
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul

Konsep keuangan berbasis syariah islam (Islamic Finance) dewasa ini

telah tumbuh secara pesat, diterima secara universal dan diadopsi tidak hanya oleh

negara-negara Islam di kawasan Timur Tengah saja melainkan juga oleh berbagai

negara di kawasan Asia, Eropa dan Amerika. Hal tersebut ditandai dengan

didirikannya berbagai lembaga keuangan syariah dan diterbitkannya berbagai

instrumen keuangan berbasis syariah. Selain itu, telah dibentuk lembaga

internasional untuk merumuskan infrastruktur sistem keuangan Islam dan standar

instrumen keuangan Islam, serta didirikannya lembaga rating Islam. Beberapa

prinsip pokok dalam transaksi keuangan sesuai syariah antara lain berupa

penekanan pada perjanjian yang adil, anjuran atas sistem bagi hasil atau profit

sharing, serta larangan terhadap riba, gharar, dan maysir.

Salah satu bentuk instrumen keuangan syariah yang telah banyak

diterbitkan baik oleh korporasi maupun negara adalah sukuk. Di beberapa negara,

sukuk telah menjadi instrumen pembiayaan anggaran negara yang penting. Sejak

dirilis pertama kali pada tahun 1990, sukuk terus menunjukkan perannya dalam

mendorong pertumbuhan sektor keuangan syariah. Berdasarkan data yang diolah

dari database IFIS (Islamic Finance Information Services) tahun 2010, jumlah

penerbitan sukuk secara global telah mencapai angka USD 199,18 milyar per

Desember 2010, dengan nilai outstanding sukuk sebesar USD 116,84 milyar.

Meski sempat mengalami penurunan pada tahun 2008, sebagai akibat dari krisis

keuangan dunia, dan juga sebagai dampak dari pernyataan ulama fiqh, Maulana

Taqi Usmani, yang menyatakan bahwa 85 persen penerbitan sukuk tidak sesuai

syariah, tren penerbitan sukuk pada tahun 2009 mengalami peningkatan yang

sangat signifikan. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut ini.



Asia
77%

Timur
Tengah

17%

Cayman
Islands

5%

Afrika
1%

Gambar 1.1

Penerbitan Sukuk Dunia 1990-2010

Sumber : Database IFIS (2010)

Berdasarkan kawasan, database IFIS juga menunjukkan bahwa pasar Asia

adalah pasar yang paling banyak memberikan kontribusi. Market share kawasan

ini mencapai angka 77 persen, jauh lebih tinggi bila dibandingkan kawasan Timur

tengah yang market share-nya hanya 17 persen. Malaysia masih menjadi negara

yang menjadi leading issuer sukuk, dengan market share sebesar 76,37 persen,

disusul oleh Pakistan, dengan market share sebesar 6,55 persen. Ini

mengisyaratkan bahwa Asia adalah tempat yang sangat menarik bagi investasi

syariah, khususnya investasi sukuk. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada

Gambar 1.2 berikut ini.

Gambar 1.2

Penerbitan Sukuk berdasarkan Kawasan

Sumber: Databse IFIS (2010)
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Sedangkan dari sisi akad, mayoritas sukuk pada tahun 2010 menggunakan

akad murabahah (49 persen), disusul oleh akad ijarah (34 persen) dan akad

musyarakah (10 persen). Ini menunjukkan bahwa akad-akad berbasis fixed return

masih mendominasi penerbitan sukuk. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada

Gambar 1.3 berikut ini.

Gambar 1.3

Penerbitan Sukuk Berdasarkan Akad

Sumber : Database IFIS (2010)

Sementara itu di Indonesia, sukuk pertama yang muncul di pasar adalah

sukuk korporasi yang diterbitkan oleh PT Indosat Tbk, yaitu OS Mudharabah

Indosat. Sukuk ini diterbitkan pada tanggal 30 Oktober 2002 dengan nilai emisi

sebesar Rp 175 milyar dan memiliki masa tenor selama kurang lebih lima tahun.

Hingga akhir Desember 2010, berdasarkan Laporan Perkembangan Perbankan

Syariah (LPPS) 2010 yang diterbitkan Bank Indonesia, sukuk yang telah

diterbitkan mencapai angka 47 buah, dengan nilai total emisi secara kumulatif

pada tahun 2010 mencapai angka Rp 7,81 trilyun. Dari angka ini, sebanyak Rp

1,69 trilyun telah dilunasi, sehingga nilai sukuk yang masih beredar dan belum

jatuh tempo mencapai angka Rp 6,12 trilyun.

Khusus mengenai sukuk negara, atau dalam bahasa undang-undang

disebut sebagai SBSN (Surat Berharga Syariah Negara), pertumbuhannya juga

sangat pesat. Sejak disahkannya UU No 19/2008 tentang Surat Berharga Syariah

Negara, pemerintah telah menerbitkan sukuk negara senilai Rp 47,08 trilyun

(hingga 20 Januari 2011), dengan rincian Rp 31,61 trilyun adalah sukuk negara

yang diperdagangkan, dan Rp 15,47 trilyun adalah sukuk negara yang tidak

diperdagangkan (Bapepam LK, 2011). Ini menunjukkan bahwa peran sukuk bagi
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pemerintah menjadi semakin penting seiring dengan perjalanan waktu, terutama

sebagai sumber pembiayaan alternatif bagi APBN. Dengan kondisi yang ada dan

didukung oleh potensi yang dimiliki, Indonesia sesungguhnya berkesempatan

untuk menjadi World Islamic financial hub, mengalahkan Malaysia, Pakistan,

Iran, dan negara-negara Asia lainnya.

Produk investasi yang ditawarkan oleh PT Bank Syariah Mandiri salah

satunya adalah sukuk negara ritel. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun

2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Sukuk Negara adalah surat

berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas

bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun

valuta asing (pasal 1). Sedangkan sukuk negara ritel yang ditawarkan oleh PT

Bank Syariah Mandiri berupa Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara)

yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui

agen penjual di pasar perdana dalam negeri. Dengan memanfaatkan jaringannya

yang luas, PT Bank Syariah Mandiri yakin bahwa penjualan sukuk negara ritel ini

akan sukses diterima oleh masyarakat karena sukuk negara ritel ini pada

prinsipnya bebas dari resiko gagal bayar karena pokok dan imbal hasilnya dijamin

oleh negara.

Walaupun sukuk negara ritel merupakan instrumen investasi yang sesuai

syariah dan menjanjikan, akan tetapi masih banyak warga masyarakat yang masih

tidak tahu, atau ragu-ragu dan masih khawatir terhadap eksistensi sukuk sebagai

instrumen investasi, baik dari segi kehalalannya maupun keuntungannya.

Sehubungan dengan pentingnya hal tersebut maka penulis menyusun

laporan tugas akhir ini dengan judul : “Tinjauan atas Penjualan Sukuk Negara

Ritel pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Setiabudi Bandung”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis

mengidentifikasikan masalah yaitu :

1. Bagaimana proses penjualan sukuk negara ritel pada PT Bank Syariah

Mandiri KCP Setiabudi Bandung?



2. Bagaimana perlakuan akuntansi dari transaksi penjualan sukuk negara ritel

pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Setiabudi Bandung ?

1.3 Tujuan Kerja Praktek

Berdasarkan masalah yang telah diidentifikasikan maka laporan tugas

akhir ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses penjualan sukuk negara ritel pada PT Bank

Syariah Mandiri KCP Setiabudi Bandung.

2. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi dari transaksi penjualan sukuk

negara ritel pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Setiabudi Bandung.

1.4 Kegunaan Kerja Praktek

Tugas Akhir ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara langsung

maupun tidak langsung untuk beberapa pihak diantaranya :

1. Bagi Penulis, untuk menambah wawasan mengenai instrumen keuangan

syariah, khususnya mengenai penjualan sukuk negara ritel serta

menambah pengalaman yang sangat bermanfaat dalam penyusunan

laporan tugas akhir ini.

2. Bagi Perusahaan, laporan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan

tambahan informasi dan juga masukan-masukan yang baik guna mencapai

efektifitas perusahaan dan juga bermanfaat untuk kelancaran aktivitas

perusahaan guna menunjang kemajuan perusahaan khususnya dalam hal

penjualan sukuk negara ritel.

3. Bagi Pihak Lain, diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran

mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan juga bermanfaat bagi

pihak-pihak yang membutuhkan dan tidak menutup kemungkinan untuk

mengadakan penyempurnaan terhadap hasil.

1.5 Metodologi Pelaporan Tugas Akhir

Untuk memperleh data yang diperlukan, penulis menggunakan teknik

pengumpulan data sebagai berikut :

1. Penelitian Lapangan (field research)



Yaitu penelitian yang dilakukan pada perusahaan dengan tujuan

memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang menjadi pokok

bahasan dalam tugas akhir. Adapun teknik yang digunakan adalah sebagai

berikut :

a) Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya

jawab secara langsung dengan pihak yang berhubungan dengan

masalah yang diteliti.

b) Kerja praktik, yaitu peninjauan secara langsung ke perusahaan yang

menjadi objek pengamatan selama waktu yang ditentukan.

c) Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap objek

perusahaan yang akan diteliti.

2. Penelitian Kepustakaan

Teknik pengumpulan data menggunakan buku-buku kepustakaan yang

dimaksudkan untuk memperoleh landasan teori yang memadai, yang dapat

mendukung pembahasan yang dilakukan.

1.6 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

Lokasi kerja praktik dalam rangka penyelenggaraan laporan tugas akhir ini

adalah pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Setiabudi Bandung, yang bertempat

di jalan Setiabudi no 169D Bandung dan diselenggarakan dari tanggal 6 Februari

2012 sampai dengan tanggal 6 Maret 2012.


