
BAB II

BAHAN RUJUKAN

2.1 Tinjauan Umum Lembaga Keuangan Syariah

2.1.1 Pengertian Lembaga Keuangan Syariah

Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) lembaga keuangan

adalah lembaga yang mengeluarkaan produk keuangan syariah dan

mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah (DSN-

MUI, 2003).Ada unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan diatur

oleh berbagai institusi yang memiliki kewenangan mengeluarkan izin

operasi. Beberapa intitusi tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Bank Indonesia sebagai intitusi yang berwenang mengatur dan

mengawasi bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

2. Departemen Keuangan sebagai intitusi yang berwenang mengatur dan

mengawasi asuransi dan pasar modal.

3. Kantor Menteri Koperasi sebagai istitusi yang berwenang mengatur

dan mengawasi koperasi.

Lembaga Keuangan Syariah adalah lembaga keuangan yang

menjalankan kegiatannya dengan berlandaskan prinsip syariah

Islam.Lembaga Keuangan Syariah terdiri dari Lembaga Keuangan Bank

dan Lembaga Keuangan non Bank (Asuransi, Pegadaian, Reksa Dana,

Pasar Modal, BPRS, dan BMT).

Lembaga Keuangan Syariah sendiri memiliki 2 jenis sifat yang

berbeda antara lain lembaga keuangan syariah bank dan lembaga

keuangan bukan bank. Menurut Kautsar Riza Salman (2012;4) Bank

Syariah dikategorikan sebagai Lembaga Keuangan Bank. Bank Syariah

dapat berbentuk Bank Umum Syariah (BUS) maupun Bank Perkreditan



Rakyat Syariah (BPRS).Menurut Undang-Undang No 21 Tahun 2008

tentang Perbankan syariah Indonesia, dijelaskan bahwa bank syariah

adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip

syariah.Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.Adapun Bank

Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang kegiatan

usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Lembaga Keuangan Bukan Bank berada dibawah pembinaan dan

pengawasan dari Departemen Keuangan dan sesuai dengan perundang-

undangan yang berlaku. Lembaga ini tidak diperkenankan untuk

menghimpun dana secara langsung dari masyarakat. Sumber pendanaan

lembaga ini berasal dari bank atau pemodal lainnya. Lembaga ini

bergerak dalam sektor riil karena dalam penyaluran yang dilakukan dalam

bentuk barang dan tidak diperkenankan menyalurkan dana (tunai) secara

langsung kepada masyarakat. Contoh lembaga keuangan bukan bank

adalah lembaga pembiayan (leasing, anjak piutang, costumer financing),

perasuransian, modal ventura, dana pensiun, pegadaian, dan penjaminan.

1. Lembaga Pembiayaan

1.1 Leasing - Ijarah

Bank konvensional tidak diperkenankan untuk melaksanakan

kegiatan usaha penyewaan barang (leasing) karena transaksi leasing

bukan merupakan transaksi bidang keuangan, namun berupa

penyediaan barang untuk tujuan beli sewa.Namun, bank syariah dapat

menyewakan barang dengan menggunakan akad ijarah.Terdapat

perbedaan yang mendasar antara leasing dengan ijarah.Pada leasing,

pihak penyewa (lessee) diharuskan untuk melakukan pemeliharaan

dan mencatat penyusutan atas asset.Sebaliknya dalam ijarah, pihak

yang melakukan pemeliharaan dan pencatatan penyusutan atas asset

ijarah adalah pihak lessor selaku pemilik asset tersebut.



1.2 Anjak Piutang – Hiwalah/Hawalah

Bank konvensional tidak diperkenankan juga melakukan transaksi

anjak piutang karena transaksi tersebut merupakan kegiatan usaha

dari perusaahn anjak piutang.Namun, bank syariah diperkenankan

melakukan transaksi ini dengan menggunakan akad

hiwalah/hawalah.Dalam perusahaan anjak piutang menggunakan

sistem diskonto, sedangkan dalam bank syariah tidak diperkenankan

menggunakan sistem diskonto dikarenakan dasar dari akad ini bersifat

tolong-menolong.

1.3 Costumer Financing – Murabahah

Dalam pembiayaan konsumen, konsumen setelah menerima barang

melakukan pembayaran secara tunai maupun cicilan.Contoh dari

lembaga pembiayaan konsumen adalah Adira, FIF, Bussan, Auto

Finance, dan Colombia.Bank konvensional tidak diperkenankan

menjalankan transaksi ini karena bukan merupakan transaksi bidang

keuangan.Namun perbankan syariah diperkenankan menggunakan

akad murabahah.Dalam transaksi jual beli dengan menggunakan akad

murabahah, nasabah bertindak sebagai pembeli menerima barang,

bukan menerima uang.Adapun bank syariah selaku penjual

diperkenankan melakukan negosiasi laba dan harga jual barang.

2. Asuransi Syariah

Asuransi menurut UU RI Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha

Perasuransian, yang dimaksud dengan asuransi yaitu antara dua belah

pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri

dengan pihak tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk

memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian,

kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau

tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita

tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tak pasti atau



untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal

atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Adapun pengertian asuransi menurut fatwa DSN-MUI adalah

usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah

orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan/atau

tabbaru’ memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko

tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.

3. Pegadaian Syariah

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1150, gadai

adalah suatu hak yang diperoleh pihak yang mempunyai piutang atas

suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan oleh

pihak yang berutang kepada pihak yang berpiutang.Pihak yang

berutang memberikan kekuasaan kepada pihak yang mempunyai

piutang untuk memiliki barang yang bergerak tersebut apabila pihak

yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat

berakhirnya waktu pinjaman.

3.1 Mekanisme Operasional Pegadaian Syariah

Sesuai dengan landasan konsep di atas, pada dasarnya Pegadaian

Syariah berjalan di atas dua akad transaksi Syariah yaitu.

1. Akad Rahn.

Rahn yang dimaksud adalah menahan harta milik si

peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya,

pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil

kembali seluruh atau sebagian piutangnya.Dengan akad ini

Pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas

utang nasabah.



2. Akad Ijarah.

Yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa

melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan

pemindahan kepemilikan atas barangnya sendri.Melalui akad

ini dimungkinkan bagi Pegadaian untuk menarik sewa atas

penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah

melakukan akad.

3.2 Rukun dari akad transaksi tersebut meliputi :

a. Orang yang berakad :

1) Yang berhutang (rahin) dan

2) Yang berpiutang (murtahin).

b. Sighat ( ijab qabul)

c. Harta yang dirahnkan (marhun)

d. Pinjaman (marhun bih)

Dari landasan Syariah tersebut maka mekanisme operasional

Pegadaian Syariah dapat digambarkan sebagai berikut : Melalui akad

rahn, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian Pegadaian

menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh

Pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah

timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan,

biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini

dibenarkan bagi Pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah

sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Pegadaian Syariah akan memperoleh keuntungan hanya dari bea

sewa tempat yang dipungut bukan tambahan berupa bunga atau sewa

modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman.



Adapun ketentuan atau persyaratan yang menyertai akad tersebut

meliputi :

a. Akad.

Akad tidak mengandung syarat fasik/bathil seperti murtahin

mensyaratkan barang jaminan dapat dimanfaatkan tanpa batas.

b. Marhun Bih (Pinjaman).

Pinjaman merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada murtahin

dan bisa dilunasi dengan barang yang dirahnkan tersebut.Serta,

pinjaman itu jelas dan tertentu.

c. Marhun (barang yang dirahnkan).

Marhun bisa dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman, memiliki

nilai, jelas ukurannya,milik sah penuh dari rahin, tidak terkait dengan

hak orang lain, dan bisa diserahkan baik materi maupun manfaatnya.

d. Jumlah maksimum dana rahn dan nilai likuidasi barang yang

dirahnkan serta jangka waktu rahn ditetapkan dalam prosedur.

e. Rahin dibebani jasa manajemen atas barang berupa: biaya

asuransi,biaya penyimpanan,biaya keamanan, dan biaya pengelolaan

serta administrasi.

Untuk dapat memperoleh layanan dari Pegadaian Syariah,

masyarakat hanya cukup menyerahkan harta geraknya ( emas, berlian,

kendaraan, dan lain-lain) untuk dititipkan disertai dengan copy tanda

pengenal. Kemudian staf Penaksir akan menentukan nilai taksiran barang

bergerak tersebut yang akan dijadikan sebagai patokan perhitungan

pengenaan sewa simpanan (jasa simpan) dan plafon uang pinjaman yang

dapat diberikan. Taksiran barang ditentukan berdasarkan nilai intrinsik

dan harga pasar yang telah ditetapkan oleh Perum Pegadaian.Maksimum

uang pinjaman yang dapat diberikan adalah sebesar 92% dari nilai

taksiran barang.



Setelah melalui tahapan ini, Pegadaian Syariah dan nasabah

melakukan akad dengan kesepakatan :

1. Jangka waktu penyimpanan barang dan pinjaman ditetapkan selama

maksimum empat bulan .

2. Nasabah bersedia membayar jasa simpan sebesar Rp 71,- ( tujuh

puluh satu rupiah ) dari kelipatan taksiran Rp 10.000,- per 10 hari

yang dibayar bersamaan pada saat melunasi pinjaman.

3. Membayar biaya administrasi yang besarnya ditetapkan oleh

Pegadaian pada saat pencairan uang pinjaman.

Nasabah dalam hal ini diberikan kelonggaran untuk;

- melakukan penebusan barang/pelunasan pinjaman kapan pun sebelum

jangka waktu empat bulan,

- mengangsur uang pinjaman dengan membayar terlebih dahulu jasa

simpan yang sudah berjalan ditambah bea administrasi,

- atau hanya membayar jasa simpannya saja terlebih dahulu jika pada

saat jatuh tempo nasabah belum mampu melunasi pinjaman uangnya.

Jika nasabah sudah tidak mampu melunasi hutang atau hanya

membayar jasa simpan, maka Pegadaian Syariah melakukan eksekusi

barang jaminan dengan cara dijual, selisih antara nilai penjualan dengan

pokok pinjaman, jasa simpan dan pajak merupakan uang kelebihan yang

menjadi hak nasabah. Nasabah diberi kesempatan selama satu tahun

untuk mengambil Uang kelebihan, dan jika dalam satu tahun ternyata

nasabah tidak mengambil uang tersebut, Pegadaian Syariah akan

menyerahkan uang kelebihan kepada Badan Amil Zakat sebagai ZIS.

4. Reksadana Syariah

Reksadana diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk

menghimpun dana dari masyarakat investor untuk selanjutnya

diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Reksadana



merupakan investasi campuran yang menggabungkan saham dan obligasi

dalam satu produk.

Adapun reksadana syariah merupakan perusahaan sekuritas yang

khusus memfasilitasi investor untuk menginvestasikan dananya pada

surat berharga yang memenuhi prinsip syariah. Reksadana syariah dapat

menginvestasikan pada sarana investasi campuran yang menggabungkan

saham dan obligasi syariah dalam satu produk yang dikelola oleh manajer

investasi. Manajer investasi menawarkan reksadana syariah kepada para

investor yang berminat, sementara dana yang diperoleh dari investor

tersebut dikelola oleh manajer investasi untuk ditanamkan dalam saham

atau obligasi syariah yang dinilai menguntungkan.

Dilihat dari portofolio investasinya atau ke mana kumpulan dana

diinvestasikan, reksadana dapat dibedakan menjadi :

1. Reksadana Pasar Uang

Reksadana jenis ini hanya melakukan investasi pada efek bersifat

utang dengan jatuh tempo kurang dari satu tahun.Tujuan dari jenis

reksadana ini adalah untuk menjaga likuiditas dan menjaga modal.

2. Reksadana Pendapatan Tetap

Reksadana jenis ini melakukan investasi sekurang-kurangnya 80%

dari aktivanya dalam bentuk efek bersifat utang.Reksadana ini

memiliki risiko yang relatif lebih besar daripada reksadana pasar

uang.Tujuan dari reksadana jenis ini adalah untuk menghasilkan

tingkat pengembalian yang stabil.

3. Reksadana Saham

Reksadana yang melakukan invetasi sekurang-kurangnya 80% dari

aktivanya dalam bentuk efek bersifat ekuitas.Risiko dar jenis

reksadana ini lebih tinggi dari dua jenis reksadana sebelumya namun

menghasilkan tingkat pengembalian yang tinggi.

4. Reksadana Campuran.

Reksadana jenis ini melakukan investasi dalam efek bersifat ekuitas

(contoh:saham) dan efek bersifat utang (contoh:obligasi).



2.1.2 Tujuan Berdirinya Lembaga Keuangan Syariah

1)     Mengembangkan lembaga keuangan syariah (bank dan non bank

syariah) yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan,serta mampu

meningkatkan partisipasi masyarakat banyak sehingga menggalakkan

usaha-usaha ekonomi rakyat,antara lain memperluas jaringan lembaga

keuangan syariah ke daerah-daerah terpencil.

2)     Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat bangsa

Indonesia,sehinggadapat mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Dengan

demikian akan melestarikan pembangunan nasional yang antara lain

melalui:

a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha

b. Meningkatkan kesempatan kerja

c. Meningkatkan penghasilan masyarakat banyak

3) Meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses

pembangunan,terutama dalam bidang ekonomi keuangan yang selama ini

diketahui masih banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan

bank ataupun lembaga keuangan lainnya,karena menganggap bahwa

bunga adalah riba.

4)     Mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara

ekonomi,berperilaku bisnis dan meningkatkan kualitas hidup

mereka.



2.2 Pendapatan

2.2.1 Pengertian Pendapatan

1. Menurut Muhammad Syafi’i Antonio (2001;204) menyatakan

bahwa:

“Pendapatan adalah kenaikan kotor dalam asset atau
penurunandalam liabilities atau gabungan dari keduanya selama
periode yangdipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari
investasi yang halal, perdagangan, memberikanjasa, atau aktifitas lain
yang bertujuan meraih keuntungan, seperti manajemen rekening
investasi terbatas”.

2. Menurut SAK (2004 : 23.1), kata “income” diartikan sebagai

penghasilan dan kata “revenue” sebagai pendapatan, penghasilan

meliputi baik pendapatan (revenue) maupun keuntungan (gains).

Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas
perusahaan yang dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti
penjualan, penghasilan jasa (fees), bunga, dividen, royalti dan sewa.
Definisi tersebut memberikan pengertian yang berbeda dimana income
memberikan pengertian pendapatan yang lebih luas, income meliputi
pendapatan yang berasal dari kegiatan operasi normal perusahaan
maupun yang berasal dari luar operasi normal, sedangkan revenue
merupakan penghasil dari penjualan produk, barang dagangan, jasa
dan perolehan dari setiap transaksi yang terjadi.

3. Menurut SAK Syariah 101 menyatakan bahwa:

Definisi penghasilan (income) meliputi baik pendapatan (revenues)

maupun keuntungan (gains). Pendapatan timbul dalam pelaksanaan

aktivitas entitas syariah yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang

berbeda seperti, penjualan, penghasilan jasa (fees), bagi hasil, dividen,

royalty, dan sewa.



2.2.2 Pengakuan Penghasilan

1. Menurut SAK Syariah 120 menyatakan bahwa:

Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi komprehensif kalau
kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan
peningkatan aset atau penurunan liabilitas telah terjadi dan dapat
diukur dengan andal. Ini berarti pengakuan penghasilan terjadi
bersamaan dengan pengakuan kenaikan aset atau penurunan liabilitas
(misalnya, kenaikan bersih aset yang timbul dari penjualan barang atau
jasa atau penurunan liabilitas yang timbul dari pembebasan pinjaman
yang masih harus dibayar).

2. Menurut SAK Syariah 121 menyatakan bahwa;

Prosedur yang biasanya dianut dalam praktek untuk mengakui
penghasilan, seperti misalnya ketentuan bahwa penghasilan telah
diperoleh, merupakan penerapan kriteria pengakuan dalam kerangka
dasar ini. Prosedur semacam ini pada umumnya dimaksudkan untuk
membatasi pengakuan penghasilan pada pos-pos yang dapat diukur
dengan andal dan memiliki derajat kepastian yang cukup.

2.2.3 Pendapatan Ijarah

Menurut PSAK 107 Tentang Akuntansi Ijarah, Ijarah adalah akad

pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu asset dalam waktu tertentu

dengan pemabayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan

kepemilikan asset itu sendiri. Sewa yang dimaksud adalah sewa operasi

(operating lease).

2.2.4 Pengakuan dan Pengukuran atas Ijarah

1. Akuntansi Pemilik (Mu’jir)

 Biaya Perolehan

i. Objek ijarah diakui pada saat objek ijarah diperoleh

sebesar biaya perolehan.



ii. Biaya perolehan objek ijarah yang berupa aset tetap

mengacu kepada PSAK 16: Aset Tetap dan PSAK 19:

Aset Tak Berwujud.

 Penyusutan dan Amortisasi

i. Objek ijarah disusutkan dan diamortisasi, jika berupa

aset yang dapat disusutkan atau diamortisasi, sesuai

dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi untuk

aset sejenis selama umur manfaatnya (umur

ekonomis).

 Pendapatan dan Beban.

i. Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat

manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa.

ii. Piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang

dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan.

iii. Biaya perbaikan objek ijarah merupakan tanggungan

pemilik. Perbaikan tersebut dapat dilakukan oleh

pemilik secara langsung atau dilakukan oleh penyea

atas persetujuan pemilik.

2. Akuntansi Penyewa (Musta’jir)

 Beban

i. Beban sewa diakui selama masa akad pada saat

manfaat atas aset telah diterima.

ii. Utang sewa diukur sebesar jumlah yang harus dibayar

atas manfaat yang telah diterima.

iii. Biaya pemeliharaan obje ijarah yang disepakati dalam

akad menjadi tanggungan penyewa diakui sebagai

beban pada saat terjadi.

 Perpindahan Kepemilikan

i. Pada saat perpindahan kepemilikan objek ijarah dari

pemilik kepada penyewa dengan cara:



a. Hibah, maka penyewa mengakui aset dan

keuntungan sebesar nilai wajar objek ijarah

yang diterima;

b. Pembelian sebelum masa akad berakhir, maka

penyewa mengakui aset sebesar nilai wajar atau

pembayaran tunai yang disepakati.

c. Pembelian setelah masa akad berakhir, maka

penyewa mengakui aset sebesar nilai wajar atau

pembayaran tunai yang disepakati.

d. Pembelian secara bertahap, maka penyewa

mengakui aset sebesar nilai wajar.

 Jual-dan-Ijarah

i. Transaksi jual-dan-ijarah harus merupakan transaksi

yang terpisah dan tidak saling bergantung sehingga

harga jual harus dilakukan pada nilai wajar.

ii. Jika suatu entitas menjual objek ijarah kepada lain dan

kemudian menyewanya kembali, maka entitas tersebut

mengakui keuntungan atau kerugian pada periode

terjadinya penjualan dalam laba rugi dan menerapkan

perlakuan akuntansi penyewa.

iii. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari transaksi

jual dan ijarah tidak dapat diakui sebagai pengurang

atau penambah beban ijarah.

 Penyajian

i. Pendapatan Ijarah disajikan secara neto setelah

dikurangi beban yang terkait, isalnya beban

penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan, dan

sebagainya.


