi dokumen (custodian). Bank mendapat 

imbalan sewa dari jasa tersebut. 

 

2.2.5  Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional 

 Menurut Muhammad Syafi’i Antonio (2001: 34), menyatakan 

perbandingan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional sebagai berikut : 

 

Tabel 2.1 Perbedaan Bank Syariah Dengan Bank Konvensional 

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 Profit oriented 

4. Hubungan dengan nasabah dalam 

bentuk hubungan kemitraan 

Hubungan dengan nasabah dalam 

bentuk hubungan debitor-debitor 

5. Penghimpunan dan penyaluran 

dana harus sesuai dengan fatwa 

Dewan Pengawas Syariah 

Tidak terdapat dewan sejenis 

 

2.3  Deposito Mudharabah Muthlaqah 

2.3.1  Deposito 

2.3.1.1 Pengertian Deposito 

 Pengertian Deposito menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

(PSAK) no. 31 BAB V tentang akuntansi Perbankan (2007 : pargraf 8) adalah : 

“Deposito Berjangka adalah simpanan pihak lain pada bank yang 
penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut 
perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan”. 
 



 

 Dengan kata lain apabila nasabah menyimpan uangnya untuk jangka 

waktu 3 bulan, maka uang tersebut baru dapat dicairkan setelah jangka waktu 

tersebut berakhir (tanggal jatuh tempo). 

 

2.3.1.2 Jenis-jenis Deposito 

 Wiroso (2005 : 54) menyebutkan jenis-jenis deposito, antara lain : 

1.  Deposito Berjangka Biasa 

Deposito yang berakhir pada jangka waktu yang diperjanjikan, perpanjangan 

hanya dapat dilakukan setelah ada permohonan baru atau pemberitahuan dari 

penyimpan. 

2.  Deposito Berjangka Otomatis 

Deposito yang pada saat jatuh tempo secara otomatis akan diperpanjang untuk 

jangka waktu yang sama tanpa pemberitahuan dari penyimpan.  

 

2.3.2 Mudharabah 

2.3.2.1 Pengertian Mudharabah 

 Pengertian Mudharabah menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

(PSAK) nomor 105 tentang Akuntansi Mudharabah adalah : 

“Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana 
pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan 
pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan 
keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan 
sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pengelola dana” 
(2007 : paragraf 4) 
 

Adiwarman A. Karim (2004 : 205) mengartikan Mudharabah secara 

singkat, yaitu : 

“Mudharabah adalah persetujuan kongsi antara harta dari salah satu 
pihak dengan kerja dari pihak lain”.  

 

2.3.2.2 Rukun Mudharabah 

 Adiwarman A. Karim (2004 : 205-206), menyebutkan rukun dari 

Mudharabah terdiri dari : 

 



 

1. Pelaku (Pemilik modal mupun pelaksana usaha) 

Dalam akad Mudharabah, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama 

bertindak sebagai pemilik modal (shahib al-maal), sedangkan pihak kedua 

bertindak sebagai pelaksana usaha (mudharib atau ‘amil). 

2.  Objek Mudharabah (Modal dan Kerja) 

Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek Mudharabah, 

sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek 

Mudharabah. 

3.  Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul) 

Dalam Mudharabah kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk 

mengaitkan diri pada akad Mudharabah. Pemilik setuju mengkontribusikan 

dana, sementara pelaksana usaha setuju untuk mengkontribusikan kerja. 

4. Nisbah Keuntungan 

Nisbah mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak 

yang berMudharabah. Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, 

sedangkan shahib al-maal mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. 

 

2.3.2.3 Jenis-jenis Mudharabah 

 Menurut Muhammad Syafi’i Antonio (2001 : 97), menyatakan bahwa 

Mudharabah terbagi menjadi dua jenis antara lain: 

1.  Mudharabah Muthlaqah 

Mudharabah Muthlaqah adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan 

mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi 

jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. 

2.  Mudharabah Muqayyadah  

Mudhahrabah Muqayyadah dalam prinsipnya mudharaib dibatasi dengan 

batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Pembatasan ini seringkali 

mencerminkan kecenderungan umum shahibul maal dalam memasuki jenis 

dunia usaha.  

 

 



 

2.3.2.4 Manfaat Mudharabah 

 Muhammad Syafi’i Antonio (2001 : 97-98), menjelaskan manfaat 

Mudharabah dalam bukunya  yaitu : 

1. Bank akan menikmati peningkatan hasil pada saat keuntungan usaha nasabah 

meningkat. 

2. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan 

secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga 

Bank tidak akan pernah mengalami negative spread. 

3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow / arus kas 

usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah. 

4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha yang benar-

benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan 

benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan. 

5. Prinsip bagi hasil dalam al-Mudharabah / al-musyarakah ini berbeda dengan 

prinsip bunga tetap dimana Bank akan menagih penerima pembiayaan 

(nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan 

nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.  

Jika terjadi kerugian, cara menyelesaikannya adalah : 

1. Diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan 

pelindung modal. 

2. Bila kerugian melebihi keuntungan, baru diambil dari pokok modal. 

 

2.3.2.5 Resiko Mudharabah 

 Adiwarman A. Karim (2001 : 98), menyebutkan resiko Mudharabah dapat 

disebabkan oleh beberapa hal diantaranya : 

1. Side Streaming, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut 

dalam kontrak, 

2. Lalai dan kesalahan yang disengaja, 

3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.  

 

 



 

2.3.3  Mudharabah Muthlaqah 

2.3.3.1 Pengertian Mudharabah Muthlaqah 

 Menurut Wiroso (2005 : 35), menjelaskan pengertian Mudharabah 

Muthlaqah sebagai berikut:  

“Bentuk kerja sama, dimana pihak penguasa diberi kuasa penuh 
untuk menjalankan proyek tanpa larangan atau gangguan apapun 
yang berkaitan dengan proyek itu dan tidak terikat dengan 
waktu,tempat, jenis, perusahaan, dan pelanggan” 

 

2.3.3.2 Karakteristik Mudharabah Muthlaqah 

 Dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) 

dijelaskan karakteristik Mudharabah muthlaqah atau investasi tidak terikat 

(PAPSI, Bagian V- investasi tidak terikat, bagian V.175-177) sebagai berikut: 

1. Mudharabah terdiri dari dua jenis, Mudharabah muthlaqah (investasi tidak 

terikat) dan Mudharabah muqayyadah (investasi terikat). Bab ini hanya 

membahas bank sebagai pengelola dana (mudharib) dalam penghimpunan 

dana pihak ketiga yang dikelompokan dalam unsur investasi tidak 

terikat.untuk Mudharabah muqayyadah bank sebagai agen dibahas dalam 

bagian tersendiri sedangkan bank sebagai pemilik dana (shahibul maal) 

dibahas dalam pembiayaan Mudharabah. 

2. Investasi tidak terikat bukan merupakan kewajiban atau ekuitas bank, karena 

bank tidak berkewajiban mengembalikan dana tersebut apabila terjadi 

kerugian pengolahan dana yang bukan disebabkan kelalaian atau kesalahan 

bank sebagai mudharib. 

3. Bagi hasil Mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode 

yaitu bagi laba (profit sharing) atau bagi pendapatan (revenue sharing). Bagi 

laba dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan 

pengolahan dana Mudharabah sedangkan bagi pendapatan dihitung dari total 

pendapatan pengolahan Mudharabah. 

4. Jika bank menggunakan metode bagi laba (profit sharing) dan usaha 

mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana 



 

(shahibul maal), kecuali jika ditemukan adannya kelalaian atau kesalahan 

bank sebagai pengelola dana. 

5. Kelalian dan kesalahan bank sebagai pengelola dan disebabkan, misalnya:  

a. Tidak dipenuhi persyaratan yang ditentukan didalam akad. 

b. Tidak terdapat kondisi diluar kemampuan (force majure) yang lazim dan 

atau yang telah ditentukan di dalam akad, atau 

c. Hasil putusan dari badan arbitrase atau penggadaian. 

6. Jika bank menggunakan metode bagi pendapatan (revenue sharing) maka 

pemilik dana (shahibul maal) tidak akan menanggung kerugian kecuali bank 

diliquidasi dengan kondisi realisasi asset bank lebih kecil dari kewajiban  

7. Investasi tidak terikat, antara lain: 

a. Tabungan Mudharabah yaitu investasi tidak terikat pihak ketiga pada bank 

syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu 

yang disepakati. 

b. Deposito Mudharabah adalah investasi tidak terikat pada bank syariah 

yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu dengan 

pembagian hasil usaha sesuai dengan Nisbah yang telah disepakati dimuka 

antara nasabah dengan bank syariah yang bersangkutan 

 

2.3.4 Deposito Mudharabah Muthlaqah 

2.3.4.1 Pengertian Deposito Mudharabah Muthlaqah 

 Deposito Mudharabah adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat 

dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank 

yang bersangkutan. 

 Sedangkan pengertian Deposito Mudharabah dengan Prinsip Muthlaqah 

adalah Deposito Mudharabah dimana pemilik dana tidak memberikan batasan 

atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, 

berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya. Dengan kata lain, Bank 

Syariah mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana 

URIA (Unrestricted Investment Account) ini ke berbagai sektor bisnis yang 

diperkirakan akan memperoleh keuntungan. 



 

2.3.4.2 Ketentuan Deposito Mudharabah Muthlaqah 

 Ketentuan deposito mudharabah muthlaqah diungkapkan oleh Wiroso 

(2005 : 56), mencakup hal-hal sebagai berikut: 

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik 

dana dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. 

2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai 

macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan 

mengembangkannya, termasuk di dalamnya Mudharabah dengan pihak lain. 

3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai bukan dan 

piutang. 

4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk Nisbah dan dituangkan 

dalam akad pembukaan rekening. 

5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan 

menggunakan Nisbah keuntungan yang menjadi haknya. 

6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi Nisbah keuntungan.  

7. Semua permintaan pembukaan deposito Mudharabah harus dilengkapi dengan 

suatu akad atau perjanjian yang berisi nama, alamat shahibul maal, jumlah 

deposito, jangka waktu, Nisbah pembagian keuntungan, cara pembayaran bagi 

hasil dan pokok pada saat jatuh tempo serta syarat-syarat lainnya. 

8. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai Nisbah dan tata 

cara pemberian bagi hasil dan perhitungan distribusi bagi hasil serta resiko 

yang dapat timbul dari deposito tersebut. 

9. Setiap tanggal jatuh tempo deposito, pemilik dana akan mendapatkan bagi 

hasil sesuai dengan Nisbah dari hasil investasi yang telah dilakukan oleh bank. 

10. Periode penyimpanan dana ditentukan berdasarkan periode bulanan. Bank 

dapat memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan deposito kepada pemilik 

dana.deposito hanya dapat ditarik sesuai dengan jatuh tempo waktu yang 

disepakati. 

 

 

 



 

2.3.4.3 Bagi Hasil Deposito Mudharabah Muthlaqah  

2.3.4.3.1 Pengertian Bagi Hasil 

Bagi hasil merupakan imbalan yang diberikan oleh bank sebagai pengelola 

kepada nasabah sebagi pemilik dana atas keuntungan yang didapat dari 

pengolahan dana berdasarkan Nisbah yang telah disepakati bersama di awal. 

 

2.3.4.3.2  Bagi Hasil Keuntungan 

 Adiwarman A. Karim (2004 : 256), menjelaskan yang berhubungan 

dengan Nisbah Keuntungan antara lain : 

1. Persentase. Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase 

antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal Rp. tertentu. 

Jadi nisbah keuntungan itu misalnya adalah 50:50, 70:30, atau 60:40, atau 

bahkan 99:1. 

2. Bagi Untung dan Bagi Rugi. Dalam kontrak Bagi Untung dan Bagi Rugi, 

return dan timing cash flow kita tergantung kepada kinerja sektor riilnya. Bila 

laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapat bagian yang besar pula. 

Bila laba bisnisnya kecil, mereka mendapat bagian yang kecil juga. 

3. Jaminan. Jaminan berlaku untuk mengurangi kerugian yang diakibatkan oleh 

Character Risk (resiko karakter buruk Mudharib). Untuk menghindari adanya 

moral hazard dari pihak mudharib yang lalai atau menyalahi kontrak ini, 

maka shahibul maal dibolehkan meminta jaminan tertentu kepada mudharib.   

4. Menentukan Besarnya Nisbah. Besarnya Nisbah ditentukan berdasarkan 

kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. 

5. Cara Menyelesaikan Kerugian. Jika terjadi kerugian, cara menyelesaikannya 

adalah : 

a. Diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan 

pelindung modal. 

b. Bila kerugian melebihi keuntungan, baru diambil dari pokok modal. 

 

 

 



 

2.3.4.3.3 Perhitungan Bagi Hasil Deposito Mudharabah Muthlaqah 

 Menurut Adiwarman A. Karim (2004 : 304), Rumus perhitungan bagi 

hasil Deposito Mudharabah Muthlaqah adalah :  

 

Tabel 2.2 Perhitungan Bagi Hasil Deposito Mudhrabah Muthlaqah 

Hari Bagi Hasil x Nominal Deposito Mudharabah x Tingkat Bagi Hasil 

Hari Kalender yang Bersangkutan 

  

Adiwarman A. Karim menyatakan beberapa hal yang perlu diperhatikan 

dalam memperhitungkan bagi hasil Deposito Mudharabah Muthlaqah adalah : 

1. Hasil perhitungan bagi hasil dalam angka satuan bulat tanpa mengurangi hak 

nasabah. 

a. Pembulatan ke atas untuk nasabah 

b. Pembulatan ke bawah untuk Bank 

2. Hasil perhitungan Pajak dibulatkan keatas sampai puluhan terdekat.  

 

2.3.4.3.4  Metode Pembayaran Bagi Hasil Deposito Mudharabah Muthlaqah 

 Adiwarman A. Karim (2004 : 305), menyatakan bahwa pembayaran bagi 

hasil Deposito Mudharabah Muthlaqah dapat dilakukan melalui dua metode : 

1.   Aniversary Date 

a. Pembayaran bagi hasil Deposito dilakukan secara bulanan, yaitu pada 

tanggal yang sama dengan tanggal pembukuan deposito. 

b. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku 

bulan terakhir. 

c. Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasi kan ke rekening 

lainnya sesuai dengan permintaan deposan. 

2. End Of Month 

a. Pembayaran bagi hasil deposito dilakukan secara bulanan, yaitu pada 

tanggal tutup buku setiap bulan. 



 

b. Bagi hasil bulan pertama dihitung secara proporsional hari efektif 

termasuk tanggal tutup buku, tapi tidak termasuk tanggal pembukaan 

deposito. 

c. Bagi hasil bulan terakhir dihitung secara proporsional hari efektif tidak 

termasuk tanggal jatuh tempo deposito. Tingkat bagi hasil yang 

dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir. 

d. Jumlah hari sebulan adalah jumlah hari kalender bulan yang bersangkutan 

(28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari). 

e. Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diklasifikasikan ke 

rekening lainnya sesuai permintaan deposan.  

 

2.3.5 Prosedur Pelaksanaan Deposito Mudharabah Muthlaqah 

2.3.5.1 Pengertian Prosedur  

 Menurut Mulyadi (5-6 : 2001),  pengertian prosedur dapat didefinisikan 

sebagai berikut  

“Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya 
melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang 
dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi 
perusahaan yang terjadi berulang-ulang”.  
 

Kegiatan klerikal itu sendiri terdiri dari : 

1. Menulis. 

2. Menggandakan. 

3. Menghitung 

4. Memberi Kode 

5. Mendaftar 

6. Memilih (mensortir) 

7. Memindah 

8. Membandingkan 

 

 

 



 

2.3.5.2 Prosedur Pelaksanaan Deposito mudharabah Muthlaqah 

 Menurut Muhammad Prosedur pelaksanaan deposito mudharabah 

muthlaqah secara umum dapat dikelompokan menjadi: 

1. Pembukaan rekening deposito mudharabah muthlaqah 

A. Unit Kerja Terkait : 

Customer Service 

B.  Dokumen :  

1. Aplikasi deposito mudharabah muthlaqah. 

2. Formulir penyetoran deposito mudharabah muthlaqah 

3. Kartu contoh tandatangan 

4. Dokumen pendukung. 

C. Prosedur : 

Custome Service 

1. Terima Kontrak Deposito yang sudah diisi lengkap dan ditandatangani 

oleh deposan. 

2. Lengkapi kartu tandatangan deposan, surat pernyataan ahli waris dan 

surat identitas diri. 

3. Memeriksa kebenaran pengisian aplikasi deposito yang merupakan 

bukti kontrak deposito. 

4. Lakukan verifikasi tandatangan baik pada kartu contoh tanda tangan 

maupun tanda tangan pada kontrak deposito dibandingkan dengan 

bukti identitasnya. 

5. Serahkan kontrak deposito tersebut kepada deposan dan persilahkan 

untuk menyetor dananya kepada teller.      

2. Penyetoran deposito mudharabah muthlaqah secara tunai. 

A.  Unit Kerja Terkait : 

1. Seksi Teller 

2. Bagian Deposito 

B.  Dokumen : 

Formulir penyetoran deposito mudharabah muthlaqah 

 



 

C.  Prosedur : 

 Seksi Teller 

1. Terima Aplikasi dan uang dari deposan. 

2. Periksa kelengkapan pengisian aplikasi. 

3. Hitung yang diterima dan cocokan dengan nominal yang tertera dalam 

aplikasi . 

4. Bubuhkan stamp teller pada lembar aplikasi. 

5. Serahkan : 

a. Copy aplikasi nasabah kepada deposan dan dipersilahkan untuk 

menunggu entri transaksi ke dalam sistem. 

b. Menyerahkan Bilyet deposito kepada deposan. 

 

3. Penyetoran deposito mudharabah muthlaqah secara pemindahbukuan. 

A.  Unit Kerja Terkait : 

 Seksi Teller 

B.  Dokumen : 

1. Formulir penyetoran deposito mudharabah muthlaqah 

2. Buku tabungan 

3. Slip penarikan tabungan 

C.  Prosedur : 

1. Menerima buku tabungan, slip penarikan tabungan dan formulir 

penyetoran deposito dari deposan. 

2. Meneliti dan memastikan kebenaran pengisian formulir, 

membandingkan nominal yang tercantum dalam formulir penyetoran 

dengan nominal pada slip penarikan tabungan. 

3.  Melakukan entri transaksi kedalam system untuk memeriksa 

kecukupan saldo tabungan 

 4.  Membubuhkan paraf pada slip penarikan tabungan dan slip penyetoran 

deposito pada kolom yang telah ditentukan sebagai bukti penerimaan 

setoran. 

5.  Melakukan pencetakan mutasi pada buku tabungan. 



 

4. Penerbitan bilyet deposito mudharabah Muthlaqah 

A.  Unit Kerja Terkait : 

 1. Bagian Audit 

2. Bagian Deposito 

B.  Dokumen : 

1. Aplikasi  penyetoran deposito mudharabah muthlaqah 

2. Bilyet deposito mudharabah muthlaqah 

C.  Prosedur : 

Bagian Deposito 

1. Terima aplikasi dari bagian teller. 

2. Periksa kelengkapan aplikasi deposito. 

3. Ambil bilyet deposito untuk diisi sesuai yang tertera pada kolom-

kolom yang tersedia. 

4. Beri tanda yang jelas pada aplikasi deposito yang telah dibuat. 

5. Teruskan bilyet deposito beserta aplikasi kepada petugas pemeriksa 

untuk memastikan pembukaan deposito sudah efektif. 

6. Mintakan tanda tangan kepada pejabat bank pada bilyet deposito yang 

telah dibuat. 

7. Serahkan Bilyet deposito yang telah dibuat kepada customer service 

untuk diteruskan kepada deposan. 

8. Minta specimen tanda tangan dari customer service untuk di file 

9. Serahkan aplikasi deposito beserta copy audit kepada petugas audit. 

10. File register copy menurut tanggal pembayaran bagi hasil. 

11. Catat kedalam daftar nama deposan sesuai jangka waktu kontrak 

deposito. 

12. Buat barsheet setiap ada pemakaian bilyet deposito  

Bagian Audit 

1. Petugas audit akan menerima copy audit dengan lampiran aplikasi 

deposito. 

2. Bandingkan nomor urut dari copy tersebut dengan nomor dari 

barsheet deposito, bila ada nomor yang terlompat atau hilang, 



 

beritahukan kepada bagian yang bersabgkutan untuk menyelidiki lebih 

lanjut. 

3. File control copy beserta kontrak menurut jangka waktu dan tanggal 

jatuh tempo.   

 

5. Pencairan deposito mudharabah secara tunai. 

A.  Unit Kerja Terkait : 

Teller 

B.  Dokumen : 

1. Bilyet deposito mudharabah muthlaqah 

2. Kartu contoh tanda tangan. 

C.  Prosedur : 

Teller 

1. Teliti reversing Bilyet deposito yang jatuh tempo tiap hari. 

2. Ambil register copy yang sesuai dari file. 

3. Keluarkan specimen dari file. 

4. Cocokan tandatangan nasabah dengan specimen, bila cocok lakukan 

verifikasi pada tandatangan itu. 

5. Lakukan entri transaksi pencairan deposito kedalam system, siapkan 

uang tuni untuk diserahkan kepada nasabah.  

 

6. Pencairan deposito mudharabah muthlaqah sebelum jatuh tempo. 

A.  Unit Kerja Terkait : 

1. Teller 

2. Pejabat Bank 

B.  Dokumen : 

1.   Bilyet deposito mudharabah muthlaqah 

2.   Surat permohonan pencairan. 

C.  Prosedur : 

1.  Menerima bilyet deposito dari deposan dengan dilampiri permohonan 

pencairan. 



 

2.  Awal yang ditandatangani oleh deposan. 

3.  Verifikasi kebenaran dan keabsahan tandatangan. 

4. Mintakan persetujuan dari pejabat yang berwenang dengan cara 

membubuhkan tandatangannya pada bilyet deposito. 

5.  Lakukan proses pencairan deposito. 

6.  Lakukan garis menyilang dan bubuhkan tandatangan 

7. Kembalikan kepada deposan untuk diberikan pada teller sebagai 

penarikan uang. 

 

7. Pembayaran bagi hasil tunai. 

 A.  Unit Kerja Terkait : 

1.   Teller 

2.   Pejabat Bank. 

B.  Dokumen : 

1.   Kartu contoh tandatangan / specimen 

2.   Surat permohonan pencairan bagi hasil 

C.  Prosedur : 

1. Terima permohonan pencairan bagi hasil tunai dari deposan. 

2. Lakukan verifikasi kebenaran dan keabsahan tandatangan deposan 

dengan mencocokannya pada kartu specimen. Paraf dan stempel 

sebagai bukti tandatangan. 

3. Mintakan kwitansi pembayaran bagi hasil ke pejabat yang ditunjuk 

dengan membubuhkan tandatangan. 

4. Serahkan kwitansi pembayaran bagi hasil tunai ke pejabat yang 

ditunjuk dengan membubuhkan tandatangan. 

5. Minta tandatangan deposan pada lembar bukti pencairan bagi hasil. 

6. Persilahkan deposan ke teller untuk mencairkan kwitansi pembayaran 

bagi hasil.    

 

 

 



 

2.4 Akuntansi Deposito Mudharabah Muthlaqah 

2.4.1  Pengertian Akuntansi 

 Menurut Komunitas & Perpustakaan Online Indonesia dalam artikelnya 

yang berjudul “Pengertian dan Penjelasan Dasar Akuntansi - Definisi, Arti, Fungsi 

dan Kegunaan - Belajar Ilmu Akuntansi / Accounting” (www.organisasi.org : 

2006) dijelaskan bahwa :  

“Akuntansi adalah suatu proses mencatat, mengklasifikasi, 
meringkas, mengolah dan menyajikan data, transaksi serta kejadian 
yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh 
orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk 
pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya”.  

 

2.4.2 Fungsi Akuntansi 

Fungsi utama akuntansi adalah sebagai informasi keuangan suatu 

organisasi. Dari laporan akuntansi kita bisa melihat posisi keuangan sutu 

organisasi beserta perubahan yang terjadi di dalamnya. Akuntansi dibuat secara 

kualitatif dengan satuan ukuran uang. Informasi mengenai keuangan sangat 

dibutuhkan khususnya oleh pihak manajer / manajemen untuk membantu 

membuat keputusan suatu organisasi. 

 

2.4.3 Akuntansi Deposito Mudharabah Muthlaqah Menurut Pedoman 

Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI)  

 Akuntansi deposito Mudharabah muthlaqah menurut PAPSI (Pedoman 

Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia) diatur dalam Akuntansi Investasi Tidak 

Terikat (bagian V.175-177), mencakup : 

1. Dasar Pengaturan 

a. Dana investasi tidak terikat diakui sebagai investasi tidak terikat pada saat 

terjadinya sebesar jumlah yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, 

investasi tidak terikat diukur sebesar nilai tercatat. 

b. Bagi hasil investasi tidak terikat dialokasikan kepada bank dan pemilik 

dana sesuai dengan Nisbah yang disepakati. 

c. Kerugian karena kesalahan atau kelalaian bank dibebankan kepada bank 

(pengelola dana) 



 

2. Pengakuan dan pengukuran 

a. Investasi tidak terikat dari pihak ketiga diakui pada saat diterima sebesar 

jumlah yang diterima. 

b. Bagi hasil investasi tidak terikat diberikan sesuai Nisbah yang disepakati 

pada awal akad. 

3. Penyajian 

a. Investasi tidak terikat dari pihak ketiga disajikan sebesar jumlah 

nominalnya untuk masing-masing bentuk investasi tidak terikat,antara lain 

tabungan Mudharabah dan deposito Mudharabah. 

b. Bagi hasil investasi tidak terikat yang sudah diperhitungkan dan telah jatuh 

tempo tetapi belum diserahkan kepada nasabah disajikan dalam pos 

kewajiban segera. 

c. Bagi hasil investasi tidak terikat yang sudah diperhitungkan pada akhir 

periode tetapi belum jatuh tempo disajikan dalam pos bagi hasil yang 

belum dibagikan. 

4. Perlakuan Akuntansi 

a. Akuntansi pada saat menerima setoran tunai 

Dr. Kas 

Cr. Investasi tidak terikat - Deposito Mudharabah 

b. Akuntansi pada saat menerima setoran secara kliring 

Dr. Kliring 

Cr.  Investasi tidak terikat - Deposito Mudharabah 

c. Akuntansi pada saat penarikan tunai 

Dr. Investasi tidak terikat - Deposito Mudharabah 

Cr.  Kas 

d. Akuntansi pada saat penarikan secara kliring 

Dr. Investasi tidak terikat - Deposito Mudharabah 

Cr.  Kliring 

e. Akuntansi perhitungan bagi hasil pada akhir periode 

Dr. Beban  Bagi Hasil Investasi Tidak Terikat 

Cr. Bagi Hasil yang Belum Dibagikan 



 

f. Akuntansi pada saat realisasi pembayaran bagi hasil ke rekening masing-

masing investor secara tunai 

Dr. Bagi hasil investasi tidak terikat – Deposito mudharabah 

Dr. Bagi Hasil yang Belum Dibagikan-ITT 

Cr.  Kas 

g. Akuntansi pada saat realisasi pembayaran bagi hasil ke rekening masing-

masing investor secara Kliring 

Dr. Bagi hasil investasi tidak terikat – Deposito mudharabah 

Dr. Bagi Hasil yang Belum Dibagikan-ITT 

Cr.  Kliring 

h. Akuntansi pada saat deposito Mudharabah jatuh tempo secara tunai 

Dr. Invesatasi Tidak Terikat Deposito Mudharabah 

Cr.  Kas 

i. Akuntansi pada saat deposito Mudharabah jatuh tempo secara kliring 

Dr. Invesatasi Tidak Terikat Deposito Mudharabah 

Cr.  Kliring 

j. Akuntansi pada saat penyaluran dana nasabah 

 Dr. Penyaluran Invesatasi Tidak Terikat  

 Cr.  Kas/Kliring/Rekening 

 

2.4.4 Akuntansi Deposito Mudharabah muthlaqah menurut Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 105) Tentang Akuntansi 

Mudharabah 

1. Pengakuan dan pengukuran 

Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad Mudharabah diakui 

sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas 

yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur 

sebesar nilai tercatat.  

Jika entitas menyalurkan dana syirkah temporer mutlaqah yang diterima 

maka entitas mengakui sebagai asset. 



 

Dana syirkah temporer yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai 

investasi Mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas 

kepada pengelola dana. 

Pengukuran investasi Mudharabah adalah sebagai berikut: 

a. Investasi Mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang 

diberikan pada saat pembayaran; 

b. Investasi Mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai 

wajar aset nonkas pada saat penyerahan : 

a) Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya diakui sebagai 

kerugian; 

b) Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui sebagai 

keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad 

Mudharabah. 

Pembagian hasil usaha Mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip 

bagi hasil atau bagi laba. Dalam prinsip bagi hasil usaha berdasarkan bagi hasil, 

dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (gross profit) bukan total 

pendapatan usaha (omset). Sedangkan dalam prinsip bagi laba, dasar pembagian 

adalah laba bersih yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan 

pengelolaan modal Mudharabah. 

Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah 

diumumkan dan belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban 

sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana. 

Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui 

sebagai beban pengelola dana. 

2.  Penyajian  

Pemilik dana menyajikan investasi Mudharabah dalam laporan keuangan 

sebesar nilai tercatat sedangkan pengelola dana menyajikan transaksi 

Mudharabah dalam laporan keuangan, tetapi tidak terbatas, pada: 

a. Dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar jumlah 

nominalnya untuk setiap jenis Mudharabah; 



 

b. Bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan dan telah 

jatuh tempo tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan 

kewajiban; dan 

c. Bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum 

jatuh tempo disajikan dalam pos bagi hasil yang belum dibagikan. 

3.  Pengungkapan 

Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi Mudharabah, tetapi 

tidak terbatas, pada: 

a. Rincian jumlah investasi Mudharabah berdasarkan jenisnya; 

b.  Penyisihan kerugian investasi Mudharabah selama periode berjalan; dan 

c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan Nomor 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. 

 

Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi Mudharabah, 

tetapi tidak terbatas, pada: 

a. Dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya; dan 

b. Penyaluran dana yang berasal dari Mudharabah muqayadah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


