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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

1. Jeni Wardi & Gusmarila Eka Putri (2011) 

Penelitian ini dititik beratkan pada jenis pembiayaan yang mendominasi 

pada objek penelitian yaitu Bank Muamalat Cabang Pekanbaru. Pembiayaan yang 

dimaksud adalah pembiayaan murabahah dan mudharabah yang diatur dalam 

PSAK No. 102 dan 105. Menurut Wardi dan Eka, praktik dan aturan-aturan yang 

digunakan dalam kegiatan operasional bank tersebut belum sepenuhnya 

menggunakan aturan yang sesuai dengan standard dan ketentuan syariah Islam, 

baik itu dari konsep pengakuan aset murabahah, pembagian keuntungan, 

penetapan margin murabahah dan konsep nisbah mudharabah. Tetapi di sisi yang 

lain, bank tersebut telah sepenuhnya melaksanakan aturan yang telah ditetapkan 

pemerintah terkait operasionalisasi bank syariah. Hasil penelitian dapat diambil 

beberapa kesimpulan bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah dan 

mudharabah didapati keadaan sebagai berikut : a) aset yang dibeli untuk dijual 

kembali pada nasabah tidak dicatat oleh bank, seharusnya aset tersebut harus 

diakui sebagai persediaan murabahah. b) bank memberikan pembiayaan pada 

nasabah dengan pemberian uang tunai, yang dapat dilihat dari pencatatan oleh 

bank dengan mengkredit rekening nasabah, seharusnya pembiayaan tersebut 

bukan dengan pemberian uang tunai melainkan yang dibiayai oleh bank tersebut 

adalah barang yang kemudian dicatat sebagai persediaan murabahah di sisi kredit 
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yang berarti persediaan tersebut diserahkan kepada nasabah. c) pendapatan diakui 

bank pada saat masa pembiayaan tersebut berakhir, seharusnya pengakuan 

pendapatan untuk pembiayaan murabahah dapat dibagi menjadi pendapatan yang 

diakui langsung pada saat penyerahan baranag dan pendapatan yang diakui secara 

proporsional pada tiap-tiap akhir tahun jika melewati satu periode akuntansi. d) 

bank menetapkan margin keuntungannya didasarkan pada harga jual sebelum 

dikurangi diskon, seharusnya harga yang dipakai adalah harga jual yang telah 

dikurangi diskon serta menetapkan margin dari harga jual bersih. e) bank 

membuat kebijkan sendiri tentang nisbahantara bank dengan nasabah tanpa 

adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, seharusnya akad mudharabah 

dalam menentukan nisbah harus berdasarkan kesepakatan bersama diawal akad. b) 

pegakuan pendapatan nisbah diakui oleh bank pada saat kontrak akad kerja sama 

itu berakhir, seharusnya pendapatan nisbah diakui pada periode terjadinya jika 

masa kontrak akad atau kerja sama tersebut lebih dari satu tahun akuntansi. 

Persamaan penelitian : 

1. Jenis penelitian merupakan penelitian kualitatif. 

2. Membahas bagaimana perlakuan akuntansi pada produk mudharabah 

berdasarkan PSAK No. 105. 

Perbedaan penelitian : 

1. Penelitian terdahulu meneliti pada Bank Muamalat Cabang Pekanbaru, 

sedangkan penelitian ini pada KSPPS BMT Amanah Ummah Surabaya. 

2. Penelitian terdahulu, objek yang diteliti adalah pembiayaan mudharabah, 

sedangkan pada penelitian ini objek yang diteliti adalah simpanan mudharabah. 
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3. Penelitian terdahulu melakukan penelitian hanya secara kualitatif, sedangkan 

pada penelitian ini dilakukan dengan metode studi kasus. 

2. Suripto (2012) 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perlakuan akuntansi dan 

membandingkan kesesuaian perlakuan akuntansi pada simpanan berjangka 

mudharabah yang dilakukan di KJKS / BMT Artha Amanah, Al Fatah dan El 

Ikhlas 338 dengan PSAK No. 105 tentang akad mudharabah. Sampel penelitian 

ini diambil secara purposive dari dua puluh tujuh populasi dari keseluruhan KJKS 

/ BMT yang ada di Kabupaten Pemalang, kemudian didapat tiga sampel penelitian 

yang telah diteliti oleh Suripto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa 

perlakuan akuntansi terhadap simpanan berjangka mudharabah di ketiga 

KJKS/BMT di Pemalang tersebut yang masih belum sesuai dengan ketentuan 

PSAK No. 105. Perlakuan pada saat awal akad pembukaan simpanan berjangka 

mudharabah terkait dengan kesepakatan jangka waktu dan nisbah bagi hasil telah 

sesuai dengan esensi syariah dan ketentuan PSAK No. 105. Pencatatan akuntansi 

pada saat pembukaan, pengakuan bagi hasil serta saat penutupan simpanan 

mudharabah telah sesuai dengan PSAK No. 105. Perhitungan bagi hasil terhadap 

simpanan berjangka mudharabah yang ditarik sebelum jatuh tempo dilakukan 

dengan cara konversi. Suripto juga menemukan kekurangan yaitu tidak adanya 

pencatatan terhadap simpanan berjangka mudharabah yang telah jatuh tempo dan 

belum diambil. 

Persamaan penelitian : 

1. Subjek penelitian pada lembaga keuangan Koperasi Syariah. 
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2. Topik yang dibahas yaitu tentang simpanan mudharabah terkait dengan 

perlakuan akuntansi apakah sudah sesuai dengan PSAK No. 105. 

3. Data yang dipakai dalam penelitian terdahulu adalah data primer dan data 

sekunder, namun data sekunder lebih dominan. 

Perbedaan penelitian : 

1. Pada penelitian terdahulu terdapat populasi penelitian yaitu sebanyak dua 

puluh tujuh KJKS / BMT yang ada di Kabupaten Pemalang, sedangkan pada 

penelitian ini tidak terdapat populasi tetapi langsung merujuk pada satu subjek 

penelitian yaitu KSPPS BMT Amanah Ummah Surabaya 

2. Pada penelitian terdahulu dalam menentukan sampel dilakukan secara 

purposive dan didapatkan sebanyak tiga sampel penelitian. 

3. Penelitian terdahulu melakukan penelitian hanya secara kualitatif, sedangkan 

pada penelitian ini dilakukan dengan metode studi kasus. 

3. Dimas Ardiansyah (2013) 

Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi 

pembiayaan dengan akad mudharabah yang penelitiannya dilakukan di Bank 

Syariah Malang. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan 

fenomenologis, yaitu adanya ketidakpahaman nasabah bank syariah mengenai 

maksud dan prosedur dalam akad pembiayaan mudharabah, hal ini dapat memicu 

adanya sengketa antara pihak nasabah dengan pihak bank syariah. Permasalahan 

yang terjadi dalam pembiayaan mudharabah tersebut menurut peneliti adalah 

masalah Principal-Agent, yaitu terdapat asimetri informasi antara pihak bank 

syariah sebagai shahibul maal yang kurang mendapatkan informasi dari pihak 
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nasabah sebagai mudharib yang lebih banyak mengetahui mengenai usaha atas 

pengelolaan dana yang dijalankannya. Hasil penelitian ini secara keseluruhan 

dapat disimpulkan bahwa pada saat melakukan akad, tidak semua nasabah paham 

dan mengerti maksud dari pembiayaan mudharabah dan nisbah bagi hasilnya. Hal 

ini didasarkan pada 6 hal sebagai tolok ukur penelitian Dimas Ardiansyah dalam 

mengukur tingkat pemahaman nasabah yaitu pemahaman mengenai akad 

pembiayaan mudharabah, pemahaman mengenai nisbah, pemahaman mengenai 

kewajiban dalam membuat laporan perkembangan usaha dan hasil usaha nasabah 

setiap bulannya, pemahaman tentang bagaimana sistem pengelolaan modal, 

pemahaman tentang prosentase kesepakatan dalam menentukan bagi hasil, dan 

pemahaman dalam penyelesaian sengketa. 

Persamaan penelitian : 

1. Jenis penelitian merupakan penelitian kualitatif. 

2. Membahas bagaimana implementasi akad mudharabah. 

Perbedaan peneltiian : 

1. Penelitian terdahulu meneliti pada Bank Syariah di Malang, sedangkan pada 

penelitian ini meneliti pada KSPPS BMT Amanah Ummah Surabaya. 

2. Penelitian terdahulu, objek yang diteliti adalah pembiayaan mudharabah, 

sedangkan pada penelitian ini objek yang diteliti adalah simpanan mudharabah. 

3. Penelitian terdahulu melakukan penelitian hanya secara kualitatif, sedangkan 

pada penelitian ini dilakukan dengan metode studi kasus. 
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4. Husnul Mawarid (2014) 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis penerapan Standar 

Akuntansi Keuangan (SAK) no. 105 mengenai pembiayaan mudharabah pada 

sistem pembiayaan yang terdapat pada KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah). 

Analisis yang dilakukan peneliti dalam penelitiannya yaitu dengan menggunakan 

metode deskriptif komparatif, yaitu dengan menguraikan serta menggambarkan 

sistem pembiayaan mudharabah pada objek penelitian dengan PSAK No. 105. 

Adapun yang menjadi objek penelitian Mawarid adalah koperasi Jasa Keuangan 

Syariah Kalbar Madani Pontianak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KJKS 

kalbar Madani Pontianak telah melaksanakan ketentuan dan kebijakan tentang 

penyaluran pembiayaan mudharabah sesuai dengan PSAK No. 105. Tetapi, dalam 

penyusunan laporan keuangan secara keseluruhan masih terdapat kekurangan dan 

belum sesuai dengan standar yang ditetapkan, hanya laporan neraca dan laporan 

laba rugi yang sesuai dengan pedoman dan standar yang berlaku. 

Persamaan penelitian : 

1. Jenis penelitian merupakan penelitian kualitiatif. 

2. Subjek penelitian pada lembaga keuangan berbasis koperasi syariah. 

3. Topik penelitian membahas tentang akad mudharabah terkait dengan 

penerapan akuntansi. 

Perbedaan penelitian : 

1. Penelitian terdahulu membahas pembiayaan mudharabah, sedangkan pada 

penelitian ini membahas simpanan mudharabah. 
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2. Penelitian terdahulu melakukan penelitian hanya secara kualitatif, sedangkan 

pada penelitian ini dilakukan dengan metode studi kasus. 

5. Dimas Ananda Rahman (2015) 

Dalam penelitian Dimas Ananda Rahman bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana penerapan dan perlakuan akuntansi pada pembiayaan akad 

mudharabah pada BMT PSU dan KANINDO. Jenis penelitian Dimas merupakan 

penelitian kualitatif dengan menggunakan data primer yang bersumber dari 

wawancara dan dokumentasi secara langsung pada obyek penelitian dan data 

sekunder dari data-data, laporan dan buku-buku yang berhubungan dengan obyek 

penelitian Dimas. Objek penelitian dalam penelitian Dimas Ananda Rahman  

adalah BMT PSU dan KANINDO. Hasil yang diperoleh dari penelitian Dimas 

menunjukan bahwa terdapat perbedaan implementasi akad mudharabah pada 

BMT PSU dan KANINDO, yaitu pada BMT PSU penerapan akad mudharabah 

sudah sesuai dengan ketentuan PSAK No. 105 tetapi pada pengungkapannya saja, 

pada pengakuan, pengukuran dan penyajian masih belum sesuai dengan PSAK 

No. 105. Sedangkan pada KANINDO, yang telah sesuai dengan PSAK No. 105 

yaitu pada pengakuan, pengungkapan dan pengukuran, kecuali penyajian pada 

akad mudharabahnya. 

Persamaan penelitian : 

1. Jenis penelitian merupakan penelitian kualitatif. 

2. Topik yang dibahas adalah tentang penerapan akuntansi akad mudharabah pada 

lembaga keuangan syariah non perbankan. 
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Perbedaan penelitian : 

1. Penelitian terdahulu membahas pembiayaan mudharabah, sedangkan pada 

penelitian ini membahas simpanan mudharabah. 

2. Penelitian terdahulu melakukan penelitian hanya secara kualitatif, sedangkan 

pada penelitian ini dilakukan dengan metode studi kasus. 

2.2 Landasan Teori  

1. Syariah 

Syariah merupakan istilah dari bahasa Arab yang secara harfiah memiliki 

arti “jalan” atau “jalan menuju tempat air”, “jalan yang jelas untuk diikuti” dan 

lebih tepat, “jalan yang mengarah ke sumber”. Berdasarkan pengertian tersebut, 

dapat dipahami bahwa Syariah adalah jalan bagi yang beriman untuk 

mendapatkan bimbingan di dunia dan di akhirat. Asyraf (2015 : 7-8) 

mendifinisikan syariah adalah “seperangkat norma, nilai, ataupun hukum yang 

mengatur cara hidup yang Islami yang mencakup aspek-aspek iman, ibadah, 

ekonomi, sosial, politik, dan budaya masyarakat Islami”. Ketika Syariah dikaitkan 

atau diaplikasikan dengan hal keuangan, Syariah selalu mempertimbangkan 

kaidah dan interpretasi dengan isu-isu keadilan sosial, kesetaraan, dan kepatutan, 

serta kepraktisan transaksi komersial. Dengan demikian, lembaga-lembaga 

keuangan yang bersyariat Islam harus selalu memastikan bahwa semua kegiatan 

transaksi mereka harus sesuai dengan Syariah. Sistem keuangan berbasis Islami 

berpotensi untuk menjadi sebuah panutan yang dapat merealisasikan tujuan-tujuan 

luhur Syariah. Perintah-perintah dalam Syariah ini menghubungkan transaksi 

keuangan dengan berbagai hal yang serius berkaitan dengan terwujudnya 
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masyarakat yang adil, patut, dan transparan serta, untuk menghindari aktivitas-

aktivitas yang dapat merugikan kesejahteraan sosial dan lingkungan. 

2. Koperasi Syariah 

Koperasi syariah adalah sebuah badan usaha koperasi yang memiliki dan 

menerapkan aturan-aturan yang sama dengan koperasi umum. Hanya saja produk-

produk yang ada di koperasi umum nama dan sistemnya diganti dan disesuaikan 

dengan ketentuan syariah. Berdasarkan Permen/KUKM/nomor-16/2015 tentang 

pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi 

disebutkan bahwa KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) 

adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan 

pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk juga untuk mengelola zakat, 

infaq/sedekah, dan wakaf. Nama-nama produk pada koperasi umum/konvensional 

akan berbeda/diganti pada koperasi syariah ini, seperti produk jual-beli dalam 

koperasi umum diganti namanya dengan istilah murabahah, produk simpan 

pinjam dalam koperasi umum diganti namanya dengan istilah mudharabah. Tidak 

hanya perubahan nama produk saja, sistem operasional yang digunakan juga 

berubah/berbeda dari sistem konvensional ke sistem syariah yang sesuai dengan 

aturan dan prinsip syariah. Adapun tujuan dari koperasi syariah yaitu untuk 

meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada 

umumnya serta turut ikut membangun perekonomian bangsa yang berkeadilan 

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan aturan Islam. 
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3. Mudharabah Menurut Pendapat Ahli. 

Sjahdeini (2009) mendefinisikan akad mudharabah merupakan “Suatu 

transaksi berupa investasi berdasarkan pada kepercayaan”. Kepercayaan menjadi 

unsur yang paling utama dalam transaksi akad Mudharabah, yaitu pemilik dana 

memberikan kepercayaan kepada pihak lain untuk mengelola dananya. Akad 

mudharabah dalam bahasa Inggris disebut dengan trust financing karena unsur 

utamanya yang berupa kepercayaan. Pemilik dana yang merupakan investor 

disebut beneficial ownership atau sleeping partner, dan pengelola dana disebut 

managing trustee atau labour partner. 

Kepercayaan ini menjadi hal atau unsur penting dalam akad mudharabah 

karena pemilik dana harus benar-benar percaya kepada pihak pengelola dana dan 

pihak pengelola dana juga harus benar-benar menjaga kepercayaan pihak pemilik 

dana dalam mengelola dana mudharabah tersebut. Dalam urusan pengelolaan dana 

seperti manajemen perusahaan atau proyek yang dibiayai dengan dana 

mudharabah yang dilakukan oleh pihak pengelola dana tersebut, pemilik dana 

tidak diperkenankan untuk ikut campur, kecuali jika hanya sebatas melakukan 

pengawasan dan memberikan saran pada saat proses pengelolaan dana.  

Mudharabah berasal dari kata adhdharby fl ardhi yang memiliki arti 

bepergian, atau melakukan perjalanan untuk urusan dagang. Bisa disebut juga 

qiradh yang berasal dari kata alqardhu yang berarti potongan, karena sang 

pemilik harta memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan agar 

memperoleh keuntungan. Secara teknis, mudharabah adalah sebuah kemitraan 

laba, dimana satu pihak berperan sebagai penyedia dana dan pihak yang lain 
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menyediakan tenaga untuk bekerja. Jika dalam proses perjalanan pengelolaan atau 

penggunaan dana tersebut dapat menghasilkan laba, maka laba tersebut akan 

dibagi di antara mereka berdasarkan rasio yang sudah disepakati bersama di awal 

akad. Sedangkan jika terdapat kasus kerugian dalam pengelolaan dana tersebut, 

maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh penyedia modal/dana dan pengelola 

dana akan kehilangan usahanya. 

4. Pembagian Nisbah dan Pembagian Risiko 

Dalam transaksi akad mudharabah antara pemilik dana dan pengelola dana 

harus terdapat pembagian bagi hasil (nisbah) dan pembagian risiko, karena hal 

tersebut merupakan salah satu prinsip wajib dalam sistem keuangan syariah. Bagi 

hasil akan terjadi jika suatu usaha yang dilakukan mudharib memperoleh 

keuntungan sehingga keuntungan tersebut harus dibagikan juga kepada pihak 

pemilik dana sesuai dengan kesepakatan akad antar kedua belah pihak. Berbagi 

risiko juga akan terjadi ketika usaha yang dilakukan oleh mudharib mengalami 

kerugian, yaitu pihak pemilik dana akan menanggung semua kerugian atau risiko 

financial sedangkan pengelola dana akan menanggung kerugian atau risiko 

nonfinansial saja. Hal ini sesuai dengan hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Ali 

r.a : 

“pungutan itu tergantung pada kekayaan. Sedangkan laba tergantung pada 

apa yang mereka sepakati bersama.” 

Dalam transaksi akad Mudharabah, shahhibul maal/pemilik dana dilarang 

memberikan syarat tertentu dalam menentukan bagi hasilnya, karena hal tersebut 

dapat dipersamakan dengan riba yaitu, meminta imbalan atau kelebihan tanpa 
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mempertimbangkan faktor penyeimbang (iwad) yang diperbolehkan dalam 

syariah. Keuntungan yang dibagikan harus menggunakan nilai realisasi 

berdasarkan keuntungan yang mengacu pada laporan hasil usaha yang disusun 

secara periodik dan dilaporkan oleh pihak pengelola dana yang kemudian untuk 

diserahkan kepada pihak pemilik dana, tidak boleh berdasarkan pada nilai 

proyeksi (predictive value). 

Tidak dapat dipungkiri sikap manusiawi dalam menjalankan sebuah tugas 

meskipun tugas itu harus mengacu dan berbasis pada ketentuan syariah akan 

selalu timbul/muncul adanya risiko. Dalam pembiayaan berbasis Islami, 

kemunculan risiko sangat penting dan harus diperhatikan. Khususnya dalam 

transaksi akad mudharabah, risiko-risiko tersebut dapat di identifikasikan sebagai 

berikut : 

1. Awal transaksi: seleksi merugikan, serta keterbatasan kompetensi dalam 

mengevaluasi sebuah proyek dan teknik-teknik terkait dalam pengelolaan dana 

mudharabah, yang saat ini dimiliki oleh sebuah lembaga keuangan syariah. 

2. Periode transaksi: munculnya risiko dari pihak lawan yang timbul dari 

persoalan ketidaksimetrisan informasi yang akan diduga cukup tinggi. Pihak 

lawan tersebut berisiko akan melakukan penyimpangan terhadap pelaporan 

laba oleh manajer. 

3. Akhir transaksi: adanya sikap ketidakjujuran dalam melaporkan laba   

Dalam akad mudharabah adanya jaminan atas modal pada prinsipnya tidak 

diperkenankan, tetapi untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang dilakukan 

oleh pihak mudharib/pengelola dana, maka pihak pemilik dana dapat memohon 
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jaminan dari pihak pengelola dana atau pihak ketiga. Akan tetapi jaminan tersebut 

hanya akan dapat direalisasikan jika pihak pengelola dana terbukti melakukan 

penyimpangan, kelalaian dan pelanggaran dengan secara sengaja terhadap hal-hal 

yang sudah disepakati bersama pada saat awal akad mudharabah dilakukan. 

Untuk dapat melaksanakan akad mudharabah, tentu terdapat syarat atau 

rukun akad mudharabah yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum 

melaksanakan akad. Rukun akad mudharabah ada empat yaitu : 

a. Pelaku, terdiri atas; pemilik dana dan pengelola dana 

b. Objek mudharabah, berupa; modal dan kerja 

c. Ijab Kabul/serah terima 

d. Nisbah keuntungan/bagi hasil 

Ketentuan syariah pada akad mudharabah adalah sebagai berikut : 

A. Pelaku 

1. Pelaku harus cakap hokum dan baligh, maksudnya pelaku harus cukup umur 

dan mengerti tentang hukum syariah. 

2. Pelaku akad mudharabah dapat dilaksanakan dengan baik itu dengan sesama 

muslim atau dengan nonmuslim. 

3. Pemilik dana dlarang ikut campur dalam urusan pengelolaan dana, tetapi 

diperbolehkan untuk hanya sekedar melakukan pengawasan. 

B. Objek Mudharabah (Modal dan Kerja) 

1. Modal 

a. Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau aset lainnya yang dinilai 

sebesar nilai wajarnya, dan harus jelas jumlah dan jenisnya. 
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b. Modal harus tunai dan bukan utang. 

c. Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan 

dari keuntungan. 

d. Pengelola dana tidak diperkenankan untuk meminjamkan dana mudharabah 

tersebut kepada pihak lain atau memudharabahkan kembali modal tersebut, 

dan apabila hal itu terjadi maka dianggap sebagai pelanggaran akad kecuali 

atas seizin pemilik dana. 

e. Pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur dana mudharabah 

menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri, selama tidak melanggar 

prinsip-prinsip syariah. 

2. Kerja 

a. Kontribusi pengelola dana bisa dalam bentuk keahlian, keterampilan 

penjualan dan manajemen, dan lain-lain. 

b. Kerja adalah hak pihak pengelola dana dan tidak boleh diintervensi oleh 

pihak pemilik dana. 

c. Pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah dan 

mematuhi semua ketetapan yang ada dalam kontrak dan perjanjian akad 

Mudharabah. 

d. Dalam hal pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau melakukan 

pelanggaran terhadap kesepakatan, pengelola dana sudah menerima modal 

dan sudah bekerja maka pengelola dana berhak mendapatkan imbalan/ganti 

rugi/upah. 
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C. Ijab Kabul 

Adalah pernyataan dan ekspresi saling ridha/rela antara kedua belah pihak 

pelaku akad mudharabah yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui 

korespondensi ataupun menggunakan cara-cara komunikasi yang modern. 

D. Nisbah Keuntungan 

a. Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian hasil keuntungan 

yang diperoleh atas usaha pengelolaan dana mudharabah, mencerminkan 

imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang melakukan akad. 

Pengelola dana memperoleh imbalan atas kerjanya, pemilik dana 

memperoleh imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah tersebut harus 

diketahui dengan jelas oleh kedua pihak, inilah yang akan mencegah 

terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian 

keuntungan. 

a. Perubahan yang terjadi atas nisbah harus berdasarkan kesepakatan 

bersama kedua belah pihak yang melakukan akad mudharabah. 

b. Pemilik dana tidak boleh menyebutkan nominal atas nisbah yang 

diperoleh karena dapat menimbulkan riba.  

Pembagian hasil usaha mudharabah menurut PSAK No. 105 dapat 

dilakukan dengan mendasarkan pada prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika 

berdasarkan pada prinsip bagi hasil, maka pembagian hasil usaha akan 

didasarkan pada laba bruto/laba kotor (gross profit) bukan dari total 

pendapatan usaha (omset). Sedangkan jika pembagian hasil usaha 

didasarkan pada prinsip bagi laba, maka pembagian hasil usaha didasarkan 
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pada laba bersih (net profit) yaitu laba kotor yang sudah dikurangi dengan 

biaya maupun beban yang terkait dengan pengelolaan dana mudharabah 

tersebut. 

Ilustrasi : 

TABEL 2.1 

PENENTUAN DASAR PRINSIP BAGI HASIL 

Uraian Jumlah Metode bagi hasil 

Omset penjualan 100  

HPP 70  

Laba Kotor 30 Gross Profit Margin 

Beban 10  

Laba Bersih 20 Profit sharing 

Sumber : PSAK No. 105 Paragraf 11 

Bagi hasil oleh lembaga keuangan akan diakui secara akrual basis karena 

karakteristik dari bagi hasil itu sendiri mengandung unsur ketidakpastian. 

Ada kemungkinan nasabah atau anggota koperasi menerima keuntungan 

atau kerugian. Untuk mengetahui bagaimana proses perhitungan bagi hasil 

pada simpanan mudharabah, berikut dijelaskan dalam contoh ilustrasi: 

Nasabah “X” membuka simpanan Mudharabah di KSPPS BMT pada 

tanggal 1 September 2015 dengan menyetorkan dana sebesar Rp 

100.000.000,-. Kesepakatan antar pihak mudharib dan shahibbul maal saat 

dimulai akad yaitu nisbah keuntungan yang diperoleh nasabah sebesar 60% 

dari pendapatan KSPPS BMT atas pengelolaan dana mudharabah. 

Pembiayaan yang diberikan KSPPS BMT kepada masyarakat adalah Rp 
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1.100.000.000,-. KSPPS BMT mengumumkan sisa hasil usaha atas 

pengelolaan dana mudharabah atau keuntungan bersih yang diperoleh atas 

pengelolaan dana mudharabah selama bulan Agustus sebesar Rp 

50.000.000,- dan rata-rata saldo total simpanan mudharabah pada KSPPS 

BMT sebesar Rp 1000.000.000,-. Sebelum menentukan berapa bagi hasil 

yang diperoleh nasabah “X” maka harus menentukan terlebih dahulu berapa 

saldo bagi hasil yang dapat didistribusikan pada simpanan mudharabah : 

 

Setelah diperoleh nilai diatas, maka dapat ditentukan berapa nisbah atau 

bagi hasil yang diperoleh nasabah “X” yaitu : 

 

  Saldo rata-rata total simpanan x laba bersih 

 = 

   Pembiayaan yang diberikan 

 

  Rp 1000.000.000 x Rp 50.000.000 

 =   

   Rp 1100.000.000   

 

 = Rp 45.454.545,45 
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Jadi, perolehan bagi hasil yang diterima nasabah X atas pendapatan/sisa 

hasil usaha yang diumumkan KSPPS BMT selama bulan Agustus adalah 

sebesar Rp 2727.272,727,-. Untuk prinsip metode bagi hasil berdasarkan 

bagi hasil atau bagi laba bergantung pada kebijakan akuntansi yang 

diterapkan oleh KSPPS BMT tersebut dengan tetap mengacu pada ketentuan 

dalam PSAK No. 105. 

5. Mudharabah dalam PSAK 105 

Akad mudharabah dalam PSAK 105 didefinisikan sebagai akad kerjasama 

usaha antara dua pihak dimana pihak pertama yang bisa disebut shahibul maal 

sebagai pihak yang menyediakan dana, sedangkan pihak kedua yang bisa disebut 

mudharib sebagai pihak yang mengelola dana, dan keuntungan yang terjadi atas 

pengelolaan dana tersebut akan dibagi antara kedua pihak tersebut sesuai dengan 

A : saldo nasabah 

B : saldo bagi hasil yang didistribusikan 

C : saldo total simpanan 

D : Porsi atau prosentase bagi hasil yang diterima nasabah 

 

   A  x  B  x  D 

Nisbah “X”  = 

           C 

  

   Rp 100.000.000 x Rp 45.454.545,45 x 60% 

Nisbah “X” = 

    Rp 1000.000.000 

 

 

  = Rp 2727.272,727 
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kesepakatan antar kedua belah pihak sedangkan kerugian financial yang terjadi 

dari proses pengelolaan dana tersebut hanya akan ditanggung oleh pemilik 

dana/shaibul maal. PSAK No. 105 paragraf 11 menjelaskan bahwa pembagian 

nisbah atau bagi hasil usaha Mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip 

bagi hasil atau bagi laba (profit sharing). Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, 

maka dasar pembagian nisbahnya adalah laba bruto (gross profit) bukan dari total 

pendapatan usaha (omset). Sedangkan jika berdasarkan pada prinsip laba, maka 

dasar pembagian nisbahnya adalah laba neto (non profit) yaitu laba bruto 

dikurangi dengan beban-beban yang berkaitan langsung dengan pengelolaan dana 

mudharabah. Kerugian akan ditanggung oleh pihak pemilik dana jika kerugian 

tersebut bukan karena akibat dari kelalaian pihak pengelola dana. Dalam PSAK 

105 paragraf 18 dijelaskan beberapa contoh bentuk kelalaian pengelola dana 

yaitu; tidak terpenuhinya persyaratan yang ditentukan dalam akad, tidak terdapat 

kondisi di luar kemampuan (force majeur) yang lazim dan/atau yang telah 

ditentukan dalam akad, atau merupakan hasil keputusan dari pihak yang 

berwenang. 

Akad mudharabah dianggap sah dan mulai berjalan sejak dana atau modal 

usaha milik pihak pemilik dana diserahkan kepada pihak pengelola dana (PSAK 

105 paragraf 16). Sedangkan untuk pengembalian dana mudharabah dapat 

dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil ataupun secara 

total pada saat akad mudharabah berakhir sesuai kesepakatan yang disetujui 

bersama pihak pemilik dana dan pengelola dana. 

Dalam PSAK, mudharabah diklasifikasikan ke dalam 3 jenis yaitu : 
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a. Mudharabah Muthlaqah  

Adalah Mudharabah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada 

pengelola dana dalam pengelolaan dana mudharabah.  

b. Mudharabah Muqayyadah 

Adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada 

pengelola dana dalam hal mengenai dana, lokasi, cara, dan objek investasi atau 

sektor usaha. 

c. Mudharabah Musytarakah 

Adalah mudharabah dimana kedua belah pihak sama-sama menyertakan modal 

atau dananya dalam kerja sama investasi. Hanya saja pihak kedua yang sebagai 

pihak pengelola dana tidak langsung menyertakan dananya saat akad 

mudharabah dilakukan. Tetapi pengelola dana dapat menyertakan dananya saat 

operasi usaha mudharabah sudah berjalan dengan pertimbangan tertentu dan 

atas dasar kesepakatan pemilik dana awal. Jenis akad mudharabah seperti ini 

merupakan perpaduan antara akad Mudharabah dengan akad musyarakah. 

6. Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi Akad Mudharabah 

Berdasarkan PSAK No. 105 tentang akuntansi mudharabah, bagi shahibul 

maal/pemilik dana, dana yang telah disalurkan akan diakui sebagai investasi 

Mudharabah pada saat pembayaran tunai/kas atau penyerahan aset nonkas kepada 

pihak mudharib/pengelola dana. Sedangkan bagi pengelola dana, dana yang 

diterima dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar 

jumlah kas atau nilai wajar aset jika yang diterima berupa aset nonkas. Setiap 

akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer tersebut harus diukur sebesar nilai 
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tercatatnya. Usaha mudharabah tersebut akan dianggap mulai berjalan sejak dana 

atau modal usaha mudharabah telah diterima oleh pihak pengelola dana. Segala 

kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana akan 

diakui sebagai beban bagi pengelola dana.  

Pengakuan penghasilan usaha mudharabah pada saat proses pengelolaan 

dana telah dilakukan dapat diketahui dan dilihat secara jelas berdasarkan laporan 

bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pihak pengelola dana. Tidak 

diperkenankan untuk mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. Kerugian 

akibat kesalahan atau kelalaian pengelola dana akan dibebankan pada pihak 

pengelola dana dan tidak akan mengurangi jumlah/nilai investasi mudharabah. 

7. Penyajian Mudharabah 

Berdasarkan PSAK No. 105 tentang akuntansi mudharabah, dalam 

menyajikan transaksi mudharabah ke dalam laporan keuangan di dalamnya harus 

berisi : 

a. Dana syirkah temporer dari pihak pemilik dana harus disajikan sebesar nilai 

tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah. 

b. Bagi hasil dari pengelolaan dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan 

tetapi belum diserahkan kepada pihak pemilik dana dicatat sebagai pos bagi 

hasil yang belum dibagikan pada sisi kewajiban. 

8. Pengungkapan Mudharabah 

Berdasarkan PSAK No. 105 tentang akuntansi mudharabah, pengungkapan 

pengelolaan dana terhadap hal-hal terkait dengan transaksi mudharabah, tetapi 

tidak terbatas pada : 
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a. Isi kesepakatan usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, 

aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain. 

b. Rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya. 

c. Penyaluran dana yang berdasarkan dari jenis mudharabah muqayadah dan 

pengungkapan yang diperlukan harus sesuai dengan PSAK 101 tentang 

penyajian laporan keuangan syariah. 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Implementasi dan perlakuan akuntansi penerapan akad mudharabah pada 

simpanan mudharabah KSPPS BMT Amanah Ummah Surabaya yang meliputi 

pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas produk simpanan 

mudharabah dengan kepatuhan prinsip bagi hasilnya apakah sudah dilaksanakan 

sesuai dengan PSAK No. 105 dan ketentuan-ketentuan syariah. Untuk 

membuktikan kondisi yang sebenarnya apakah KSPPS BMT Amanah Ummah 

Surabaya dalam melaksanakan perlakuan akuntansi terhadap simpanan 

mudharabahnya serta bagi hasil/nisbahnya apakah sudah sesuai dengan PSAK No. 

105 sehingga peneliti dalam penelitian ini dapat memperoleh hasil penelitian dan  

menarik sebuah kesimpulan, maka peneliti membuat kerangka pemikiran 

penelitian sebagai berikut : 
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 Sumber : diolah 
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