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BAB II

BAHAN RUJUKAN

2.1 Tinjuan Umum Koperasi Syariah

Menurut (Sayyid Sabiq, 1997: 177), keberadaan  koperasi  syariah  pada

hakekatnya  merupakan  sebuah  konversi  dari  koperasi konvensional dengan

menambahkan muatan berupa prinsip-prinsip koperasi atau  musyarakah yang

sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan terhadap prilaku ekonomi yang

dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Konsep pendirian Koperasi Syariah

pada dasarnya menggunakan konsep Syirkah Mufawadhoh yakni  sebuah  usaha

yang didirikan  secara  bersama-sama  oleh  dua  orang  atau  lebih,  masing-

masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan

berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Masing-masing partner

saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban, dan tidak

diperkenankan salah seorang memasukan modal yang lebih besar dan memperoleh

keuntungan yang lebih besar pula dibanding dengan partner lainnya.

Menurut Sayyid Sabiq (1997: 178), sirkah  mufawadlah  adalah

kerjasama  dua  orang atau  lebih  untuk  melakukan  suatu usaha dengan

persyaratan: (1) modal masing-masing sama besarnya, (2) mempunyai kesamaan

wewenang untuk mengelola, (3) masing-masing anggota beragama yang sama,

dan (4) masing-masing memiliki hak untuk bertindak atas nama koperasi tersebut.

Landasan normatif koperasi syariah adalah al-Qur’an dan Sunnah, serta

Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Sedangkan azasnya adalah tolong

menolong (gotong royong).

Ayat al-Qur’an yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan koperasi adalah:

1. Q.S. Shad: 24

“…..dan  Sesungguhnya  kebanyakan  dari  orang-orang  yang
berserikat  itu  sebahagian  mereka berbuat  zalim  kepada  sebahagian
yang  lain,  kecuali  orang-orang  yang beriman  dan mengerjakan amal
yang saleh ….”
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2. Hadits riwayat Abu Dawud:

“Dari Abi Huraiurah ra. Bahwasanya Nabi saw bersabda,
sesungguhnya Allah berfirman: “Aku adalah orang yang ketiga dari
dua orang yang berserikat selama salah seorang di antaranya tidak
menghianati yang lain, maka apabila berkhianat salah seorang di
antara keduanya, saya keluar dari perserikatan keduanya”.

Menurut Muhammad (2007:97), koperasi syariah tidak diketahui secara

pasti kapan mulai berkembang di Indonesia, namun secara histois model koperasi

yang berbasis nilai Islam di Indonesia telah diprakasai oleh paguyuban dagang

yang di kenal dengan SDI (Sarikat Dagang Islam) oleh Haji Samanhudi di Solo,

Jawa Tengah yang menghimpun para anggotanya dari pedagang batik yang

beragama Islam. Keberadaan Sarikat Dagang Islam berubah menjadi Sarikat Islam

yang haluan pergerakannya cenderung bernuansa politik.

Setelah SDI (Sarikat Dagang Islam) mengkonsentrasikan perjuangannya di

bidang politik, gaung koperasi syariah tidak terdengar lagi di Indonesia. Sekitar

tahun 1990 barulah koperasi syariah mulai muncul lagi di Indonesia

(www.pekasejahtera.go.id) lebih tepatnya lai pasca reformasi semangat ekonomi

syariah muncul kembali di negeri ini. Menurut data Kementrian Koperasi dan

Usaha Kecil Menengah saai ini ada 3.020 koperasi syariah di Indonesia yang

bergerak di berbagai macam kelembagaannya (www.pekasejahtera.go.id).

Kelahiran koperasi syariah di Indonesia dilandasi oleh keputusan menteri

(Kepmen) Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomer

91/kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 10 September 2004 Tentang Petunjuk

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Keputusan menteri

ini memfasilitasi berdirinya koperasi syariah menjadi koperasi keuangan syariah

(KJKS) atau unit jasa keuangan syariah (UJKS), dengan adanya sistem ini

membantu koperasi serba usaha di Indonesia memiliki unit jasa keuangan syariah.

Dengan demikian dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan

perkembangan koperasi syariah di Indonesia, ke depannya mutlak diperlukan

adanya Undang-Undang Koperasi Syariah tersendiri yang mampu mengakomodir

percepatan dari Koperasi Syariah itu sendiri.
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2.2 Pengertian BMT

Menurut Rajulun Syadid (2013:1), Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) terdiri

dari dua istilah, yaitu baitul mal dan baitut tamwil. Baitul maal lebih mengarah

pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti

zakat, infak dan shodaqoh. Sedangkan baitut tamwil sebagai usaha pengumpulan

dan dan penyaluran dana komer. Di Indonesia sendiri setelah berdirinya Bank

Muamalat Indonesia (BMI) timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang

berprinsip syariah. Operasinalisasi BMI kurang menjangkau usaha masyakat kecil

dan menengah, maka muncul usaha untuk mendirikan bank dan lembaga

keuangan mikro, seperti BPR syariah dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi

hambatan operasioanal daerah.

Disamping itu di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang hidup serba

berkecukupan muncul kekhawatiran akan timbulnya pengikisan akidah.

Pengikisan akidah ini bukan hanya dipengaruhi oleh aspek syiar Islam tetapi juga

dipengaruhi oleh lemahnya ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu peran BMT agar

mampu lebih aktif dalam memperbaiki kondisi tersebut.

Untuk mewujudkan masyarakat adil dan efisien, maka setiap tipe dan

lapisan masyarakat harus terwadahi, namun perbankan belum bisa menyentuh

semua lapisan masyarakat, sehingga masih terdapat kelompok masyarakat yang

tidak terfasilitasi yakni:

1. Masyarakat yang secara legal dan administrative tidak memenuhi kriteria

perbankan. Prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh bank menyebabkan

sebagian masyarakat tidak mampu terlayani. Mereka yang bermodal kecil dan

penghindar resiko tersebut, jumlahnya cukup signifikan dalam Negara-negara

muslim seperti Indonesia, yang sebenarnya secara agregat memegang dana

yang cukup besar.

2. Masyarakat yang bermodal kecil namun memiliki keberanian dalam

mengambil resiko usaha. Biasanya kelompok masyarakat ini akan memilih

reksa dana atau mutual fund sebagai jalan investasinya.
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3. Masyarakat yang memiliki modal besar dan keberanian dalam mengambil

resiko usaha. Biasanya kelompok ini akan memilih pasar modal atau investasi

langsung sebagai media investasinya.

4. Masyarakat yang menginginkan jasa keuangan non-investasi, misalnya

pertanggungan terhadap resiko kekurangan likuiditas dalam kasus darurat,

kebutuhan dana konsumtif jangka pendek, tabungan hari tua, dan sebagainya.

Kesemua produk tersebut tidaklah ditawarkan oleh perbankan (karena regulasi

perbankan yang juga membatasinya). Sebagai alternatifnya, kelompok

masyarakat tersebut akan menggunakan jasa asuransi, pegadaian dan dana

pensiun sebagai pilihan investasinya.

2.3 Landasan Yuridis BMT

Menurut ketentuan syariah dan UU No. 38 tahun 1999 tentang

pengelolaan zakat, legalitas keberadaan BMT dianggap sah karena tetap

berasaskan Pancasila, UUD 1945 dan prinsip syariah Islam. Pada sudut pandang

lembaga sosial, BMT memiliki kesamaan fungsi dengan Lembaga Amil Zakat.

BMT dituntut untuk dapat menjadi LAZ yang mapan dalam pengumpulan dan

penyaluran zakat, infak, sedekah dan wakaf dari mustahiq kepada golongan yang

paling berhak sesuai.

Legalitas BMT belum bisa disejajarkan dengan bank syariah.

Walaupun BMT memiliki sistem dan mekanisme kerja yang relatif sama, pada

tataran hukum, sebagai lembaga bisnis, legalitas BMT sebagai lembaga yang

bergerak dalam penghimpunan dana masyarakat terbentur status hukum yang

sulit. Sebagai lembaga yang bukan bank, usaha yang dilakukan oleh BMT lebih

dekat kepada koperasi simpan-pinjam. BMT sebagai lembaga keuangan mikro

bergerak dalam kegiatan usaha menghimpun dan menyalurkan dana dari

masyarakat. Betapa pun kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana oleh BMT

ini dalam skala kecil, namun kegiatan usaha ini secara yuridis tampak berlawanan

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perbankan.

Perbankan syariah telah memperoleh landasan yuridis berdasarkan Undang

Undang Perbankan. Pertama kali berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun
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1992 dan kemudian diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Berdasarkan undang-undang tersebut perbankan syari’ah telah memiliki legitimasi

hukum yang kuat.

Menurut pasal 16 ayat (1) Undang Undang Nomor 10 tahun 1998,

kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan hanya dapat

dilakukan oleh Bank Umum atau BPR, kecuali apabila kegiatan itu diatur dengan

undang-undang tersendiri. Sebagaimana juga yang tercantum dalam pasal 46 UU

tersebut, BMT seharusnya mendapatkan sanksi karena menjalankan usaha

perbankan tanpa izin usaha. Namun di sisi lain, keberadaan BMT di Indonesia

justru mendapatkan dukungan dari pemerintah, dengan diluncurkan sebagai

Gerakan Nasional pada tahu 1994 oleh Presiden.

Untuk mengatasi kerancuan legalitas BMT, maka dalam prakteknya

sebagian BMT mengambil bentuk badan usaha koperasi dan sebagian lain belum

memiliki badan usaha yang jelas atau masih bersifat pra-koperasi. Koperasi

sendiri merupakan bentuk badan usaha yang relatif lebih dekat untuk BMT, tetapi

menurut Undang Undang Perkoperasian kegiatan menghimpun dana simpanan

terbatas hanya dari para anggotanya (Pasal 44 UU. No. 25/ 2002). Pasal 44 ayat

(1) UU. No. 25 Tahun 2002 tentang perkoperasian mengatur bahwa koperasi

dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan

pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, atau koperasi lain

dan/atau anggotanya. Salah satu nama yang berkembang kemudian adalah

lembaga KJSK (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) yang berstatus hukum koperasi.

Selanjutnya diikui dengan PP No. 9 Tahun 1995 tenang pelaksanaan

kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi, kepmen koperasi dan PKM

No.194/KEP/MIX/1998 tentang peunjuk pelaksanaan kegiatan kesehatan

KJKS/UJKS/BMT-Koperasi dan kepmen koperasi dan PKM No.351/M/XII/1998

tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.

Berkaitan dengan telah menjamurnya berbagai koperasi yang menawarkan

jasa keuangan syariah, baik berlabel Baitul Maal wat-Tamwil (BMT), Baitul

Tamwil Muhammadiyah (BTM), Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KJKS), maka

Kementerian Koperasi dan UKM memayungi serta menata dalam format Koperasi
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Jasa Keuangan Syariah dengan No.91/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

2.3.1 Struktur organisasi BMT

Menurut UU No. 25 Tahun 2002 tentang perkoperasian, pasal 22

mengemukakan bahwa Rapat Anggota (RAT) merupakan kekuasaan tertinggi

dalam koperasi, maka untuk mengelola koperasi rapat anggota mendelegasikan

wewenangnya kepada pengurus koperasi. Agar pengelolaan koperasi dilakukan

secara profesional, maka pengurus mengangkat manajer untuk mengelola kegiatan

usaha koperasi sehari-hari yang diberi wewenang dan bertanggung jawab

sepenuhnya dalam mengelola kegiatan simpan pinjam.

Mengacu pada hal-hal tersebut diatas, maka struktur organisasi BMT dan

Koperasi Syariah paling tidak secara minimal harus ada sebagai lembaga

keuangan mikro, dapat dilihat dibawah ini:

a) Yakni memiliki unit jasa keuangan syariah yang mempunyai kelengkapan

struktur organisasi yang jelas dan tertulis, lengkap dengan uraian tugas,

wewenang dan tanggung jawab dan masing-masing unsur pada struktur

organisasi.

b) Unit usaha simpan pinjam harus merupakan bagian dari struktur organisasi

organisasi BMT dan/atau Koperasi Syariah, yang pengelolanya bersifat

terpisah.

c) Pengelolanya harus memiliki dasar-dasar pengelolaan lembaga keuangan

berbasis syariah.
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Gambar 2.1

Struktur Organisasi Koperasi Syariah

Sumber : BMT Syariah Al-Barkah

2.4 Pengertian Manajemen Operasional

Menurut Jay Heizer (2006:4) setelah dialih bahasakan mengemukakan

tentang pengertian manajemen operasional sebagai serangkaian kegiatan yang

membuat barang dan jasa melalui perubahan dari masukan menjadi keluaran,

dimana kegiatan tersebut terjadi disemua sektor organisasi.

Menurut Chase (2009:10) mengemukakan bahwa:

”Operations Management (OM) is defined as the design, operation, and
improvement of the system that create and deliver the firm’s primary
product and services. Like marketing and finance, operations
management is a functional field of business with clear line
managment responsibilities.”

Dari dua definisi di atas, maka dapat dibuat simpulan bahwa manajemen

operasional berkaitan dengan penggunaan fungsi-fungsi manajemen (Planing,

Organizing, Actuating, and Controling) sedemikian rupa dalam proses
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transformasi berbagai sumber daya BMT, guna menambah dan

menghasilkan output yang lebih baik dan optimal.

Adapun manajemen operasional BMT ialah semua aktivitas yang

berkaitan dengan produk BMT, pengelolaan funding (sebagai input)

dan financing (sebagai output).

2.4.1 Tujuan Manajemen Operasional BMT

Menurut Indriyo Gitosudarmono (1999:1), istilah manajemen operasi

muncul untuk memperluas pemahaman yang lebih luas tentang proses produksi,

dimana proses produksi yang dibahas tidak hanya yang menghasilkan barang dan

menimbulkan keuntungan saja, namun juga membahas proses produksi yang

menghasilkan jasa (seperti BMT) dan/atau tidak menghasilkan keuntungan.

Menejemen operasional BMT bertujuan mengatur penggunaan resouces

(factor-faktor produksi) yang ada baik berupa produk, tenaga kerja, mesin-mesin,

dan perlengkapan, sedemikian rupa sehingga proses intermediary BMT dapat

berjalan dengan efektif (produktifitas meningkat) dan efisien (low cost dan tepat

waktu), dengan selalu memprioritaskan prinsip keadilan (‘adl) dan pelarangan

darar bagi semua pihak dalam bermu’amalah.

2.4.2 Prinsip-Prinsip Dasar Operasional BMT

Menurut M. Amin Aziz (2008:3) BMT dengan sistem bagi hasil

dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan

berbagi hasil usaha antara: pemilik dana (rabbul māl) yang menyimpan uangnya

di BMT, BMT selaku pengelola dana (mudhārib), dan masyarakat yang

membutuhkan dana yang bisa berstatus peminjam dana atau pengelola usaha.

Secara garis besar kegiatan operasional yang dikembangkan BMT adalah:

1. Menggalang dan menghimpun dana (funding) yang dipergunakan untuk

membiayai usaha-usaha anggotanya. Sumber dana BMT terdiri dari dana

masyarakat, simpanan biasa, simapanan berjangka atau deposito dan

melalui kerjasama dengan lembaga lain,
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2. Para penyimpan akan memperoleh bagi hasil dengan mekanisme yang

sudah diatur dalam BMT. Memberikan pembiayaan kepada anggota sesuai

dengan penilaian kelayakan yang dilakukan oleh pengelola BMT bersama

anggota yang bersangkutan,

3. Mengelola usaha simpan-pembiayaan (financing/lending) itu secara

profesional sehingga kegiatan BMT bisa menghasilkan keuntungan yang

dapat dipertanggungjawabkan,

4. Mengembangkan usaha-usaha di sektor riil yang bertujuan untuk mencari

keuntungan dan menunjang usaha anggota.

Menurut M. Amin Aziz (2008,4) prinsip-prinsip dasar operasional BMT dapat

dilihat sebagai berikut:

1. Penumbuhan

 Tumbuh dari masyarakat sendiri dengan dukungan tokoh masyarakat,

orang berada (aghniya) dan kelompok usaha masyarakat yang ada di

daerah tersebut.

 Modal awal (Rp. 50 – Rp. 100 Juta) dikumpulkan dari para pendiri

dan pengelola dalam bentuk Simpanan Pokok dan Simpanan Pokok

Khusus.

2. Jumlah pendiri minimum 20 orang.

 Landasan sebaran keanggotaan yang kuat sehingga BMT tidak

dikuasai oleh perseorangan dalam jangka panjang

 BMT adalah lembaga bisnis, membuat keuntungan, tetapi juga

memiliki komitment yang kuat untuk membela kaum yang lemah

dalam penanggulangan kemiskinan, BMT mengelola dana Māl.

3. Profesionalitas

 Pengelola profesional, bekerja penuh waktu, ideal pendidikan

pengelolanya S-1 minimum D-3, mendapat training pengelolaan

BMT, memiliki komitmen kerja tepat waktu, disiplin, penuh hati dan

perasaan untuk mengembangkan bisnis dan lembaga BMT.

 Menjemput bola, aktif membaur di masyarakat.
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 Pengelola profesional berlandaskan sifat-sifat amanah, siddiq, tabligh,

fathonah, sabardan istiqomah.

 Berlandaskan sistem dan prosedur: SOP, Standar Pengendalian

Internal (SPI), dan Sistem Akuntansi yang memadai.

 Bersedia mengikat kerjasama dengan semua pihak atau golongan

demi membangun relasi yang lebih baik.

 Pengurus dan DPS mampu melaksanakan fungsi pengawasan yang

efektif.

 Akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan.

4. Prinsip Islamiyah

 Mengimplementasikan cita-cita dan nilai-nilai Islam (salaam:

keselamatan berkeadilan, kedamaian dan kesejahteraan) dalam

kehidupan ekonomi masyarakat banyak.

 Akad yang jelas.

 Rumusan penghargaan dan sanksi yang jelas dan penerapannya yang

tegas/lugas.

 Berpihak pada yang lemah.

 Program Pengajian/Penguatan Ruhiyah yang teratur dan berkala

secara kontinuitas.

2.4.3 Aspek Kesehatan Manajemen Operasional BMT

Menurut M.Amin Azis (1999:29), kesehatan manajemen operasional

BMT merupakan suatu kondisi yang terlihat sebagai gambaran kinerja dan

kualitas BMT, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor dan dapat mempengaruhi

aktivitas BMT serta pencapaian target-target BMT, untuk jangka pendek maupun

jangka panjang. Pengetahuan dan pemahaman mengenai kesehatan manajemen

operasional BMT sangat bermanfaaat untuk memberikan gambaran mengenai

kondisi aktual BMT kepada pihak-pihak yang berkepentingan, terutama bagi

anggota dan pengelola. selain itu, dengan mengetahui hal tersebut akan membantu

pihak-pihak tertentu dalam pengambilan keputusan sehingga terhindar dari

kesalahan pengambilan keputusan.
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Beberapa faktor baik internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi

secara langsung maupun tidak langsung tingkat kesehatan manajemen operasional

BMT, yaitu:

1) Faktor SDM, kondisi BMT sangat dipengaruhi oleh kemampuan

SDM dalam mengelola BMT,

2) Faktor sumber daya, termasuk didalamnya adalah dana dan fasilitas

kerja.

Dalam melakukan penilaian kesehatan manajemen operasional BMT

terdapat 5 aspek yang menjadi acuan dasar penilaian. Dasar penilaian ini mengacu

pada sistem penilaian kesehatan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) yang

dikenal dengan istilah CAMEL (Capital adequacy, Asset quality, Management of

risk, Earning ability, dan Liquidity sufficiency). Kelima aspek tersebut adalah

modal, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas dan likuiditas.

Aspek kesehatan manajemen operasional BMT meliputi kesiapan BMT

untuk melakukan operasinya dilihat dari sisi kelengkapan aturan-aturan dan

mekanisme organisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan

pengawasan, SDM, Permodalan, sarana dan prasarana kerja, aspek manajemen

lebih menekan pada kesiapan BMT dalam system dan prosedur rutinitas kerja

yang dijalankan oleh pengelola BMT.

2.5 Produk Koperasi Syariah

Secara garis besar pengembangan produk koperasi syariah dikelompokkan

menjadi tiga kelompok, yaitu Produk Penghimpunan Dana, Produk Penyaluran

Dana, dan Produk Jasa. Menurut Muhammad dan Suwiknyo (2009:13), Ketiga

kelompok produk koperasi syariah adalah sebagai berikut :

a. Produk penghimpunan Dana

1) Prinsip Wadi’ah

Prinsip wadi’ah implikasi hukumnya sama dengan qardh, dimana

nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang dan bank

bertindak sebagai yang peminjam.
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2) Prinsip mudharabah

Aplikasi prinsip ini adalah bahwa deposan atau penyimpanan 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 bertanggungjawab atas

kerugian yang terjadi. Berdasarkan kewenangan penggunaan dana,

prinsip mudharabah dibagi menjadi :

a) Muddharabah Mutlaqah

Penerapan mudharabah mutlaqah terdapat pada dua jenis

penghimpunan dana yaitu: tabungan mudharabah dan deposito

mudharabah. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi

koperasi dalam menggunakan dana yang dihimpun.

b) Mudharabah Muqayyadah on Balace sheet

Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus (restricted

investment) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat tertentu

yang harus dipatuhi oleh koperasi.

c) Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet

Jenis mudharabah ini merupakan penyaluran dana mudharabah

langsung kepada pelaku usahanya, dimana koperasi bertindak

sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana

dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-

syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh koperasi dalam mencari

kegiatan usaha yang akan dibiaya dan pelaksana usahanya.

b. Produk Penyaluran Dana

Produk penyaluran dana di koperasi 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 koperasi ditentukan di depan dan

menjadi harga jual barang. Prinsip jual beli ini dikembangkan menjadi

bentuk-bentuk pembiyaan sebagai berikut :
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a) Pembiyaan Murabahah (dari kata ribbu yang berarti keuntungan);

Koperasi Syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.

Barang diserahkan segera dan pembayaran dilakukan secarah

tangguh.

b) Salam (jual beli barang belum ada). Pembayaran tunai, barang

diserahkan tangguh. Koperasi sebagai pembeli, dan nasabah

sebagai penjual. Dalam transaksi ini ada kepastian tentang

kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan.

c) Isthina’ jual beli seperti akad salam namun pembayarannya

dilakukan oleh bank beberapa kali pembayaran. Isthina’

diterapakan pada pembiayaan manufaktur dan kontruksi.

2) Prinsip Ijarah

Transaksi ijarah dilandasi adanya pemondahan manfaat.Jadi, pada

dasarnya prinsip Ijarahsama dengan prinsip jual beli. Tetapi, jika pada

jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada Ijarah objek

transaksinya 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 sebagai berikut :

a) Musyarakah

Kerjasama dalam suatu usaha oleh dua pihak dengan ketentuan

umum diantaranya:

(1) Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek

musyrakah dan dikelola bersama.

(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 :
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b) Mudharabah

Kerjasama dilakukan oleh shabilul maal yang memberikan dana

100% dengan mudharib yang memiliki keahlian. Jika bentuk

akadnya mudharabah muqayyadah, maka ada pembatasan

penggunaan modal sesuai dengan permintaan pemilik modal.

Ketentuan umum yang berlaku dalam akad mudharabah

diantaranya:

(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 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. Koperasi selaku pemilik modal

menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan

penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan,

kecurangan dan penyalahgunaan dana.

c) Produk Jasa

Produk jasa dikembangakan dengan aqad al-hiwalah, ar-rahn, al-

qardh, al-wakalah, dan al-kafalah. Akad ini dioperasionalkan

dengan pola sebagai berikut :

1) Al-Hiwalah (alih utang-pitang)

Transaksi pengalihan utang 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, diantara milik nasabah sendiri
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jelas ukuran, sifat dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil

pasar dan dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh

koperasi.

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 kepada bank syariah untuk mewakili

dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu seperti jasa transfer.

5) Kafalah (bank garansi)

Digunakan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban

pembayaran. Koperasi syariah dapat mempersyaratkan nasabah

untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai

rahn.

2.6 Perbedaan Koperasi Syariah dengan Koperasi Konvensional

Koperasi syariah merupakan koperasi yang beroperasi berdasarkan prinsip

syariah atau prinsip agama Islam. Koperasi syariah tidak melaksanakan sistem

bunga dalam seluruh aktivitasnya sedangkan koperasi konvensional justru

kebalikannya. Sesuai dengan prinsip Islam yang melarang sistem bunga atau riba

yang memberatkan, maka koperasi syariah beroperasi berdasarkan kemitraan pada

semua aktivitas bisnis atas dasar kesetaraan dan keadilan. Hal inilah yang menjadi

perbedaan yang sangat mendalam terhadap produk-produk yang dikembangkan

oleh koperasi syariah, dimana untuk menghindari sistem bunga yang

dikembangkan adalah jual beli serta kemitraan yang dilakanakan dalam bentuk

bagi hasil.

Perbandingan antara koperasi syariah dan koperasi konvensional disajikan

dalam tabel berikut :
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Tabel 2.6

Sistem, Sumber dan Sebaran Bagi Hasil BMT

Hal Sistem Bunga Sistem Bagi Hasil

Penentuan besarnya

hasil

Sebelumnya Sesudah berusaha, sesudah

ada untungnya

Yang ditentukan

sebelumnya

Bunga, besarnya nilai

rupiah

Menyepakati proporsi

pembagian untung untuk

masing-,masing pihak.

Misalnya : 50:50, 40:60, 35:

65, dll

Jika terjadi kerugian Ditanggung nasabah saja Ditanggung kedua belah

pihak

Dihitung dari mana Dari dana yang

dipinjamkan, fixed, tetap

Dari untung yang bakal

diperoleh belum tentu

besarnya

Titik perhatian proyek

usaha

Besarnya bunga yang

harus dibayar nasabah

pasti diterima bank

Keberhasilan proyek / usaha

yang jadi perhatian bersama

: Nasabah dan BMT

Tahukah kita jumlah

besarnya?

Pasti: (%) kali jumlah

pinjaman yang telah pasti

diketahui

Proporsi (%) kali jumlah

untung yang belum = belum

diketahui

Status hokum Berlawanan dengan Q.S.

Luqman: 34

Melaksanakan Q.S.

Luqman: 34

Sumber : M Amin Aziz (2008,28)
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2.7 Laporan Keuangan Syariah

Berdasarkan PSAK 101 (revisi 2011) paragraf 07 tentang Penyajian

Laporan Keuangan Syariah, laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu

proses akuntansi. Laporan keuangan dibuat terstruktur dari posisi keuangan dan

kinerja keuangan entitas syariah.

Laporan keuangan bank menunjukkan kondisi bank secara keseluruhan.

Dari laporan ini akan terbaca bagaimana kondisi bank sesungguhnya, termasuk

kelemahan dan kekuatan yang dimiliki. Laporan ini juga menunjukkan kinerja

manajemen bank selama periode tertentu.

2.7.1 Pengertian Laporan Keuangan Syariah

Laporan keuangan dibuat dengan maksud untuk memberikan gambaran

atau kemajuan (progress report) yang secara periodik dilakukan oleh pihak

manajemen yang bersangkutan. Dengan kata lain laporan keuangan bertujuan

untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta

menyangkut perubahan posisi keuangan perusahaan yang bermanfaat bagi

sejumlah pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi.

Menurut Munawir (2004,2) mengemukakan pendapatnya mengenai

laporan keuangan bahwa:

“Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi
yang digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data
keuangan atau aktifitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang
berkepentingan dengan data atau aktifitas perusahaan tersebut.”

Sedangkan menurut PSAK 101 revisi 2011 (2011,3) menyatakan bahwa:

“ Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi

keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas syariah.”

Laporan keuangan disusun dan disajikan sekurang-kurangnya setahun

sekali untuk memenuhi kebutuhan sejumlah besar pemakai.
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Berdasarkan  pengertian diatas, laporan keuangan dapat didefinisikan

sebagai pelaporan dari peristiwa-peristiwa keuangan perusahaan bagi memenuhi

kebutuhan pengguna. Kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban-

kewajiban jangka pendek, struktur modal perusahaan, distribusi dari asetnya,

pendapatan yang telah dicapai, beban-beban tetap harus dibayar, dan lain

sebagainya dapat terlihatdari penyajian laporan keuangan.

2.7.2 Tujuan Laporan Keuangan Syariah

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi menurut PSAK 101 (revisi 2011)

paragraf 09, dijelaskan bahwa tujuan laporan keuangan adalah memberikan

informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas

syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam

pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil

pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang

dipercayakan kepada mereka.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan

menyajikan informasi mengenaientitas syariah yang meliputi:

a) Asset;

b) Liabilitas;

c) Dana syirkah temporer;

d) Ekuitas;

e) Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian;

f) Kontribusi dari distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai

pemilik;

g) Arus kas;

h) Dana zakat; dan

i) Dana kebajikan.

Informasi tersebut, beserta informasi lain yang terdapat dalam catatan atas

laporan keuangan, membantu pengguna laporan keuangan dalam mempredeksi

arus kas masa depan dan khususnya, dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya

kas dan setara kas.
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Tujuan laporan keuangan yangtertuang dalam Kerangka Dasar

Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan dasarnya sama dengan tujuan

laporan keuangan secara umum dengan tambahan antara lain, menyediakan:

1. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi

dan kegiatan usaha.

2. Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta

informasi aset, kewajiban, pendapatan danbeban yang tidak sesuaidengan

prinsip syariah bila ada dan bagaimana perolehan dan penggunaannya.

3. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab

entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana,

menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak.

4. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam

modal dan pemilik dana syirkah temporer; dan informasi mengenai

pemenuhan kewajiban (obligation) fungsi sosial entitas syariah, termasuk

pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

Tujuan laporan keuangan syariah menurut Harahap (2008,29) sebagai

berikut:

“Membantu semua pihak yang berkepentingan agaramanah
(tanggung jawab) yang dibebankan kepadanya sebagai khalifah atau
hamba Allah dalam menjalankan tujuan akhir dan utama
organisasiatau perusahaan dapat dijalankan sesuai ketentuan Allah
dan pemberiamanah atau sesuai ketentuan syariah, dengan tujuan
agar semua kegiatan organisasi atau perusahaan diridhoi Allah SWT
serta pada akhirnya semua pihak yang terlibat dalam organisasi atau
perusahaan mendapat kesejahteraan bersama dan mencapai tujuan
akhir dan utama Al Falahyaitu memasuki syurga Jannatun Naim.“

Laporan keuangan adalah bentuk nyata yang dapat ditujukan kepada

pihak-pihak yang membutuhkan sesuai dengan tujuan yang dimiliki masing-

masing pihak. Karena itu, suatu laporan keuangan harus dibuat sesuai dengan

tujuan akuntansi syariah dimana dilandasi oleh prinsip umum akuntansi syariah

yang terkandung dalam surat Al-Baqoroh ayat 282 yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip pertanggungjawaban atau akuntabilitas
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Pertanggungjawaban berkaitan dengan amanah yang diberikan.Wujud

pertanggungjawaban biasanya dalam bentuk laporan keuangan.

2. Prinsip keadilan

Setiap transaksi yang dilakukan perusahaan dicatat dengan benar,

jujur, dan tidak memihak.

3. Prinsip kebenaran

Tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Contoh: dalam

akuntansi selalu dihadapkan dengan masalah pengakuan, pengukuran,

dan pelaporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik

biladilandaskan pada nilaikebenaran.

2.7.3 Komponen Laporan Keuangan

Berdasarkan PSAK 101 (Revisi 2011) paragraf 10 tentang Penyajian

Laporan Keuangan Syariah merekomendasikan tujuh elemen laporan keuangan

yang lengkap yaitu :

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode;

2. Laporan laba rugi komprehensif selama periode;

3. Laporan perubahan ekuitas selama periode;

4. Laporan arus kas selama periode;

5. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat selama periode;

6. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan selamaperiode;

7. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi

penting dan informasi penjelasan lain;

Komponen-komponen diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Laporan Posisi Keuangan

Menurut Henry Simamora (2000, 26) mengemukakan bahwa:

“Laporan posisi keuangan adalah laporan keuangan yang

memperlihatkan jumlah dan sifat aktiva, kewajiban, dan ekuitas
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pemilik usaha pada saat tertentu.” Jadi tujuan laporan ini adalah untuk

menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu tanggal

tertentu. Posisi keuangan sebuah entitas syariah meliputi sumber-sumber

daya ekonominya (aset), kewajiban-kewajiban ekonominya (kewajiban),

ekuitas pemegang saham, dana syirkah temporer dan hubungannya satu

sama lain pada tanggal tertentu.

2. Laporan Laba Rugi Komprehensif Selama Periode

PSAK 101 (revisi 2011) menyebutkan entitas syariah menyajikan seluruh

pos penghasilan dan beban yang diakui dalamsuatu periode dalam bentuk

dua laporan:

a. Laporan yang menunjukkan komponen laba rugi (laporan laba rugi);

b. Laporan yang dimulai dengan laba rugi dan menunjukkan komponen

pendapatan komprehensif lain (laporan laba-rugi komprehensif).

3.   Laporan Perubahan Ekuitas Selama Periode

Di samping penyusunan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi,

pada akhir periode akuntansi biasanya juga disusun laporan yang

menunjukkan sebab-sebab perubahan modal (ekuitas) perusahaan.

Menurut Henry Simamora (2000,26): “Laporan perubahan ekuitas

menyajikan informasi dari kejadian-kejadian yang menyebabkan

perubahan ekuitas pemilik selama suatu periode tertentu.”

4. Laporan Arus Kas Selama Periode

Informasi arus kas berguna untuk keputusan-keputusan menyangkut

kemampuan organisasi untuk membayar kewajiban-kewajibannya

sekarang. Henry Simamora (2000,27) mengemukakan bahwa: “Laporan

arus kas haruslah menyajikan informasi tentang pengaruh kas

dariaktivitas-aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan perusahaan

selama periode tertentu.”

5.   Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat Selama Periode

Laporan ini menyajikan sumber dan penggunaan dana zakat sebagai

komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan dana zakat berasal
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dari wajib zakat, penggunaan dana zakat melalui lembaga amil zakat untuk

mustahiq dan kenaikan atau penurunan dana zakat.

6.   Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan Selama Periode

Komponen dasar laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan meliputi

sumber dan penggunaan dana selama jangka waktu tertentu, serta saldo

dana kebajikan yang menunjukkan dana kebajikan yangbelum disalurkan

pada tanggal tertentu, PSAK 101 ( Revisi2011) Paragraf 116.

7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Dalam PSAK 101 (Revisi 2011) paragraf 120 dijelaskan bahwa:

Catatan atas laporan keuangan:

a. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan

dan kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan sesuai dengan

paragraf 125-132;

b. Mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh SAK yang tidak

disajikan di bagian mana pun dalam laporan keuangan; dan

c. Memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun

dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevanuntuk

memahami laporan keuangan.

Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi yang diharuskan

dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam PSAK serta pengungkapan-

pengungkapan lain yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan

keuangan secara wajar.

2.8 Laporan Laba-Rugi

Laporan laba-rugi menurut Dwi  Martani dkk (2012,110) adalah :

“Laporan yang mengukur keberhasilan kinerja perusahaan selama

periode tertentu”.

Informasi tentang kinerja perusahaan digunakan untuk menilai dan

memprediksi jumlah dan waktu atas ketidakpastian arus kas masa depan.
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Sedangkan menurut PSAK 101 revisi 2011 (2011,3) menyatakan bahwa:

“Laporan pada entitas syariah yang menyajikan seluruh pos

penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode dalam

bentuk dua laporan.” Bentuk dua laporan tersebut yaitu :

a) Laporan yang menunjukan komponen laba-rugi (laporan laba-

rugi);

b) Laporan yang dimulai dengan laba-rugi dan menunjukkan

komponen pendapatan komprenhensif lain (laba-rugi

komprehensif).

2.8.1 Kegunaan Laporan Laba-Rugi

Laporan laba-rugi berguna untuk membantu pengguna laporan keuangan

dalam memprediksi arus kas masa depan, dalam rangka menentukan profitabilitas,

nilai investasi, dan kelayakan kredit.

Laporan laba-rugi sering digunakan oleh beberapa pengguna laporan keuangan

berikut ini :

1. Investor

Investor menggunakan informasi mengenai penghasilan perusahaan

dimasa lalu sebagai input penting dalam memprediksi laba dana arus kas

masa depan, yang kemudian dijadikan dasar untuk memprediksi harga

saham dan dividen perusahaan dimasa depan.

2. Kreditor

Dengan menggunakan informasi laba-rugi masa lalu, kreditor dapat

memahami kemampuan calon debitur dalam rangka menghasilkan arus kas

masa depan yang diperlukan untuk membayar beban bunga dan membayar

pokok pinjaman. Walaupun untuk pinjaman yang menggunakan jaminan,

informasi pada neraca juga diperhatikan, namun kreditur tetap menjadikan
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informasi pada laporan laba-rugi sebagai yang utama. Pencairan aset

jaminan bukan hal yang paling diinginkan oleh kreditur, melainkan

keberhasilan perusahaan memperoleh penghasilan dan menghasilkan arus

kas dari operasi.

3. Manajemen

Laporan laba-rugi dipandang penting bagi investor dan kreditur, maka

sudah sepatutnya manajemen juga berkepentingan terhadap laporan laba-

rugi. Selain itu, dibanyak perusahaan, bonus yang diberikan kepada

manajer ditentukan berdasarkan keberhasilannya dalam mencapai target

laba.

2.8.2 Elemen Laporan Laba-Rugi

Menurut Dwi Martani dkk (2012,113) total laba rugi komprehensif

adalah sebagai berikut :

“Perubahan ekuitas selama satu periode yang dihasilkan dari

transaksi dan peristiwa lainnya, selain perubahan yang dihasilkan

dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik.”

Konsep laba berkaitan langsung dengan unsur penghasilan dan beban.

Pengakuan dan pengukuran penghasilan dan beban untuk menghasilkan laba,

sebenarnya bergantung pada konsep pemeliharaan modal yang digunakan.

Sebagian besar perusahaan menggunakan konsep pemeliharaan modal keuangan

dalam penyusunan laporan keuangan. Menurut konsep ini, laba hanya diperoleh

apabila jumlah finansial (uang) dari aset neto pada akhir periode (diluar distribusi

dan kontribusi pemilik perusahaan) melebihi aset neto pada awal periode.

Penghasilan dan Beban didefiniskan sebagai berikut:

1. Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode

akuntansi, yang menyebabkan kenaikan aset neto (ekuitas), dalam bentuk

penambahan atau pemasukan aset atau penurunan liabilitas, yang tidak

berasal dari kontribusi pemilik modal.
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2. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi,

yang menyebabkan penurunan aset neto (ekuitas), dalam bentuk arus

keluar atau berkurangnya aset atau bertambahnya liabilitas, yang bukan

termasuk distribusi kepada pemilik.

Menurut PSAK 101 revisi 2011(2011,81) laporan laba-rugi komprehensif

minimal mencakup penyajian jumlah pos-pos berikut untuk periode :

a) Pendapatan usaha;

b) Bagi hasil untuk pemilik dana;

c) Bagian laba-rugi dari entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat

dengan menggunakan metode ekuitas;

d) Beban pajak;

e) Suatu jumlah tunggal yang mencakup total dari:

(i) Laba rugi setelah pajak dari operasi yang dihentikan; dan

(ii) Keuntungan atau kerugian stelah pajak yang diakui dengan

pengukuran nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau dari

pelepasan aset atau kelompok lepasan dalam rangka operasi yang

dihentikan;

f) Laba rugi;

g) Setiap komponen dari pendapatan komprehensif lain yang diklasifiksikan

sesuai dengan sifat;

h) Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura

bersama yang dicatat dengan mengggunakan metode ekuitas; dan

i) Total laba komprehensif.

Total laba rugi komprehensif dibagi menjadi berikut ini :

1. Komponen “laba rugi”

Laba rugi adalah total pendapatan dikurngi beban, yang tidak termasuk

dalam komponen pendapatan komprehensif lain.

2. Komponen “pendapatan komprehensif lain”
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Pendapatan komprehensif lain berisi pos-pos pendapatan dan beban yang

tidak diakui dalam laba rugi, sebagaimana disyaratkan oleh SAK lainnya.

Perlu diingat bahwa salah satu pos yang merupakan penghasilan atau

beban dari kegiatan operasi di suatu perusahaan mungkin menjadi pos yang tidak

regular di perusahaan lain. Namun, perusahaan dilarang menyajikan pos

penghasilan dan beban sebagai pos luar biasa dalam laporan laba rugi komprensif

atau catatan atas laporan keuangan. Pos yang bersifat tidak biasa karena jarang

terjadi dapat disajikan sebagai keuntungan atau kerugian non-operasi.

Penghasilan dapat dikelompokkan menjadi dua unsur, yaitu pendapatan

(revenue) dan keuntungan (gain).Pendapatan merupakan penghasilan yang berasal

dari aktivitas operasi utama perusahaan, misalnya aktivitas penjualan barang bagi

perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur dan aktivitas penyediaan jasa bagi

perusahaan jasa. Sedangkan keuntungan yang menghasilkan pendapatan.

Misalnya sebuah perusahaan dagang memperoleh penghasilan dari penjualan

barangnya akan mengakui sebagai pendapatan, namun jika suatu ketika

perusahaan ini menjual kendaraan angkut barangnya pada harga jual diatas nilai

buku kendaraan tersebut, maka akan diakui sebagai keuntungan.

Beban juga bisa dikelompokkan lagi menjadi dua unsur, yaitu beban

(expense) dan kerugian (loss).Beban merupakan beban yang berasal dari aktivitas

operasi utama perusahaan, misalnya yang terkait dengan aktivitas penjualan

barang dagang bagi perusahaan dagang. Sementara kerugian merupakan beban

yang berasal dari transaksi insidental.

Komponen pendapatan komprehensif lain, antara lain sebagai berikut :

1. Perubahan dalam surplus revaluasi aset tetap dan aset tak berwujud.

2. Keuntungan dan kerugian aktuarial atas program manfaat pasti yang

diakui.

3. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari penjabaran laporan keuangan

dari entitas asing.

4. Keuntungan dan kerugian dari pengukuran kembali aset keuangan yang

dikategorikan sebagai tersedia untuk dijual. Keuntungan dan kerugian ini



31

berasal dari keuntungan dan kerugian belum terealisasi berupa selisih

antara nilai tercatat aset keuangan tersedia untuk dijual dengan nilai

wajarnya pada tanggal pelaporan keuangan.

5. Bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen lindung nilai

dalam rangka lindung nilai arus kas.

Entitas syariah menyajikan pos pos tambahan, judul dan sub total dalam

laporan laba rugi komprehensif jika penyajian tersebut relevan untuk pemahaman

kinerja keuangan. Jika terdapat pendapatan non halal, maka pendapatan tersebut

tidak boleh disajikan didalam laporan laba rugi komprehensif entitas syariah

maupun entitas konvensional yang mengkonsolidasikan entitas syariah. Informasi

pendapatan non halal tersebut disajikan dalam laporan sumber dan penggunaan

dana kebajikan.

2.8.4 Informasi yang Disajikan dalam Laporan Laba Rugi

Jika pos penghasilan atau beban adalah material, maka entitas syariah

mengungkapkan sifat dan jumlahnya secara terpisah.

Keadaan yang menyebabkan pengungkapan secara terpisah atas pos

penhasilan dan beban adalah sebagai berikut :

a) Penurunan nilai persediaan menjadi nilai realisasi neto atau penurunan

nilai aset tetap menjadi jumlah terpulihkan, sebagaimana pembalikan atas

penurunan tersebut;

b) Restrukturisasi atas aktivitas entitas syariah dan untuk setiap provisi atas

biaya restruturisasi;

c) Pelepasan aset tetap;

d) Pelepasan investasi;

e) Operasi yang dihentikan;

f) Penyelesaian tuntutan hukum; dan

g) Pembalikan provisi.

2.8.5 Komponen Laporan Laba Rugi Koperasi Syariah
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Komponen laporan laba rugi koperasi syariah disusun dengan mengacu

pada SAK syariah. Dengan memperhatikan ketentuan dalam SAK yang relevan,

koperasi syariah menyajikan laporan laba rugi yang mencakup, tetapi tidak

terbatas, pada pos-pos berikut :

a) Pendapatan pengelolaan dana oleh koperasi sebagai mudharib :

(i) Pendapatan dari jual beli :

(1) Pendapatan marjin murabahah;

(2) Pendapatan neto salam pararel;

(3) Pendapatan neto istishna pararel;

(ii) Pendapatan dari sewa

(iii) Pendapatan dari bagi hasil:

(1) Pendapatan bagi hasil mudharabah;

(2) Pendapatan bagi hasil musyarakah;

(iv) Pendapatan usaha utama lain ;

b) Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer;

c) Pendapatan usaha lain;

(i) Pendapatan imbalan jasa perbankan ;

(ii) Pendapatan imbalan investasi terikat;

d) Beban usaha;

e) Laba usaha;

f) Pendapatan non usaha;

g) Beban non usaha;

h) Beban pajak;

i) Laba neto;

j) Pendapatan komprehensif lain;

k) Laba komprehensif;

2.8.6 Format Laporan Laba Rugi Koperasi Syariah

Menurut PSAK no 101 (revisi 2011) format laporan koperasi syariah

adalah sebagai berikut :

Koperasi Syariah ‘x”
Laporan Laba Rugi
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Periode 1 Januari s.d.31 Desember 20X1

Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Koperasi sebagai Mudharib

Pendapatan dari jual beli :

Pendapatan marjin murabahah xxx

Pendapatan neto salam pararel xxx

Pendapatan neto istishna pararel xxx

Pendapatan dari sewa :

Pendapatan neto ijarah xxx

Pendapatan bagi hasil :

Pendapatan bagi hasil mudharabah xxx

Pendapatan bagi hasil musyarakah xxx

Pendapatan usaha utama lain xxx

Jumlah pendapatan pengelolaan dana

oleh bank sebagai mudharib xxx

Hak pihak ketiga atas bagi hasil (xxx)

Hak bagi hasil milik bank xxx

Pendapatan Usaha lain

Pendapatan imbalan jasa perbankan xxx

Pendapatan imbalan investasi terikat xxx

Jumlah pendapatan usaha lain xxx

Beban usaha

Beban kepegawaian (xxx)

Beban administrasi (xxx)

Beban penyusutan dan amortisasi (xxx)

Beban usaha lain (xxx)

Jumlah usaha lain (xxx)

Laba Usaha xxxx
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Pendapatan dan Beban Nonusaha

Pendapatan nonusaha xxx

Beban nonusaha (xxx)

Jumlah pendapatan nonusaha xxx

Laba Sebelum Pajak xxx

Beban pajak (xxx)

Laba Neto xxxx

Laba neto yang didatribusikan kepada :

Pemilik entitas induk xxx

Kepentingan non pengendali xxx

Gambar 2.2

Sumber: PSAK No. 101

Koperasi Syariah ‘x”
Laporan Laba Rugi Komprehensif

Periode 1 Januari s.d.31 Desember 20X1

Laba neto xxx

Pendapatan Komprehensif Lain

Surplus revaluasi aset tetap xxx

Keuntungan atuarial xxx

Keuntungan penjabaran laporan keuangan xxx

Gambar 2.3

Sumber: PSAK No. 101


